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Nr 95
Ombud för Borås Stad på bolagsstämma
för Borås Stadshus AB
2014-10-27

Dnr 2014/KS0721 102

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög
(S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser,
väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för
verksamhetsåret 2014 för Borås Stadshus AB.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson (S) 			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 96
Ombyggnad av fastigheten kv Vinddraget 1 Viared
2014-09-29

Dnr 2014/KS0627 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Industribyggnader i Borås 2 AB (nedan kallat IBAB 2)
har för avsikt att investera 26 miljoner kronor i fastigheten
Vinddraget 1, och underställer beslutet Kommunfullmäktige i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv.

Kalkyl
Bolaget redovisar en resultatkalkyl som årligen ger cirka
240 tkr i vinst. Kalkylen beräknas på intäkter i enlighet
med det 15-åriga hyresavtalet, en avskrivningstakt på 33
år, en ränta på 3,5 % samt kapitalkostnad som inkluderar
såväl investeringen som kapitalkostnad för IBAB-koncernen avseende det ursprungliga förvärvet av dotterbolaget.

Kommunstyrelsens bedömning

Investeringen består i en ombyggnad av fastigheten i syfte
att renovera och anpassa fastigheten för en ny hyresgäst,
Västra Götalandsregionens Regionservice, med vilka IBAB
2 har kommit överens om ett 15-årigt hyreskontrakt.

Kommunstyrelsen konstaterar att IBAB: s fastighetsbestånd har förändrats från att ursprungligt avse stöd för
industrietableringar till att huvudsakligen förse offentliga
verksamheter med verksamhetslokaler.

Bakgrund

Investeringen bör bedömas utifrån ovan beskriven bakgrund. Bolagets långsiktiga strategi är inte att äga fastigheten. Däremot är föreslagen investering i nuläget det bästa
alternativet, och ger bolaget förutsättningar att framöver
kunna avyttra fastigheten.

IBAB 2 är dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB.
Av ägardirektiv och bolagsordning framgår att syftet med
bolagens verksamhet bland annat är att tillhandahålla
lämpliga industrilokaler för näringslivets behov.
Bakgrunden till bolagets ägande av kvarteret Vinddraget
var Industribyggnader i Borås AB:s önskan att få tillgång
till ytor för gymnasiets fordonsutbildning. Därför förvärvades dotterbolaget IBAB 2 där fastigheten Vinddraget
ingick. Efter avstyckning av fastigheten för gymnasiets
verksamhet, skulle sedan en försäljning av lokalerna på
Vinddraget 1 vara aktuell inom några år. Då tidigare
hyresgäst tvingats avsluta kontraktet till följd av lönsamhetsproblem står IBAB 2 nu utan hyresgäst. Att avyttra
fastigheten i detta läge är inte det fördelaktigaste alternativet. Istället bedömer bolaget det bästa ur ekonomisk
synvinkel vara att förädla fastigheten och få ett långsiktigt
hyresavtal. Det skulle stärka marknadsvärdet och ge handlingsfrihet framöver.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Industribyggnader i Borås 2 AB godkänns att, i
enlighet med från bolaget inkomna handlingar,
investera 26 miljoner kronor för ombyggnad av
Vinddraget 1.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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2014-09-01

Från Industribyggnader i Borås 2 AB

Från Industribyggnader i Borås AB
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2014-09-01

Framställan – Investering för
ombyggnad av fastigheten
kv Vinddraget l Viared
Syfte med ombyggnaden är att bygga om rubricerad fastighet för ny hyresgäst, 5 188 m2, BRA-yta. Ett 15 årigt hyresavtal med den nya hyresgästen är förhandlat och klart.
Tidigare hyresgäst har p g a lönsamhetsproblem tvingats
att avsluta hyreskontraktet.
Industribyggnader i Borås 2 AB, önskar investera 26 mnkr
(5 011 kr/m2) i fastigheten. Detta krävs för att uppfylla det
hyreskontrakt som har tecknats på 15 år, med hyresgästen,
Västra Götalandsregionens Regionservice. IBAB:s styrelse
har godkänt investeringen. Hyreskontraktet förutsätter också Kommunfullmäktiges godkännande avseende
investeringen.
För att ombyggnad skall kunna vara klar till inflyttning
krävs Kommunfullmäktiges godkännande av investeringen senast 2014-10-01.

§ 40
Vinddraget 1, uthyrning till ny hyresgäst
– beslut om investering för ombyggnad
VD föreslår att styrelsen beslutar att göra en framställan
om investering för ombyggnad av Vinddraget 1, på 26
mnkr till Kommunfullmäktige. VD redovisar för styrelsen
gällande hyresavtalet med Hjälpmedelscentral till Västra
Götalandsregionens regionservice.
Styrelsen beslutar
att	godkänna uthyrning för hjälpmedelscentral till Västra
Götalandsregionens regionservice.
att	översända framställan till Kommunfullmäktige
avseende investering om 26 mnkr för ombyggnad av
fastigheten kv Vinddraget 1 Viared.
Vid protokollet
Lars Nordin

Industribyggnader i Borås 2 AB föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen
investering.
Bifogas:
Fastighetskalkyl
Styrelsebeslut
Fastighetsinformation.
Med vänlig Hälsning
Industribyggnader I Borås 2 AB (IBAB2)
Björn Bergquist		
Lars Nordin
styrelse ordf		
VD
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Industribyggnader i Borås 2 AB Fastighetskalkyl
m2 BRA

Kr/m2

År 1

År 2

4670

730

3 409 100

3 409 100

518

1 150

Intäkter
Hjälpmedelscentral lager m m
Hjälpmedelscentral kontor m m

595 700

595 700

5 188

4 004 800

4 004 800

Skuld

5 188

26 000 000

26 000 000

Räntekostnader 26 mnkr 3,5%

5 188

87,70

-455 000

-455 000

Summa intäkter
Kostnader

Avskrivning 26 mnkr 33 år

5 188

151,87

-787 879

-787 879

Fastighetsskatt

5 188

38,55

-200 000

-200 000

Fiktiva kapitalkostnad 27 mnkr

5 188

248,65

-1 290 000

-1 290 000

Värme 70:-/m2

5 188

74,21

-385 000

-385 000

Underhåll

5 188

100,23

-520 000

-520 000

Oförutsedda vakanser och ändr

5 188

0,00

-

-

Administration

5 188

24,29

-126 000

-126 000

Summa kostnader

5 188

725,50

-3 763 879

-3 763 879

Resultat

5 188

240 921

240 921

Hyra kr /m

2

772

Hjälpmedelscentral VGR IBAB
datum 2014-08-20
Resultat
Avkastningskrav 6%
Diff +/-

240 921
-240 288
633

IBAB 2
Lars Nordin
Bokfört värde Vinddraget 1 per 2013-12-31
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Nr 97
Om och tillbyggnad av Sandareds bad och idrottshall
2014-10-27

Dnr 2013/KS0673 287

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag
på 51 436 tkr för om och tillbyggnad av Sandareds bad
och idrottshall. I Kommunfullmäktiges budget 2014 finns
upptaget 30 000 tkr.
Lokalförsörjningsnämnden fick 2013-12-02 ett projekteringsuppdrag avseende ombyggnad av Sandaredsbadet till
en beräknad investeringsutgift på 31 000 tkr och en årlig
ökning av hyran till Fritids- och folkhälsonämnden på
1 372 tkr.
Lokalförsörjningsnämnden angav då i sin framställan att
det återstår en hel del underhållsbehov i anläggningen
efter ombyggnationen bl a ytskikt i badanläggningen,
fullständig genomgång av ytter- och innerväggar och
åtgärder för optimal energibesparing. Kommunstyrelsen
var medveten om att en renovering/ombyggnation inte är
att jämställa med en nybyggnation och därför kommer en
del återstående underhåll att behöva åtgärdas senare.
Lokalförsörjningsnämnden har nu gjort en fördjupad
projektering av Sandaredsbadet där det konstateras att
byggnaden är i sämre skick än vad som inledningsvis bedömdes. Bl a uppvisar byggnaden omfattande fuktskador,
asbestförekomst och bristfälliga konstruktioner. De brister
som kunde konstateras när projekteringsuppdraget gavs
och som framflyttades kan enligt nämnden inte skjutas
upp utan måste åtgärdas i samband med ombyggnationen då dessa påverkar andra anläggningsdelar. En annan
stor del som drar upp investeringsutgiften är att takkonstruktionen måste bytas ut vilket medför att innerväggar,
ytskikt, belysning samt installationer kommer att bytas ut.
Nedan redovisas de förändringar som gjorts från beslutet
om projekteringsuppdrag till anslagsframställan. I bilaga
kan man utläsa vilka ekonomiska förändringar som skett.

Takkonstruktionen över idrottshallen

•• Ny takkonstruktion över idrottshallen
•• Konsekvens av detta ny belysning, ljudakustik, och nya
innerväggar och ytskikt i omklädning

Utrymning av lokalerna
Tak över bad säkerställt
•• För att eliminera läckage mellan utvändigt klimat och
innerklimat har valts cellglas
•• Belysningen är anpassad för verksamhetens behov av
dimring och lokalvård

Installationer
•• Nya ventilationsaggregat till omklädning idrottshall
•• Ny gråvatteninstallation för återvinning av duschvatten
•• Belysning nya ledarmaturer (lång livslängd och energisnåla armaturer)
•• Golvvärme i bad omklädning för att klara framtida
fuktproblem
•• Återvinning av luften inom badet
•• Nya avlopp ledningar för hela byggnaden
•• Nya el-centraler och anpassad kanalisation för ombyggnaden
•• Inkommande vattenservice utbytt på grund av ålder

Utvändig och dagvatten
•• Allt regnvatten leds ut från tak
De energibesparande åtgärderna och materialvalen gör att
driftkostnaderna reduceras med 350 tkr årligen. Investeringen beräknas öka hyran med 2 520 tkr årligen vilket
är drygt 1,1 mnkr högre än den beräknade hyran vid
det tidigare beslutet. Fritids- och folkhälsonämnden har
2014-10-15 beslutat att tillstyrka förslaget från Lokalförsörjningsnämnden och begär att den återstående kapitalkostnaden på den gamla anläggningen skrivs av i samband
med färdigställandet. Nämnden behöver då inte begära
någon kompensation för den nya hyran.
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Kommunstyrelsen har lagt ned mycket arbete i beredningen av detta ärende med flera Anläggningsråd för att
hamna rätt i ambitionsnivå och nödvändiga åtgärder. Utgångspunkten var att renovera badet med i princip samma
funktionalitet som tidigare och hålla nere de omedelbara
investeringsutgifterna med medvetenheten att det kommer
ytterligare åtgärder senare. Detaljprojekteringen har visat
sig att detta inte är möjligt. Slutresultatet blir nu ett bad
som blir komplett renoverat direkt men som inte behöver
betyda att livscykelkostnaden blir högre. Anläggningen
har haft en avskrivningstid på 50 år och avskrivs helt
under 2018 vilket då innebär att den inte längre generar
några kapitalkostnader för Fritids- och folkhälsonämnden.
Dessa kan då budgetmässigt ersättas med nya kapitalkostnader som kommer sig av denna ombyggnation. Kommunstyrelsen får återkomma under nästa år vid färdigställandet om nämnden i förtid skall lyftas av återstående
kapitalkostnader fram till dess att anläggningen är helt
återbetald.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 51 436 000 kr för om och tillbyggnad av
Sandareds bad och idrottshall.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
2014-10-14

Anslagsframställan för om och tillbyggnad av Sandareds bad och idrottshall
Projektets handläggning

Fritids- och folkhälsonämnden har i tidigare skrivelse dat
2012-02-22 uppdragit till Lokalförsörjningsnämnden om
ett förslag till om och tillbyggnad av Sandareds bad och
idrottshall.
Fritids- och folkhälsonämnden har i tidigare beslut stängt
simhallen. Parallellt med framtagande av ombyggnadsalternativet har ett nybyggnadsalternativ värderats. Ett
nybyggandsalternativ innebär en större investering jämfört
ombyggnad. 2013-12-02 beviljade Kommunstyrelsen
projekteringsuppdrag för en ombyggnad av Sandareds bad
och idrottshall.
Lokalförsörjningsförvaltningen har projekterat ombygganden. I framtagande av anbudsunderlag har Fritids- och
folkhälsoförvaltningens personal och sakkunnig i fukt och
inomhusmiljö från SP medverkat.

Projektbeskrivning och mål

Lokalförsörjningsförvaltningen har nu gjort en fördjupad
projektering av Sandareds bad och idrottshall. Sandareds
badet byggdes 1968 då kunskaperna för att bygga bad var
inte utbrett på samma sätt som idag. l den projektering vi
nu har gjort har stort fokus varit att säkerställa byggnadens konstruktioner.
Valda material har studerats utifrån ett hållbart byggande
och genom att fokusera på lägre driftskostnader. Dessa
åtgärder kommer att generera en årlig driftsbesparing på
ca 350 000 kr.
Under projektering har det konstaterats att byggnaden
är i ett sämre skick än vad som inledningsvis bedömdes.
Miljöinventering av byggnaden visar på mer omfattande
fuktskador, asbest och bristfälliga konstruktioner. Detta
har medfört att ombyggnaden har blivit mer omfattande
än planerat.
l tidigare projekteringsframställan redovisades att flera
delar i byggnaden måste skjutas på framtiden för att klara
kostnadsnivån på 31 miljoner kronor. Det innebar att
anläggningen fortsättningsvis kommer ha stort behov av
reinvesteringar.
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Under projekteringen har det visat sig att dessa brister
inte kan skjutas på utan måste åtgärdas i samband med
ombygganden då detta påverkar andra anläggningsdelar.
l samband med den fördjupade studien konstaterades att
även idrottshallen är i behov av mer omfattande åtgärder.
Takkonstruktionen är i sin helhet utbytt i bad och idrottshall. Detta följer lag krav avseende snö och brand. Detta
har medfört att innerväggar, ytskikt, belysning samt installationer är nya. Omklädningsrum som har haft mögel/
fuktproblem åtgärdas genom att golvvärme kommer att
installeras i badet, i idrottshallen kommer uttorkning av
betong att ske. Ytterväggar som idag har problem kommer
att ersättas med oorganiska material. Samtliga ytterväggar kommer att tilläggsisoleras och ny fasad utvändigt.
Vissa delar av byggnaden är belägen på torvmark, därför
har ny dränering samt tilläggsisolering källarväggar varit
nödvändigt.
Den befintliga anläggningen förbrukade mycket energi
i form av fjärrvärme, elförbrukning samt vatten. Med
anledning av detta har utbyte eller renovering av befintliga
installationer projekterats fram, vilket medför energibesparingar. Stor energiåtgång har varit duschvatten. Med
ett nytt gråvattensystem återvinns nu varmvatten. Belysning har anpassats i bad/idrottshall till ny ledteknik vilket
kommer att minska energiförbrukningen samt framtida
underhållskostnader.
Dagens vattenrening är gammal. Efter ombyggnaden
kommer Sandaredsbadet att hålla dagens standard på
utrustning. Den nya vattenreningen kommer att spara
energi och dricksvatten.
Tillgängligheten för Sandareds bad/idrottshall följer
Västa Götalands riktlinjer i tillämpliga delar. Därför har
den utvändiga marken anpassats för funktionshindrade.
Entrén har gjort tydligare för besökare och anpassats till
funktionshindrade.
Den ombyggda bad/idrottshallen kommer att upplevas
fräsch och trivsam. Arbetsmiljön och logistiken inom
byggnaden har anpassats för personalen. Aktivitet på lika
villkor för personer med funktionshinder är några förändringar som tillgodosetts.

Ekonomi
Sammanställning av ekonomiska data
Entreprenad

kr
44 445 000

Projektering, bygglov, anslutningsavgifter

3 228 000

Oförutsett

3 600 000

Byggherrekostnad

2 000 000

Ränta under byggtid

463 000

Summa total för projektet exkl moms

53 736 000

Investering

53 736 000

Medel för energiåtgärder

-2 300 000

Denna anslagsframställan

51 436 000

Investeringsutgifter utslagen per m2 (BTA) är 14 927 kr/
sek.
Kapitalkostnaden är beräknad enligt real annuitet. Investeringen avskrivs på 33 år respektive 20 år.
Hyra

kr

Nuvarande hyra för objektet/år
Fritidsförvaltning

4 235 000

Hyresförändring efter ombyggnad år 1

2 522 100

Ny hyra för objektet efter ombyggnad år 1

6 757 100

Hyresförändring för skolans nyttjande i
idrottshall ingår med
Ny hyra för Fritids och folkhälsoförvaltningen
år 1

-126 089
6 631 011

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och
tillbyggnad av Sandareds Bad och idrottshall, Alingsåsvägen Sandared till en kostnad av 51 436 000 kr/sek.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Rune Henriksson
Ordförande		 Förvaltningschef

B 673

kommunfullmäktiges handlingar | 20 November 2014

Budget
Bad

Budget
Idrottshall

Nuläge
Bad

Nuläge
Idrottshall

Byggentreprenad
11 430 000 kr

Byggentreprenad
8 800 000 kr

Byggentreprenad
11 430 000 kr

Byggentreprenad
8 800 000 kr

BH, proj, kontroll
4 154 000 kr

BH, proj, kontroll
1 616 000 kr

BH, proj, kontroll
5 853 300 kr

BH, proj, kontroll
3 437 700 kr

Vattenrening 3 500 000 kr

Vattenrening 5 300 000 kr

Ytskikt bad 1 500 000 kr

Ytskikt bad 1 500 000 kr

Reinvestering

Belysning led
780 000 kr
Hiss / utrymning
650 000 kr
Invändiga avlopp
500 000 kr
Golv och värme
väggar omklädning
2 500 000 kr
Gråvatten
400 000 kr
Ytterväggar
1 085 000 kr
Dränering/Krypgrund
1 500 000 kr
Tak konstruktion
750 000 kr
Ventilation
650 000 kr
Reling av avlopp
400 000 kr

Totalt

20 584 000

9 215 000 kr

Reinvestering
Byte av yttertak,
inkl omkl.
El, inkl bel.
Ventilerat golv inkl
ytskikt

450 000 kr

Ventilation
Yttre Va

550 000 kr
200 000 kr

Totalt

8 200 000 kr

10 416 000
33 298 300

31 000 000 kr
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4 000 000 kr
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20 437 700
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Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Fritids- och folkhälsonämndens presidie
2014-10-15

§ 112
Renovering och ombyggnad av
Sandareds bad och idrottshall
Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en fördjupad
projektering av Sandareds badoch idrottshall. Under
projekteringen har det konstaterats att byggnaden är i ett
sämre skick än vad som inledningsvis bedömdes. Sandaredsbadet är också snart 50 år gammalt.

Beslut

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget från
Lokalförsörningsnämnden avseende om- och tillbyggnad
av Sandareds bad och idrottshall.
Fritids- och folkhälsonämnden begär hos Kommunstyrelsen, med tanke på anläggningens ålder (50 år 2018) och
den omfattande renoveringen, att den återstående kapitaltjänstkostnaden skrivs av i samband med färdigställandet.
Detta innebär i sin tur att nämnden inte behöver begära
någon kompensation för den nya hyran, då avskrivningen
get ett utrymme som i stort sett är detsamma som merkostnaden för den nya hyran.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Christer Lundberg
Ordförande		
vice ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Nr 98
Detaljplan för kv Pallas 1 m fl
2014-10-27

Dnr 2009/KS0622 214

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Detaljplanen möjliggör för en förtätning av kvarteret
Pallas 1 m fl med bostäder och centrumanvändning som
handel, hotell och kontor i 20-33 våningar. Strandpromenaden utmed Viskan breddas och får en brygga. Höghuset
kommer att innehålla hotell- och/eller kontorsverksamhet
i de nedre våningarna och bostäder ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför
kommer att byggas på med två bostadsvåningar och bli
totalt sju våningar. Mot Hallbergsplatsen inryms kontor i
våningarna två-fem.
Om höghusdelen byggs med bostäder och hotell såsom
planförslaget beskriver krävs inget avsteg från parkeringsnormen. Skulle höghusdelen däremot byggas som hotell i
hela byggnaden behövs avsteg från parkeringsnormen med
64 parkeringsplatser. Strikt tillämpning av rådande parkeringsnorm (från 1998) innebär att 64 p-plaster potentiellt
saknas. Se bilaga för närmare beskrivning. Med tanke på
detaljplanens centrala läge nära tåg- och bussförbindelser
och goda gång-, cykelmöjligheter bedöms det föreslagna
antalet parkeringsplatser vara tillräckligt.
En förtätning av centrum är viktig för stadens utveckling
och Kommunstyrelsen är i grunden positiv till planförslaget som överensstämmer väl med kommunens vision,
Borås 2025, då det möjliggör för fler boende i centrum
liksom skapar fler potentiella mötesplatser.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Detaljplanen för kv Pallas 1 m fl antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Bilaga

Detaljplan för Centrum,
kv Pallas m fl, P16/09
Parkeringsbehov, begäran om avsteg
från parkeringsnormen
Detaljplanen för kv Pallas m fl har gjorts flexibel för att
kunna möta framtida behov av bostäder och/eller verksamheter. Vid maximalt utnyttjande av byggrätten till
hotell i höghuset så kommer det att fattas 64 parkeringsplatser på den egna tomten enligt den parkeringsnorm
som gäller idag. För att kunna anta planen som godkändes
i samhällsbyggnadsnämnden den 21 augusti i år måste
därför avsteg göras.
Kvarteret Pallas utvecklas och förtätas med bostäder och
centrumverksamheter som skapar bättre förutsättningar
för befintlig handelsgalleria och parkeringsanläggning.
Genom att kvarteret kommer att få både fler lägenheter,
verksamheter och mötesplatser skapas ett mer livfullt och
attraktivt område längs Viskan. En förlängning av Sandwalls plats stärker stadskärnans attraktionskraft.
Utifrån folkhälsoperspektiv är det viktigt att fler attraktiva mötesplatser med tillgång till natur skapas i centrum
då dessa har en positiv påverkan på hälsan, välbefinnande
och upplevelse av trygghet.
En tätare bebyggelse ökar underlaget och ger förutsättningar för mer resurssnål transport och service i staden.
Planområdet skapar goda förutsättningar för mindre
bilanvändning med en god tillgång till kollektivtrafiken
och till ett stort utbud av regional buss- och tågtrafik
vid Resecentrum. Gång- och cykelvägar som ansluter till
kvarteret Pallas samt cykelparkeringar gör cyklande mer
attraktivt. Ett minskat bilberoende har positiv påverkan
på klimat och luftkvalitet.
Barn och ungdomar påverkas direkt av detaljplanen då
dessa använder naturområden och verksamheter i stadskärnan som mötesplatser. För att förflytta sig till Strandpromenaden eller Stadsparken behöver boende barn inom
området inte korsa någon gata. Med en bussresa eller
cykeltur finns tillgång till skolor, naturen, idrottsanläggningar och fotbollsplaner.
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Hotellrum 50 % av antalet hotellrum,
45 % av antalet anställda

tills 238 p-pl

Bostäder 8 st/1 000 kvm bostadsyta

= 36 st

Handel 21 st per 1 000 kvm BTA vid samnyttjande

= 180 st

Kontor 9 st per 1 000 kvm BTA vid samnyttjande

= 23 st
Totalt parkeringsbehov 477

Behov av totalt 477 p-platser, tillgängliga p-platser är 413 vilket ger ett underskott
av 64 p-platser

Utdrag från planbeskrivningen:
4.4.3 Parkering

Parkeringshuset i kv Pallas kommer att kunna erbjuda 413
parkeringsplatser. Behovet av besöksplatser till butikerna
i kvarteret blir ungefär som idag. Behov av fler p-platser
kan komma att behövas. Enligt aktuellt förslag kommer
parkeringsbehovet att vara 408 p-platser och understiga
antalet tillgängliga med fem (413-5=408). Om bostäder
byggs i hela höghuset (utom i markplan) kommer behovet
att vara 58 färre än tillgängliga p-platser (413-58=355).
Om hotell byggs i hela höghuset kommer behovet att
överstiga tillgängliga p-platser med 64 (413+64 = 477),
vilket medför att avsteg från parkeringsnormen måste sökas i Kommunfullmäktige. I dagsläget har Grand Hotells
gäster tillgång till pallashusets parkering. Tillgången till
markparkeringsplatser är begränsad och befintliga platser
är avsedda för angöring och kortare ärenden. Parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter i kv Pallas ska i första hand fyllas inom kvartersmarken. I trafikutredningen
står att bilbehovet sannolikt kommer bli lägre med tanke
på det centrala läget.
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Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2014-08-21

§ 298
Detaljplan för Centrum:
Pallas 1 med flera
Ärendenummer
P16/09

Föredragningslista
3.1

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna utlåtandet som sitt eget samt att godkänna detaljplanen och
lämna den till Kommunfullmäktige för antagande.

Anteckningar
Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-12 (§ 265) att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Centrum: Pallas 1 med flera.
Samrådet pågick under tiden den 20:e februari - den 22:e
april 2013. Inkomna synpunkter sammanställdes i en
samrådsredogörelse.
Granskningstiden pågick under tiden den 24:e april - den
12:e juni 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i
ett utlåtande.

Utlåtandet har mestadels berört:
•• Bullernivåerna: länsstyrelsen kan komma prova planen.
Ny förklarande illustration på sidorna 694-695.
•• Skuggningen från det höga huset: sakägare kan komma
att överklaga planen, då de anser att skuggningen sänker värdet på fastighet och att restauranggäster kommer
att utebli.
•• Stadsbilden: stadsbildsanalys saknas. Kulturnämnden
avstyrker förslaget och vill se en fördjupad analys av
höga hus och deras påverkan på rutnätsstaden. Nytt
kapitel om stadsbild och gestaltningen av ny bebyggelse
på sidorna 695-696.
•• Hallbergsplatsen: allmän platsmark säljs till kvartersmark för det höga huset. Sakägare hävdar att de vill ha
ersättning för del i upprustad mark. Bussar ska inte få
tillträde till platsen och hänvisas till Lilla Brogatan.
•• Höjden på höghuset: högsta höjden ökade efter samrådet från 24 till 33 våningar utan kommentarer.
Ny utredning; kvalitativ vindstudie.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Handlingar
Antagandehandling med utlåtande 2014-08-21.

Expediering
Beslutsprotokoll och handlingar till
Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
Kungörelse av beslut
Kommunens anslagstavla
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P16/09

Detaljplan för Centrum
PALLAS 1 M.FL.
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid
västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.
Det ska stå i skarven mellan kvarteren i rutnätsplanen
och Stadsparken, fristående från kvarteret. Enligt
Borås stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör
för en förtätning av kvarteret Pallas med bostäder och
centrumanvändning som handel, hotell och kontor.
Sandwalls plats förlängs västerut längs Viskan genom
att Strandpromenaden breddas och får samma höga
kvalitet på markbeläggningen. Kvarteret Pallas öppnas
upp mot Viskan och får kontakt mellan ute och inne
med glasade fasader till café, restaurang och hotellobby. En av entréerna till handelsgallerian vänds mot
Viskan i söder. Planen möjliggör även en brygga i
bästa solläge.
Höghuset kommer att innehålla hotell- och/eller
kontorsverksamhet i de nedre våningarna och bostäder
ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer att byggas på med
två bostadsvåningar och bli totalt sju våningar. Mot
Hallbergsplatsen inryms kontor i våningarna två-fem.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD
GRANSKNING
GODKÄNNANDE

2

Instans/datum
2012-02-11
2014-04-13
SBN 2014-08-21

ANTAGANDE

-

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Centrum,
PALLAS 1 m.fl., Borås Stad, upprättad
den 11 augusti 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet är att möjliggöra en ny byggnad i 20 - 33
våningar med hög arkitektonisk kvalitet. Höghuset
kommer att innehålla hotell- och kontorsverksamhet
i de nedre våningarna och bostäder ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför
kommer att byggas på med två bostadsvåningar och
bli totalt sju våningar. Mot Hallbergsplatsen inryms
kontor i våningarna två-fem. Lågdelen glasas upp och
får publikt innehåll som café, restaurang, hotellobby
och liknande. Promenadstråket längs med Viskan
är viktigt för upplevelsen av Borås och planen ger
möjlighet att anlägga en brygga för att bredda Strandpromenaden i bästa solläge med utsikt mot Stadsparken.

1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i västra delen av Borås
centrum mellan Lilla Brogatan och Viskan. Området
avgränsas i väster av Hallbergsplatsen och i öster av
Västerlånggatan. Planområdet omfattar kvarteret
Pallas, Hallbergsplatsen, del av Lilla Brogatan och
Västerlånggatan samt del av strandpromenaden och
Viskan. Planområdets totala areal är ca 15 400 kvm
varav 3 300 kvm utgör vattenområde. Kvartersmarken
inom fastigheten Pallas 1 är ca 5 200 kvm.
Fastigheten Pallas 1 är privatägd och ägs av Pallas
1 AB som är ett partnerskap med Cernera AB och
Järngrinden AB. Övrig mark inom planområdet
utgörs av Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad och
är tomträtt för Hotel Grand, allmän platsmark och
vattenområde.
1.3.2 Gällande detaljplaner

Planområdet omfattar en del av detaljplan P352 från
1969 som anger garage- och handelsändamål för
kvarteret Pallas.

2. Tidigare ställningstaganden
KVARTERSHUSET

n

de

a
en

LÅGDELEN m
ro
Hallbergsdp
n
a
platsen
tr
HÖGHUSET S

2.1 Uppdrag

Illustration, benämningar

Cernera Fastigheter inkom 2009-10-26 med en
begäran om ändring av detaljplanen för kv Pallas.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-21, §515,
att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-11-12, §265, att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta planprogram. För att få en hög arkitektonisk nivå i ett centralt
läge genomfördes 2010 parallella uppdrag som vanns
av Rosenbergs Arkitekter, numera Alessandro Ripellino Arkitekter, Stockholm. Förslaget ligger till grund
för detaljplanearbetet.

1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Efter samråd och granskning (ÄPBL) tillkommer
samrådsredogörelse respektive utlåtande över inkomna
synpunkter. Planbeskrivningen och illustrationskartan
ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen har
och har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska
vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att
den inte har någon egen rättsverkan.
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2.2 Översiktsplan

Det aktuella området ingår i stadskärnan och redovisas
som bostadsbebyggelse.
2.4 Nationella, regionala och lokala miljömål

Av miljömålen har begränsad klimatpåverkan, frisk luft
och god bebyggd miljö relevans för planen. En tätare
bebyggelsestruktur ökar serviceunderlaget och ger även
förutsättningar för mer resurssnåla transporter. Detta
i sin tur kan minska användningen av fossila bränslen
och minska utsläpp och klimatpåverkan. När det gäller
god bebyggd miljö är trafikbuller och körsträcka med
bil viktiga indikatorer. Även för miljömålet frisk luft är
en minskning av biltrafik viktig för att nå målet. En av
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framgångsfaktorerna för att begränsa biltrafiken är att
åstadkomma en ökad användning av kollektivtrafik.
Det förutsätter en god tillgång till kollektivtrafik vilket
planområdet har.
I de lokala miljömålen för Borås 2013-2016 står att
ett prioriterat område är hållbar samhällsplanering.
Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer
där människor vill vistas och bo samt platser där det är
enkelt att mötas på ett tryggt och miljömässigt hållbart
sätt.
2.4 Stadsbyggnadsprogram

Stadsbyggnadsprogrammet för Borås, ”Staden vid
Viskan”, godkändes av kommunfullmäktige i augusti
2002. Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan
och stråken utmed Viskan behöver platser och torg
som inbjuder till möten mellan människor.
2.5 Handlingsplan för Bostadsbyggandet

Kvarteret Pallas finns med i handlingsplan för bostadsbyggandet 2012-2015 med 130 bostadslägenheter.
2.6 Stadsmiljöprogrammet

Hållbarhet i staden bygger på en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar tanke. Utveckling bygger på
attraktivitet och att människor vill vistas i Borås. I
analysen av centrala Borås berörs kv Pallas av resonemangen om stråk och målpunkter. Viktigt för staden
är rörelsen längs Viskan och t.ex Strandpromenaden
förbi kv Pallas.
2.7 Grönområdesplanen

Stadsparken är utpekad med högsta klass i Borås stads
Grönområdesplan, antagen 2014.
2.8 Borås 2025

Under hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som ett underlag för kommunens visionsoch översiktsplanearbete. Särskilt kapitlet Livskraftig
stadskärna berör planarbetet med kv Pallas:
förtätning av boendet med strävan att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012-2025
socialt hållbara bostäder med blandad bebyggelse av
gammalt och nytt
utveckla mötesplatser i det offentliga rummet med nya
parker, grönytor och torg där Viskan får en framträdande plats
skapa en ren, snygg och trygg stad
livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger,
caféer, lägenheter så att staden lever under dygnets
flesta timmar
bilfri stadskärna där kollektiva transportsystem
dominerar

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Förenlighet med Miljöbalken samt Plan- och
bygglagens hänsynsregler

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna (kap 3), miljökvalitetsnormerna (kap 5) och skydd av naturen (kap
7) i Miljöbalken.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan enligt kap 4:34 PBL och 6 kap MB har gjorts.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för luftkvalitet eller buller negativt. Området
är utsatt för höga bullernivåer och det följs upp under
punkterna 4. Störningar och 7. Konsekvenser. En
förutsättning för boendes hälsa och säkerhet är att
trafikbullerstörningar och riskbild hanteras enligt
planens bestämmelser samt att bullerfrågorna följs upp
i bygglov.
En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs med hänvisning till att området är
ianspråkstaget och bebyggt.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Marken inom planområdet är mestadels bebyggd
eller hårdgjord. Ytan är plan och marknivån är mellan
+132,2 närmast Viskan och +133,6 som högsta punkt
i korsningen Lilla Brogatan/Västerlånggatan. Längs
Lilla Brogatan tas ett träd ned vid ingången till gallerian. På Västerlånggatan byts befintliga träd ut och
genomfartstrafiken med cykel leds om till Västerlånggatan.
4.1.2 Stadsparken

Planområdet gränsar till Stadsparken som utgör Borås
äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. Den
hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla
rekreationsområden.
Det har länge pågått en diskussion i Borås om hur
Stadsparken bli tryggare att vistas i. Genom att lägga
ett högt hus med bostäder och verksamheter som
genererar rörelse samt befolkar park- och stadsrum
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Stadsparken och Viskan
med gående och cyklister ges en större upplevelse av
trygghet fler tider på dygnet och året. Med ett nytt
café med möteslokaler, Orangeriet, med utomhusscen
framför Teaterbron kommer också att få fler att röra
sig i parken.
I södra delen av parken finns Stadsparksbadet som
är en viktig målpunkt. Sommaren 2013 byggdes en
välbesökt äventyrslekplats norr om badhuset. Det
finns också en äventyrsgolfbana på en höjd mot Sven
Ericssongatan.

Trafiken på Hallbergsplatsen kommer att förändras
mot dagens användning. Turistbussarna anvisas plats
på Lilla Brogatan norr om Hotell Grand. Den nya
körrampen till kv Pallas hamnar längre norrut än
nuvarande ramp och ett par träd i lindallén behöver
eventuellt tas ner.

4.1.3 Viskan

4.1.5 Strandpromenaden

Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbyggnadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan,
tar fasta på. Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid
Viskan. Stråken utmed Viskan behöver platser och
torg som inbjuder till möten mellan människor.

Promenaden längsmed Viskan är idag både gång- och
cykelväg som kantas av en gräsremsa med lindar mot
kvarteret. I förslaget ingår att bredda Strandpromenaden och få plats med uteservering genom att träden
tas ner, gräsremsan och gång- och cykelstråket får
samma stenbeläggning lika den på Sandwalls plats
för att möta upp till en högre standard. Väggen i en
våning är av gjuten betong utan fönster. Betongväggen
öppnas upp för café, restaurang och hotellobby med
glas från golv till tak samt en ingång till gallerian.
Befintlig transformatorstation kommer att flyttas.
Planen ger möjlighet för att anlägga en brygga i bästa
solläge i framtiden.

I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad,
Borås miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med
naturvärde III (I-V). Klass III-områden saknar
skyddade arter men utgör ändå viktiga biotoper.
4.1.4 Hallbergsplatsen

Planen medför att Hallbergsplatsen får en ny entré till
hotell/kontor och bostäder i södra delen och markbe-

Strandpromenaden och Teaterbron vidSandwalls plats
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läggningen rustas upp till högre standard när cykelstråket flyttas från Hallbergsplatsen och Strandpromenaden. Stenbeläggningen av smågatsten på bilkörvägar
behålls.
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Strandpromenaden vid Pallas
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4.1.6 Fornlämningar/kulturminnen

Kända fornlämningar saknas inom planområdet.
4.1.7 Kultur/kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet från 2001 beskriver kulturhistorisk bebyggelse i centrum från 1690 fram till ca
1960. Gator, kvarter och platsbildningar har i stort
kvar ursprunglig struktur. Dock finns vissa undantag
däribland kv Pallas som bildades genom att slå ihop
två mindre kvarter och en bit av Holmsgatan till ett.
Bebyggelsen är av starkt varierad ålder och stadsbilden
splittrad. Teaterbron från början av 1900-talet är
bevarandevärd.
4.1.8 Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning av den del av planområdet som innehåller nybyggnation har utförts av WSP
2011-09-30, med komplettering 2013-10-15.
Den geotekniska utredningen redovisar markförhållandena, registrerar grundvattennivå, redovisar stabilitet
och sättningsrisker för byggnader inom och i anslutning till planområdet. Den ger också förslag på krav
på grundläggning och arbetssätt för att uppnå hälsa
och säkerhet i byggnadsskedet.
Eftersom den siltiga sanden delvis har låg till mycket
låg fasthet ska det nya bostadshusets stomme och
väggar grundläggas med pålar till fasta bottenlager.
Schaktarbeten ska ske i torrhet. Eftersom grundvattenytan genombryts vid byggandet av källare
kommer att brytas kommer pumpning att ske.
Tillstånd för vattenverksamhet behövs inte om varken
allmänna eller enskilda intressen skadas vid pumpning.
Bedömning kan göras i samråd med Länsstyrelsen
(MB 11 kap 12§).
Befintligt golv på markplan i gallerian är uppmätt till
+133,01 och golvet i det nya huset anpassas till samma
nivå. Byggnader ska konstrueras som översvämningssäkra upp till minst +133,0 i Borås lokala höjdsystem.
Vid grundläggningen av det nya huset kommer
marken att förbli intakt och eventuell översvämning
kommer inte att ge upphov till nya strömningsvägar

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Minerva

Teaterbron
eller risk för att jord ska urlakas. En framtida höjning
av Viskans vattenyta kommer inte att förändra grundvattnets strömningsvägar eller hastighet.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.
4.1.9 Förorenad mark

En markundersökning har utförts av WSP
2011-08-30 för den del av fastigheten där höghuset
planeras. Den innefattar historik om området samt
provtagning av mark och grundvatten,
Undersökningen påvisar halter av organiska ämnen
över nivån för känslig markanvändning (KM). Påträffade halter bedöms inte utgöra en risk för nuvarande
användning eller föreslagen exploatering.
Vid schaktning bör eventuell färgförändring, lukt,
innehåll av byggrester etc. i schaktmassorna uppmärksammas. Om tecken på högre föroreningshalter
påträffas ska kompletterande provtagning utföras.
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan
till lokal tillsynsmyndighet ska ske i god tid innan
arbetena påbörjas.

Kv Pallas och Perseus från Stadsparken
ANTAGANDE
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Hallbergsplatsen från söder

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Narcissus

4.2 Bebyggelse i området

4.2.3 Offentlig service

4.2.1 Angränsande områden

Bebyggelsen i kvarteren norr och öster om Pallas
har kulturhistoriska värden och utgörs av småskalig
kvartersbebyggelse itvå till fem våningar och är
omnämnda i kulturmiljöprogrammet. Användningen
är bostäder, butiker och kontor. Väster om Hallbergsplatsen ligger Hotell Grand som byggdes 1971.
4.2.2 Befintlig bebyggelse

Kv Pallas skapades av två kvarter tillsammans med en
bit av Holmsgatan år 1969. Byggnaden inom kvarteret
Pallas uppfördes i betong med synlig ballast av vit sten
och stod klar 1971. Syftet var att bygga ett varuhus
med parkeringsanläggning för Domus. Varuhuset
fanns i entréplan och källarvåning, dit man kom på
Borås första rulltrappa. Parkeringshuset består av tre
våningar och ett däck utan tak på fjärde våningen.
Mot söder och Viskan byggdes en parkeringsramp i
spiral. Sex meter höga, genombrutna betongelement
hängdes utanpå norra och södra fasaderna framför de
tre nedersta parkeringsvåningarna. De spetsmönstrade betongelementen ersattes senare av brutalistiska
snedställda betongelement som mörknat med åren.
Idag finns flera butiker, café, en bowlinghall med
servering och mot Hallbergsplatsen kontor och ett
vandrarhem.

Stadsparken, rekreation

8

B 690

Planområdet innehåller kommersiell och offentlig
service samt kulturellt utbud. Inom en radie på 1 km
finns fem förskolor och flera skolor: Engelbrektsskolan
(F-9), Daltorpsskolan (F-9) och Särlaskolan (6-9). Det
finns behov av flera förskolor i centrum.
4.3 Barnperspektivet

För att främja barns utveckling ska de kunna styra
och förfoga över rörelse och plats samt möta andra
människor. Barn vill vara en del av staden med influenser, affärer och puls där arkitektur skapar identitet
och igenkännande. Även om barn saknar omedelbar
tillgång till natur så finns andra positiva saker med att
bo i staden. Genom att utsättas för stadens mångfald
får barn möjligheter till fler sociala sammanhang.
Naturen finns en kort bussresa eller cykeltur bort.
Mötesplatser/lekplatser finns i närheten av bostäderna
i kv Pallas. Stadsparken finns direkt utanför planområdet och Annelundsparken 450 m åt väster. Entrén
till bostäderna i höghuset ligger i direkt anslutning
till stråket utmed Viskan. Boende i kvartershuset har
flera entréer och barn behöver inte korsa någon gata
för att ta sig till Strandpromenaden och Stadsparken.
Gatorna i centrala staden planeras att bli gångfartsgator. Skolor finns på promenad- eller cykelavstånd.

Lekplatsen i Stadsparken
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Centralstationen
Resecentrum

400 m

Brodalsmotet

Annelundsmotet

Trafik, översikt närområde

lastbilar, angöring

bussar
bilar

Pågående planarbeten

planområde

Stadens centrum erbjuder en stimulerande miljö med
möjligheter till shopping, biografer, bibliotek och
fritidsanläggningar som bad och idrottsplatser. Ett
stort utbud av kollektivtrafik bidrar till att skapa en
rörelsefrihet för unga och ger korta restider till idrottsanläggningar, natur, löpslingor och fotbollsplaner.
Behovet av förskolor ökar på grund av flera bostadsprojekt i centrum. 2012-2017 beräknas antalet barn
i förskolan öka med 225. Redan i dagsläget finns en
brist på förskolor och kommunen driver ett arbete för
att få fram fler.
Att det planeras fler bostäder i centrum medför att
det finns fler människor i rörelse fler timmar på
dygnet både i parken och på gator och torg. Boende i
höghuset med utsikt över parken och verksamheter i
bottenvåningen med butiker, café, hotell och restaurang bidrar till upplevelse av trygghet.
Samtliga lägenheter i kv Pallas får tillgång till uteplats,
antingen som balkong i höghuset eller till gård på plan
sex i kvartershuset.

4.4. Gator och trafik
4.4.1 Gator och tillgänglighet

För att uppfylla målen i Borås 2025 att tredubbla
antalet invånare till år 2025 behöver stadskärnan
förtätas. Planområdet ligger centralt innanför
centrumringen med ca 400 m till Resecentrum. Det
är väl försörjt med lokalbussar på Lilla Brogatan och
ett stort utbud av regional buss- och tågtrafik vid
Resecentrum innebär att man kan förvänta sig en låg
andel bilresor. Läget i staden ger också kort körsträcka
till påfart på Rv40. Ytterligare mål är en bilfri stadskärna där kollektiva transportsystem dominerar.
4.4.2 Trafik

En trafikutredning har gjorts av Sweco, 2013-11-15.
Den tillkommande biltrafikalstringen från planen
beräknas bli cirka 1 100 bilförflyttningar/-vardagsdygn. Av dessa beräknas 500 alstras av bostäderna och
resterande 600 till ungefär lika delar av kontor och
hotell. Ungefär 120 bilförflyttningar beräknas ske till
och från planområdet under den dimensionerande
timman.
B 691
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Cirkulationsplatsen vid Lilla Brogatan
Med utgångspunkt från den förväntade trafiktillväxten
och inklusive den ökade alstringen från Pallas har en
kapacitetsbedömning gjorts för korsningarna Lilla
Brogatan – Sven Erikssonsgatan och Varbergsvägen
– Lilla Brogatan – rampanslutning med väg 40. Den
ytterligare trafikbelastningen från planen beräknas
bli förhållandevis liten och kapaciteten bedöms vara
tillräcklig i båda korsningarna för de framtida trafikmängderna. Ett problem har varit Varbergsvägens
norra tillfart där de framtida trafikmängderna riskerar
att ge köer som växer förbi Brodalsgatan och därmed
riskera att skapa en blockeringssituation. Bussar leds
nu om via rondellen på Lilla Brogatan till Resecentrum vilket gör att framkomligheten blivit bättre.
Under perioden 2013-2017 planerar Borås Stad en
rad olika åtgärder för att minska antalet bullerstörda
invånare i kommunen. Några av de föreslagna åtgärderna innebär en riktad satsning på bullerminskning för prioriterade grupper som barn i skolor och
förskolor samt äldre. Satsningen kommer särskilt att
ha fokus på de lokaler de vistas i.
Ytterligare åtgärder är trafik- och samhällsplanering
där cykelsatsningar och underlättande för alternativ till
biltrafik är nödvändiga inslag. Uppföljning av åtgärderna kommer att göras årligen.
4.4.3 Parkering

Parkeringshuset i kv Pallas kommer att kunna erbjuda
413 parkeringsplatser. Behovet av besöksplatser till
butikerna i kvarteret blir ungefär som idag. Behov av
fler p-platser kan komma att behövas. Enligt aktuellt
förslag kommer parkeringsbehovet att vara 408
p-platser och understiga antalet tillgängliga med fem
(413-5=408). Om bostäder byggs i hela höghuset
(utom i markplan) kommer behovet att vara 58 färre
än tillgängliga p-platser (413-58=355). Om hotell
byggs i hela höghuset kommer behovet att överstiga
tillgängliga p-platser med 64 (413+64 = 477), vilket
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Hallbergsplatsen gång och cykel
medför att avsteg från parkeringsnormen måste sökas
i Kommunfullmäktige. I dagsläget har Grand Hotells
gäster tillgång till pallashusets parkering. Tillgången
till markparkeringsplatser är begränsad och befintliga
platser är avsedda för angöring och kortare ärenden.
Parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter i kv
Pallas ska i första hand fyllas inom kvartersmarken.
I trafikutredningen står att bilbehovet sannolikt
kommer bli lägre med tanke på det centrala läget.
4.4.4 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området.
Hallbergsplatsen har ca 30 platser för cyklar. I övrigt
saknas markerade platser för cykelparkering i anslutning till området. Den planerade exploateringen
innebär att behovet av cykelparkeringar kommer att
öka för såväl besökare som dem som bor och arbetar
inom kvarteret. Fler platser bör sökas närmare Strandpromenaden och närliggande torgytor. För närvarande
finns ingen parkeringsnorm för cyklar i Borås. För
att göra cykelåkande attraktivt samt av säkerhetsskäl
behöver cykelparkeringar anordnas. För boende och
arbetande bör låsbara cykelrum inom kvarteret ordnas.
4.4.5 Angöring/utfarter/varumottag

Angöring till kvarteret Pallas, till parkeringsgarage samt varumottag sker från Hallbergsplatsen.
Även intilliggande Grand Hotell har angöring och
varumottag via Hallbergsplatsen. På Lilla Brogatans
norra sida finns fickor som utgör lastzon klockan
06-11, övrig tid tillåts korttidsparkering. Butikerna
inom kv Pallas har ett gemensamt varumottag med
cirka 1-2 godstransporter varje vardag. Vanligast är att
transporterna sker med lastbilar som är 12 meter långa
och det finns plats för en lastbil åt gången. Varutransporter förutsätts ske på morgonen för att minska
konflikterna med övrig trafik.
Angöring för bussar föreslås norr om Grand Hotell,
två platser.
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4.4.6 Kollektivtrafik

4.5.5 El, tele, bredband

Området är väl försörjt med kollektivtrafik.
Hållplatser finns utmed Lilla Brogatan som idag
trafikeras av fem stadslinjer och en lokallinje, totalt 30
turer i båda riktningarna varje timma under högtrafikperiod på vardagar. Avståndet till Resecentrum (tåg
och vissa regionala busslinjer) och Södra torget (övriga
stadslinjer och vissa regionala busslinjer) är ca 400
respektive 200 meter.

Inom byggnaden finns idag två befintliga transformatorstationer, en i hörnet mot Södra Strandgatan och
en på parkeringshusets plan tre. Flytt, uppgradering
och utformning av transformatorstationerna bestäms
i samråd med Borås Elnät AB i avtal med fastighetsägaren.

Förtätning i ett läge nära kollektivtrafik stämmer
bra överens med de mål och strategier som finns
i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som
fastställdes av regionfullmäktige hösten 2012..
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till det kommunala vattenlednings- och spillvattennätet med förbindelsepunkt
i Lilla Brogatan/Västerlånggatan. Tryckstegring
ombesörjs av fastighetsägaren.
Möjlighet till konventionell brandvattenförsörjning
med brandposter i det kommunala vattenledningsnätet finns. Närmsta brandpost ligger i direkt anslutning till fastigheten i korsningen Lilla Brogatan/
Holmsgatan.
4.5.2 Dagvatten

Dagvatten inom området leds till kommunalt dagvattennät. Gröna tak kan bidra till fördröjning. Befintliga
och nya dagvattenbrunnar bör förses med ventil för att
klara översvämningssituationer.
4.5.3 Brandvatten

Fastigheten förses med sprinkler. Servis för sprinklervatten finns.
4.5.4 Värme/kyla

Fastigheten är ansluten till nätet för fjärrvärme med
ledningar i Lilla Brogatan. Möjlighet finns att ansluta
till fjärrkyla.

Ledningar för tele och bredband finns utbyggda fram
till området. Exploatören ska kontakta Borås elnät i
god tid före byggstart.
4.5.6 Avfall

Byggnaderna och lägenheterna ska utformas med
utrymmen inomhus för källsortering av avfall.
Gemensamma avfallsutrymmen för boende respektive verksamhetsutövare anordnas på lämplig plats
i enlighet med Renhållningsordning för Borås Stad.
Hämtningsfordon ska kunna angöra intill avfallsutrymmen på ett trafiksäkert sätt. Nivåskillnader bör
undvikas. Närmaste återvinningsstation finns idag vid
Krokshallstorget ca 250 meter nordväst om planområdet.
4.6 Störningar
4.6.1 Vindpåverkan

En översiktlig rapport om vindförhållandena runt kv
Pallas har gjorts 2014-06-27 av Klimator. Rapporten
visar att ett högt hus för ner vindar längs fasad och kan
bli besvärande runt hörnen i bottenvåning om ingenting görs för att stoppa dem. Genom att utforma med
nivåskillnad, indragen översta våning och utdraget tak
kan mycket av de höga vindarna brytas och inte dras
ned längs fasaden. Balkonger, spaljéer och skärmtak
runt kvarteret sänker vindhastigheten och medveten
utformning av träd och planteringar rekommenderas.
Planområdet är relativt skyddat från de förhärskande
vindarna från söder och sydväst och den befintliga
vindpåverkan på Hallbergsplatsens norra del kan
mildras av tillkommande byggnation av höghuset.
Detta innebär att man kan klara åtgärder mot alltför
stor vindpåverkan på liggande förslag på egna fastigheten och eventuellt med komplettering av planteringar på allmän platsmark.
4.6.2 Flyghinderanalys

En flyghinderanalys har genomförts utan erinran.
I samrådet skickades flyghinderanalysen till bland
annat Försvarsmakten och närliggande flygplatser för
synpunkter.

Lilla Brogatan, plats för bussar
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4.6.3 Översvämningsrisk

DHI konsulter har 2010 på uppdrag av Borås Stad
utfört en detaljerad översvämningskartering för delar
av Viskan, Lillån och Viaredssjön. I en rapport daterad
2013.10.10 har DHI gjort en justering av beräkningen av flödena och maxnivåerna i Viskan eftersom
nya rapporter visar att vatten kommer att stiga mer än
tidigare beräkningsmodeller visat, se bilaga.
Viskans flöden och maxnivåer vid kv Pallas
Återkomsttid
Q100 dagens
Q100 framtida
Q200 dagens
Q200 framtida
Max/10 000 år

Flöde
m3/s
58
76
63
84

Ber. nivå
RH2000
+131,5
+131,8
+131,6
+132,0
+133,1

Ber. nivå
Borås lokala
+131,4
+131,7
+131,5
+131,9
+133,0

+-höjder anges i meter, RH 2000 och omräknat till Borås
lokala höjdsystem.
Generella rekommendationer för planering ges i en
rapport (Länsstyrelserna i Sverige, Stigande vatten,
2011).
Viskans flöden beräknas att med 63 % sannolikhet
under 100 år nå maxhöjder enligt Flöden och maxnivåer Viskan vid kv Pallas för 100 och 200 års återkomsttid. Viskan kommer med 1% sannolikhet under 100
år att stiga till +133,0.
Vid nyexploatering av bostäder och centrumverksamheter på mark med översvämningsrisk kan konsekvenser av en översvämning lindras med översvämningståliga konstruktioner och möjlighet att ta sig
till och från byggnaden. Bebyggelse och mark ska
utformas så att översvämmande vatten upp till +133,
(Borås lokala höjdsystem) inte skadar byggnader
och infrastruktur. Det är fastighetsägarens ansvar att
utforma byggnaden så att känslig utrustning i källarplanet inte skadas t.ex. el, hissar osv.
Marken inom planområdet ligger idag som lägst på
+132,2 längs med delar av Strandpromenaden och
som högst på +133,6 i korsningen Västralånggatan/
Lilla Brogatan. Befintligt entrégolv i gallerian ligger
på +133,01. Den nya byggnadens entrégolv föreslås
anpassas till befintligt med samma +höjd. Transformatorstationer placeras ovanför +133,0 i markplan.
Vid en översvämning till maxhöjden för framtida
200-årsflöde +131,9 ligger samtliga entréer över. Om
den beräknade maxhöjden +133,0 nås (för flöden med
en återkomsttid på 10 000 år och med 1 % risk att
inträffa), så finns möjlighet att nå högre liggande mark
från entréerna i norr.
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Utbredning av översvämmande vatten i ett scenario då
maxnivån kommer att ligga på +133,0.
4.6.4 Buller
Valet av plats för ett högt hus

Borås Stad visar med de planuppdrag som finns att
centrum kommer att växa och förtätas. Ett mål är att
kunna erbjuda tredubbelt många bostäder fram till år
2025. Förtätningen av staden bygger på att befintliga
strukturer utnyttjas som gator, teknisk infrastruktur
och kollektivtrafik som får högre nyttjandegrad. Även
tillägg till de gamla kvarteren i rutnätsplanen kan
göras, i den mån det finns ledig mark eller påbyggnadsmöjlighet. Kv Pallas ligger nära Resecentrum
med ett stort utbud nationella och internationella
trafikförbindelser samt till stadens kollektivtrafik. Det
centrala läget leder till en stad där fler kan gå, cykla
och åka kollektivt till jobbet. Närheten till Rv 40 och
Cityringen med tillgång till parkering i kvarteret ger
kort tillfartssträcka med bil. Ytterligare mål är en bilfri
stadskärna där kollektiva transportsystem dominerar.
inne

möjligt att skärma av mer vid behov

skärmad balkong
40-50 dBA

balkong
55-60 dBA

ute

På del av balkongen är den högsta beräknade ekvivalenta
ljudnivå ≤ 50 dBA mot vilken minst hälften av bostadsrummen vetter. Tätt räcke nertill, glasning ovanför räcket.
Möjlighet att vistas i uteluft även på den skärmade delen.
Balkongkonstruktionen samt tätt räcke splittrar och sänker
bullerpåverkan på balkong/uteplatsen. Ljudnivån kommer
att ligga mellan 55 och 60 dBA. Ju högre upp desto mer
bullerdämpande blir konstruktionen.
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Ljuddämpad sida erhålles innanför skärmad balkong

Absorberande undertak

Ljudklass B för trakbuller inomhus:
ekvivalent ljudnivå 26 dBA
maxnivå 41 dBA

Balkong glasad till
ca 75%

Skärmad balkong:
ekvivalent ljudnivå ≤ 50 dBA
reduktionstal ~20 dBA
med stängda glas

Tät nederdel
Utanför balkong:
högsta beräknade ekvivalenta
ljudnivå 60 dBA (61 dBA)

Principskiss på skärmad balkong
(siffror inom parentes för alternativet
med Götalandsbanan)
Trafikbuller

Planområdet belastas av trafikbuller från framför allt
bussar och varuleveranser på Lilla Brogatan där de
lägre våningarna är mest utsatta. Trafikbuller från
Rv40 och järnvägen påverkar främst de högre liggande
våningarna från ett avstånd på ca 350 m respektive
ca 400 m. Beräknade bullervärden från en framtida
Götalandsbana är osäkra, eftersom utredningen om
var den ska gå beräknas bli färdig först 2016. Dessa
värden redovisas inom parentes.
Eftersom det är vanligt att områden i tätorter har för
höga bullervärden, och att det finns andra miljömässiga fördelar att bebygga centrala områden, så har
Boverket tagit fram kriterier för när det kan vara
motiverat att göra avsteg från riksdagens riktvärden.
Baserat på Boverkets regler har Borås stad tagit fram
Riktlinjer för trafikbuller vid planering, antagen av
Kommunfullmäktige 2009-12-17. I riktlinjerna finns
också villkor och nivåer för att kunna göra avsteg från
bestämmelserna. För nya bostäder bör avsteg kunna
medges vid 55 - 60 dBA under förutsättning att det
går att åstadkomma en tyst sida, högst 45 dBA, eller
ljuddämpad sida, 45 - 50 dBA vid fasad. Minst hälften
av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända
mot tyst eller ljuddämpad sida 45 - 50 dBA.
Beräknade ekvivalenta bullervärden för kvartershuset uppgår till som mest 57 dBA (57 dBA) och för
höghuset 60 dBA (61 dBA) vid yttervägg.

Vidare anges i Riktlinjerna att uteplats med ljudklass
B, max 65 dBA, och ekv ≤ 50 dBA ska finnas.
I förslaget för bostäderna i kv Pallas utformas tyst eller
ljuddämpad sida som skärmade balkonger, då det inte
finns tillgång till en tyst sida mot en gård traditionell
mening. Bullerdämpade balkonger finns i höghuset
på tre sidor av bostadsvåningarna och i kvartershusets
lägenheter i ytterhörn, vilka inte får direkt kontakt
med gården. Ljudnivån på balkongerna dämpas med
hjälp av bullerskyddsskärmar, absorbenter i tak och
lågt sittande vädringsfönster.
Enligt Borås Stads riktlinjer för trafikbuller kan en
bedömning med ljudkvalitetspoäng med fördel göras
vid avsteg. För att ha ett mått på vad som är goda
bostäder i bullerutsatta områden har ett system för
ljudkvalitetspoäng arbetats fram. Ljudkvalitetspoäng
är ett system för bedömning där en rad olika faktorer
räknas in t.ex. hur bullrigt grannskapet är. Syftet med
ljudkvalitetspoängen är att undvika dåliga lösningar
som t.ex. ger höga bullernivåer inomhus. Medelvärdet
för samtliga lägenheter i projektet ska vara minst 5
och ingen lägenhet får ha lägre än 0 poäng. I utförd
beräkning med Rosenbergs förslag blir medelvärdet
för lägenheterna 10 poäng. Ingen enskild lägenhet får
mindre än 6 ljudkvalitetspoäng enligt trafikbullerutredningen
Trafikbullerutredning (ACAD, 2014-03-17)
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5. Förslag till utformning
5.1 Stadsbild

Utmärkande för centrala Borås är Viskan, Stadsparken och rutnätsstaden/stenstaden i dalen. Till de
starka formerna planeras för ett högt hus vid Viskan,
i skarven mellan Stadsparken och stadskvarteren. På
långt håll samspelar formerna och en slank profil på
den vertikala solitären är av vikt, vilket föranleder
en planbestämmelse att huset inte får vara lägre än
20 våningar för att inte bli stubbigt. Landmärken är
viktiga för orienteringen i en stad och bidrar till en
intressant skyline.

Höghuset ny målbild i staden

Staden kommer att förändras med det höga huset i kv
Pallas som kommer att ge staden ett nytt landmärke
och målpunkt. Borås har en stor variation av uttryck
i arkitektur och platser. Sammanhållande är den
rytmiska upprepningen i rutnätsstadens form och
Viskans vatten. Då höghuset kommer att bli framträdande i hela centrala staden är en hög arkitektonisk
kvalitet en förutsättning för att projektet ska bli bra.
Som landmärke kommer Pallas-huset att markera
entrén till Stadsparken från Hallbergsplatsen. Läget
i innerstaden markerar också den västra infarten till
centrum. Om/när Vitsippanprojektet realiseras så
kommer Pallas-huset inte att dominera ensamt utan
ytterligare ett landmärke kommer att byggas vid södra
infarten från Annelundsmotet. Tillsammans med kv
Nejlikan på Druvefors blir det tre solitärer med olika
höjd och olika uttryck.

Vy från Smedsgatan

När planerna på ett höghus invid Stadsparken aktualiserades var det av trygghetsskäl. Boråsare skulle kunna
röra sig i parken fler timmar på dygnet, gator och torg
skulle vara mer befolkade och fönster i lägenheter,
kontor och hotell kan ge uppsikt över parken.
Vitsen med att förtäta är, förutom de samhällsekonomiska vinsterna med att samutnyttja infrastruktur, att
folk ska bidra till rörelse och liv i staden och på så sätt
öka stadens attraktivitet. Människors största intresse
är att se andra människor och att skapa olika slags
mötesplatser är viktigt. Genom att öppna upp lågdelens långa betongvägg för café och restaurang mot
Viskan och med en breddning av Strandpromenaden
skapas ytterligare mötesplatser som en fortsättning på
populära Sandwalls plats. En väl fungerande mötesplats har visat sig behöva symboler i den stora skalan,
som utmärker platsen och syns på håll.

Kvarteret från Stadsparken

Sandwalls plats fortsätter i Strandpromenaden
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För att markera relationen med staden och historien
görs en markering i kvartershuset av Holmsgatans
tidigare dragning med en gång i gallerian, vertikal
glasning genom parkeringsvåningarna och släpp i
bostadsvåningarna.
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5.2 Ny bebyggelse

Höghuset har en byggrätt som tillåter 20-33 våningar.
Materialet föreslås bli betongelement eller skivor med
stenyta i ljus/vit kulör. Fönster föreslås bli våningshöga, vilket leder in mycket ljus i lägenheter och
lokaler. Boende kommer att få fin utsikt över staden
mot alla väderstreck i de flesta våningarna. Användningen är tänkt att fördelas mellan hotell eller kontor
i de första åtta till tolv våningarna och bostadslägenheter i våningarna ovanför. Bostäder kan planeras
från den våning som kommer att klara bullerkraven.
Lägenheterna som är mest bullerutsatta har fönster
åt två fasader och alla har balkonger som också är
uteplatser vilka är bullerdämpade. Markvåningen i
höghuset och lågdelen mot Viskan kommer att innnehålla entré till bostäderna, centrumverksamheter som
hotellobby, restaurang och café.
Kvartershuset blir påbyggt med två bostadsvåningar på
ett terrassbjälklag men behåller i övrigt sina funktioner
med galleria i mark- och källarplan och fyra parkeringsvåningar. På sjätte våningen blir en öppen gård
med möjligheter att ha planteringar. I Holmsgatans
förlängning blir ett släpp i lägenhetslängorna för
att visa var gatan gick före man slog ihop kvarteren.
Bostadsvåningarna har bullerdämpade, indragna
balkonger och uteplatser i branta takfall mot utsidan.
Butiksgallerian struktureras om och får fler entréer,
vilket skapar en rörelse genom byggnaden. Alla entréer
anpassas inom fastigheten till trottoarer, Hallbergsplatsen och Strandpromenaden. Holmsgatan gamla
sträckning gör avtryck i en gång nordsydling riktning
även i entréplan och får genomsikt från Lilla Brogatan

Bostadsvåningar med balkonger

Gavel mot Hallbergsplatsen

Strandpromenaden
Lilla Brogatan

Västerlånggatan

Kvartershusets utbredda form som idag upplevs som
tung och grå i brutalistisk gestaltning från 1970/80talet kommer att få nytt fasadmaterial som gör att det
kommer att upplevas lättare och skirt i perforerad plåt.
Båda formerna kommer att dra ner ljus till gatuplan
med ljusa material. Skärmtaken som följer runt
kvarteret med belysning får dubbel funktion genom
att lysa upp gatumiljön på den mörka tiden på dygnet
och även bryta av vindar från fasaderna.

Hallbergsplatsen

I kvarteret placeras höghuset en bit ut på Hallbergsplatsen och med avstånd till kvartershuset vilket gör
att det upplevs som en fristående, uppåtsträvande
form med ett visuellt tungt väggmaterial. Arkitekturen utgår från en slank byggnad som i de övre
våningarna med bostäder får balkonger som ger en
vävd effekt. Balkongerna till bostäderna “vävs” med
höger eller vänsterställda bullerskärmar över två
våningar. Den vävda effekten kommer att synas på
långt håll och få en dubbelfunktion genom att vindar
längs fasaden kan påverkas.

S

en

enad

prom
trand

NORR

Entréer på våning 1, markplanet i gallerian
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till Viskan och Stadsparken. Större delen av fasaden
blir glasad i gatuplan.
I gaveln mot Hallbergsplatsen föreslås tre våningar
med kontorslokaler.

6. Förklaring av planbestämmelser
6.1.1 Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Lilla Brogatan,
Västerlånggatan, Hallbergsplatsen och Strandpromenaden kommer att ha kvar sin användning som
kommunala gator och plats. I hela kvarteret Pallas får
ett skärmtak sticka ut 2 m från befintlig fastighetsgräns, och ha en fri höjd från marken av 4,6 m.
De delar inom planområdet som har beteckningen
LOKALGATA med (CBP) kan delas i tredimensionella fastigheter med allmän platsmark i markplan.
Bestämmelsen finns för att tillåta kvartersmark över
allmän platsmark och sticka ut högst1m från befintlig
fastighetsgräns med en fri höjd för gatutrafik.
Parkering får bara finnas från våning två till fem.
Bostäder får finnas på våning sex och sju.
LOKALGATA med (B) tillåter byggnation i form av
balkonger att hänga över allmän platsmark och sticka
ut från befintlig fastighetsgräns med1,8 m med en fri
höjd för gatutrafik.
LOKALGATA med (C) tillåter Grand Hotells
skärmtak, tillhörande centrumverksamhet, en fri höjd
för att tillåta gatutrafik.

parkering i form av ramp som startar på markplan och
går upp till första parkeringsvåningen. Transformatorstationer får byggas i markplan, under rampen. Mellan
höghuset och kvartershuset ska det finnas möjlighet
att bygga en spång ovanför parkeringsrampen. Bestämmelsen bro tillåter en överbyggd bro i våning tre till
fem, beroende på var i verksamheterna det passar.
6.1.3 Vattenområden

6.1.2 Kvartersmark

Bestämmelsen C1B1P1E tillåter centrumverksamhet,
bostäder och parkering i kvartershuset. Transformatorstationer får byggas i markplan.
Centrumändamål är tillåtet i hela byggrätten och
tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller
på annat sätt vara lätt att nå för många människor,
t.ex handel, butiker, service, kontor, föreningslokaler,
restauranger, hotell och så vidare. B1 bostäder gäller för
våningarna sex och sju. P1 tillåter parkering i garage på
våning två t.o.m. fem, räknat från markplan.
Beteckningen C2B2P2 står för centrumverksamhet,
bostäder och parkering i form av ramp. Centrumändamål, är tillåtet i hela byggrätten från markplan och
hela vägen upp. Handel tillåts endast i markplan för
att inte öka på parkeringsbehovet. Bostäder är tillåtet i
hela byggrätten ovanför våning 1, markplan. Höghuset
går ut över ena körfältet på rampen med en pelare
mellan körfälten och det måste finnas en fri höjd över
rampen.
Beteckningen C3P3E står för centrumverksamhet och
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Bestämmelse W1 betyder att bryggor eller kaj
får anläggas och markägaren måste ge tillstånd.
Vattendom kan krävas för arbete i och vid Viskan.
Bestämmelse W2 tillåter broar (bef.) över öppet vatten.
6.1.4 Utformning

Byggrätten för höghuset ger en högsta tillåten totalhöjd för den höga byggnaden +238 m räknat från
grundkartans nollnivå. Det motsvarar 33 våningar och
105 m räknat från färdigt golv +133. Lägsta tillåtna
höjd +200 m, vilket motsvarar 20 våningar (XX). Den
lägsta tillåtna höjden är satt för att byggrätten ska ge
landmärket en hög och slank profil. Bestämmelsen
begränsar våningsantalet till 33 (XXXIII).
Lågdelen har en högsta tillåten höjd, i ett plan med
en högsta höjd på +139 meter vilket motsvarar en 6
meter hög byggnad räknat från färdigt golv.
I kvartershuset som vetter mot Lilla Brogatan tillåter
byggrätten centrumverksamhet, parkering och
bostäder. Byggnadens högsta tillåtna höjd +160 m
innebär att huset kan vara som högst ca 27 meter från
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färdigt golv +133 m och beräknat på sju våningar ovan
mark; en våning centrumverksamhet, fyra våningar
parkering och två våningar bostäder.
Största taklutningen 77 grader gäller runt utsidan på
kvartershuset.
Bestämmelsen b anger att det höga huset ska pålas
till fasta lager pga att den geotekniska utredningen
beskriver marklager med låg stabilitet och för att
undvika stora sättningar.
Bestämmelsen e finns för att det ska vara möjligt att
placera balkongerna på fasaden med flexibel användning.
Bestämmelsen f1 finns för att det är viktigt estetiskt
att höghuset ska utföras i ljust/vitt material. Eftersom
höghuset kommer att ses från långa avstånd finns
bestämmelsen f 2 för att se till att höghusets profil inte
får byggnadsdelar som sticker upp ovanför fasaderna.
Teaterbron från början av 1900-talet är bevarandevärd
och får en q-bestämmelse för att den inte ska rivas.
x på kvartersmarken under höghuset ska säkra att
allmän gång- och cykeltrafik inte hindras.
6.1.5 Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 10 år från den dagen då planen
vunnit laga kraft. Fastighetsplan för Pallas 1 upphävs
genom detaljplanen.
6.1.6 Information

Exploatören är skyldig att anmäla om de hittar tidigare
okända markföroreningar vid grävning i marken.
Schaktning som bryter genom grundvattenytan kan
rådgöras med Länsstyrelsen om tillstånd behöver
sökas. Om Länsstyrelsen bedömder ärendet som ett
större uttag av vatten krävs Mark- och miljödomstolens tillstånd.
Planavgift skall inte debiteras vid bygglov.

7. Konsekvenser
7.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Stadsbild, skuggbildning och trafikbuller har
störst inverkan på detaljplanen.
7.2 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser

En förtätning av nya bostäder och integrering med
centrumverksamhet i ett centralt läge med tillgång
till kollektivtrafik, arbetsplatser och service innebär
ett minskat resbehov och även förutsättningar för en

socialt hållbar utveckling. Marken är sedan tidigare
ianspråkstagen. Planutformningen innebär en högre
exploateringsgrad och därmed ett högre utnyttjande
av marken. Bedömningen är att planutformningen
innebär positiva konsekvenser i förhållande till
pågående markanvändning.
7.3 Miljö
7.3.1 Naturvärden

Förtätning av bebyggelsen bedöms innebära liten
inverkan på livsmiljön för djur-, insekts- och växtarter
i området. Området innehåller idag inga utpekade
hotade arter eller utpekad värdefull natur. Anläggning
av brygga kan med skuggning bidra till ett visst skydd
för vattenlevande organismer.
7.3.2 Estetiska värden och stadsbild

Den höga byggnaden kommer att bli framträdande i
Borås stadsbild. Genom en karaktärsfull och medveten
utformning kan byggnaden bli ett identitetsskapande
landmärke och ett tillskott i stadsmiljön.
7.3.3 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Marken inom planområdet är plan och innebär inga
problem ur tillgänglighetssynpunkt.
7.3.4 Infrastruktur

Befintlig infrastruktur i gatu- och ledningsnät kan
utnyttjas. Upprustning sker av strandpromenaden och
Hallbergsplatsen. Nya placeringar och utbyggnad av
transformatorstationer inom kvarteret är nödvändigt.
7.3.5 Sociala värden

Fler centralt belägna bostäder, arbetsplatser och
kommersiella lokaler i kombination med upprustade
offentliga miljöer stärker handeln i centrum och
skapar ett tryggare, vackrare och mer levande centrum.
7.3.6 Skolor

Med fler boende i centrala staden kommer behovet av
för- och grundskolor att öka efter en redan ansträngd
situation. För att få fram fler möjliga förskoletomter
i centrum måste kravet på sex avdelningar bli mer
flexibelt. Det finns inte tillräckligt med ledig mark för
stora enheter och man måste tänka i andra banor för
att tillgodose behovet. Arbete pågår att få fram fler
förskolor i centrum.
7.3.7 Nya arbetstillfällen

Detaljplanen medger etablering av centrumverksamhet, butiker, kontor, hotell och bostäder som
stärker kundunderlaget i centrum.
7.3.8 Trygghet/säkerhet

Bostäder inom kvarteret och att fasaden i entréplanet
öppnar sig mot stadsparken ger utblickar och rörelser
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i närområdet som stärker tryggheten i parken och
övriga centrum.
7.4 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
7.4.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar och omgivningsbuller bedöms inte komma
att överskridas p.g.a. den verksamhet som medges i
detaljplanen.
När det gäller Viskan så har sträckningen Öresjö till
Jössabron har klassificeringen otillfredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Det största
skälet till klassningen otillfredsställande ekologisk
status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfallet. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist till år
2021 för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Tidfristen beror på att det bedöms vara
tekniskt omöjligt att uppnå normen år 2015. Planen
innebär inga förändringar av förhållande i Viskan som
försämrar möjligheten att uppnå god ekologisk status
år 2021 eller att bibehålla god kemisk ytvatten status
år 2015.
7.4.3 Förorening av mark och grundvatten

Miljöteknisk markundersökning visar att det finns
föroreningar inom området men att halterna inte
utgör risk för nuvarande användning eller föreslagen
exploatering.
7.4.2 Risk för höga vattenstånd

Planområdet omfattar del av Viskan. Fastigheten
Pallas1 påverkas av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad,
upprättad 2010 och tillägg 2013. Befintliga mark- och
golvnivåer underskrider inte framräknade klimatanpassade 100-års flöden.

av skyltar och annan belysning eller eventuellt annan
placering.
7.4.7 Vindstudie

Höga byggnader kan föra ner stora vindmassor till
marken där vindhastigheten kan bli hög. En kvalitativ
vindstudie har tagits fram som föreslår åtgärder för att
minimera de negativa effekterna i marknivån.
7.4.8 Elektromagnetiska fält/störningar

Transformatorstation utförs strålningssäkert.
7.4.9 Åtgärder för säkert byggande

Rekommendationer enligt utförd geoteknisk utredning ska följas. Sättningskontroller ska utföras.
7.4.10 Solstudier

Solstudie per heltimme mellan kl 9-18 och halvtimmesvis mellan kl 15-19 finns som bilaga och redovisar
hur skugga från det höga huset vandrar framför allt
under eftermiddagstimmarna. Som jämförelse finns
även skuggning från befintliga byggnader.
Solstudien visar att det höga husets skugga kommer
att påverka uteserveringarna på Sandwalls plats under
eftermiddagen, knappt 1 1/2 timme från ungefär kl
15.30-17 vid vårdagjämningen 21 mars. Jämförande
sommartid, 21 juni, kommer skuggningen tidigare till
Sandwalls plats som skuggas ungefär en timme, från
ca kl 15-16. Bostäder i omgivande hus kommer att
skuggas mer efter att kvartershuset byggts på med två
bostadsvåningar men bedöms även i fortsättningen ha
goda ljusförhållanden.

7.4.4 Trafikmiljö

Trafikutredning som utförts visar på en trafikalstring
som innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
7.4.5 Trafikuller

Planområdet är utsatt för buller från främst Lilla
Brogatan, Rv40 och nuvarande/framtida järnväg.
Planbestämmelse säkerställer att bostäder får en
godtagbar boendemiljö i enlighet med Borås Stads
riktlinjer för buller.
7.4.6 Ljusstörningar

Pallas har idag skyltar på fasad. I samband med det
nya projektet bör ett samordnat skyltprogram tas
fram och skyltar och annan reklam samgestaltas och
integreras med fasaderna. Vid behov kan överenskommelse göras om t.ex. tider för tändning och släckning
B 700
18

Foto från Sandwalls Plats, tidigt i juni vid 17.30
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Solens skuggning 21 mars kl 17.00

8. Administrativa frågor
8.1 Genomförandetid

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

Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd 1969-07-23
(1583K-BN776/1969) för Pallas 1 upphävs genom
detaljplanen.
8.3 Handläggning

Planen antas av Kommunfullmäktige.
Befintligt

8.4 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
8.5 Planunderlag

Utöver planhandlingarna har följande utredningar
tagits fram som utgör planunderlag.
Geoteknisk utredning,(WSP, 2011-09-30, rev. 13-1115).

Planerat
Solens skuggning 21 juni kl 17.00

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
(WSP, 2011-08-30).
Trafikbullerutredning (ACAD 2014-03-17).
PM Trafik- och parkeringsutredning (SWECO,
2013-12-15).
PM angående översvämningsrisker vid kvarteret Pallas,
Borås (DHI, 2013-10-10).
Solstudie (Alessandro Ripellino Arkitekter, 2014-0410).
Vindstudie (Klimator, 2014-06-27
8.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Befintligt

Detaljplanen har handlagts av Samhällsbyggnadsförvaltningen Boras Stad under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Planerat

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Centrum, kv
PALLAS 1, Borås Stad, upprättad den
31 mars 2014.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen
har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
DTH Arkitekter har på uppdrag av Cernera fastigheter inkommit med begäran om ändring av gällande
detaljplan. Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-21
att uppmana byggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen. Byggnadsnämnden beslutade
2009-11-12, att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret
att upprätta planprogram. Sedan dess har nya förslag
inkommit som gjort att man inte anser att program
behövs. Beslut att planförslaget ska skickas på samråd
togs av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-11 §265.
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att bygga ett
höghus i centrum med hotell, kontor och bostäder.
2.1 Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1 kvartalet 2013

Granskning

2 kvartalet 2014

Antagande

3 kvartalet 2014

Laga kraft

4 kvartalet 2014

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Ett antagande av detaljplanen förutsätter ett exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren av Pallas
1, Cernera Pallas 1 AB (exploatören) där man reglerar
parternas rättigheter och skyldigheter beträffande
genomförandet av detaljplanen och exploateringen.

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplan
och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och
bygganmälan.
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder
inom kvartersmark och som behöver genomföras
för att anpassa den egna fastigheten till detaljplanen.
Genomförandet av planen förutsätter förändringar i
fastighetsindelningen. Även befintliga rättigheter och
servitut kan behöva ändras. Det är exploatören som
har huvudansvaret för att erforderliga åtgärder och att
tillstånd söks.
Plangenomförandet kommer kräva förändringar i
fastighetsindelningen. Berörda parter har möjlighet att
ansöka om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.
Borås Elnät AB ansvarar för att avtal bör tecknas med
exploatören ifall ledningsägaren önskar trygga bolagets
behov av utrymmen för ledningar och transformatorer
inom fastigheten Pallas 1.
2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman
för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och för
framtida drift och underhåll.
Exploateringen av Pallas 1 kommer att medföra
omfattande förändringar och upprustning av allmän
plats i anslutning till kvarteret. Hallbergsplatsen
kommer utgöra yta med blandad trafik, angörning och
transporter både till kvarteret Pallas och Prometeus.
Korsande stråk av biltrafik, fotgängare och cyklister
kräver att området omdisponeras. Strandpromenaden behöver byggas om och breddas och anpassas
till exploateringen och till Södra Strandgatan med
Sandvalls plats.
Dessa förändringsarbeten på allmän plats som följer av
exploateringen, ska betalas av exploatören. Ett exploateringsavtal som reglerar frågan är därför en förutsättning för att detaljplanen ska kunna antas.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Borås
Stad.
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2.5 Avtal

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan
Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a.
reglera villkoren för överlåtelse av den mark och de
3D-utrymmen som föreslås tillföras Pallas 1. Avtalet
kommer även reglera den ersättning som exploatören
ska betala till kommunen för åtgärder på allmän
platsmark.
Det finns två transformatorstationer i byggnaden på
Pallas 1. Exploateringen kommer aktualisera nya lägen
för transformatorerna samt en uppgradering.
Planen anger att transformatorstation får finnas i
markplan. Detaljplanen anvisar ingen bestämd plats
för transformatorn utan det förutsätts att exploatören
och Borås Elnät AB träffar överenskommelse om hur
man bäst löser behovet av förstärkning av elförsörjningen inom kvarteret och att parterna träffar avtal
om transformatorernas placeringen och kostnader för
flytt.
I och i anslutning till de områden som kommunen
avser att sälja till exploatören kan det finnas ledningar
som kan påverkas av den planerade byggnationen. I
det fall att ledningarna inte kan finnas kvar eller på
annat sätt riskerar att påverkas, är det exploatörens
ansvar att träffa avtal med respektive ledningsägare om
eventuell flytt av ledningar och om åtgärder som kan
behöva vidtas innan arbeten påbörjas.
Den planerade exploateringen kommer att ställa olika
krav kring åtgärder på anläggningar som hanterar
vatten-, spillvatten och dagvatten. Avtal bör upprättas
mellan Borås Energi- och Miljö AB och exploatören
som reglerar frågan.
Detaljplanen möjliggör för ägaren av Prometeus 3 att
förvärva ett 3D-utrymme över torgytan för befintligt
skärmtak. Eventuell förändring av fastighetsindelningen förutsätter avtal med Borås Stad.

3. Fastighetsrättsliga frågor

kvartersmark för bostad- kontor- och parkeringsdel.
Även 3D-utrymme för skärmade balkonger och för
skärmtak kan komma att överföras till Pallas 1. Fastighetsbildningen bedöms kunna genomföras i form av
fastighetsreglering.
Genom att gällande tomtindelning från 1969 (som
numera gäller som fastighetsindelningsbestämmelse)
upphävs genom den nya detaljplanen, skapas förutsättningar för att både kvarteret och byggnaden kan
delas upp i ett flertal fastigheter. Om det visar sig att
exploatören finner det rationellt att inom kvarteret
bilda nya fastigheter (t.ex. 3D-fastigheter), ger planen
den möjligheten. Eftersom det i detaljplanen finns
områden med olika användning i skilda plan, t.ex
allmän platsmark respektive kvartersmark, blir det
nödvändigt med 3D-fastighetsindelning för att kunna
bygga ovan allmän platsmark.
Detaljplanen möjliggör även för tomträttshavaren av
fastigheten Prometeus 3 att utöka fastigheten med
ett 3D-utrymme kring befintligt skärmtak utanför
fastighetens huvudingång. Åtgärden förutsätter dock
att gällande fastighetsindelningsbestämmelser och
tomträttsupplåtelsen för Prometeus 3 ändras.
3.3 Servitut och ledningsrätt

Som nämnts i punkten 2.5 ovan, finns det behov av
utrymmen för transformatorer och ledningar inom
Pallas 1. Detaljplanen har inte angivit några bestämda
lägen utan man har utgått från att berörda parter,
Borås Elnät AB och exploatören, ska lösa frågor som
är förenade med uppgraderingen och utformningen
av de nya stationerna genom en frivillig överenskommelse.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Fastigheten Pallas 1 är ansluten till det kommunala
vatten- och spillvattennätet.
För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för den
höga byggnaden krävs en lokal tryckstegring.

3.1 Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:

4.2 El och tele

Innerstaden 1:1, ägs av Borås Stad

Ledningar för tele och bredband finns utbyggda i
anslutning till området.

Pallas 1, ägs av Cernera Pallas 1 AB
3.2 Fastighetsbildning

Avsikten är att bilda en exploateringsfastighet som
omfattar all kvartersmark inom kvarteret Pallas.
Planen medger dels att kvarteret Pallas utökas med
mark som tidigare utgjort allmän plats dels med
3D-utrymme ovan allmän plats som ska ingå i

Det är exploatörens ansvar att samråda med respektive
lednings- och nätägare kring villkoren för anslutning.
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4.3 Trafik

Konsekvenser

Mot bakgrund av att korsningen Lilla Brogatan- Sven
Eriksonsgatan nyligen byggts om till cirkulationsplats,
är bedömningen att ytterligare åtgärder på trafiknätet
utanför planområdet inte nödvändiga.
4.4 Geoteknik

Exploatören få genom en utökad byggrätt tillgodogöra
sig värdestegringen som planen medför.
5.3 Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Prometeus 3
Kostnader

En geoteknisk utredning har utförts för den del av
planområdet som innehåller nybyggnation. Den ger
förslag på krav på grundläggning och arbetssätt i
byggnadsskedet.

5. Ekonomiska frågor

Om tomträttsahavaren väljer att genomföra
utökning av tomträttsfastigheten Prometeus 3
med 3D-utrymme (skärmtak), kommer han att få
kostnader för upphävande av fastighetsbestämmelserna
och för fastighetsbildning. Dessutom kan tomträttsavgälden behöva justeras.

5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Konsekvenser

Kostnader

Åtgärder på allmän platsmark:
Planen medför kostnader för kommunen i form av
ombyggnad och upprustning av Hallbergsplatsen och
Strandpromenaden.
Intäkter

Detaljplanens antagande förutsätter ett exploateringsavtal där samtliga kostnader för ombyggnad av
Hallbergsplatsen och Strandpromenaden ska tas ut, i
form av exploateringsbidrag, från ägaren av Pallas 1.
Försäljning av mark och 3D-utrymmen till ägaren av
Pallas 1.
Försäljning av 3D-utrymme till ägaren av fastigheten
Prometeus 3.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen kommer att
beskrivas mer i detalj i det exploateringsavtal som ska
upprättas med ägaren av Pallas 1.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Pallas
1 (exploatören)
Kostnader

Exploatören kan genom förvärvet av 3D-utrymmet
trygga att gällande tillstånd för skärmtaket inte utan
vidare upphör.
5.4 Ekonomiska konsekvenser för övriga
Ledningsägare

Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya och befintliga ledningar med ledningsrätt
alternativt servitut. Kostnader för ev. flyttning av
ledningar, investeringar i nya anslutningspunkter och
transformatorstationer. Ledningsägarnas möjlighet att
täcka sina kostnader kommer avgöras genom deras
förhandlingar med exploatören samt genom anslutningsavgifter.
5.5 Ledningsåtgärder

Utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, spillvatten, el, tele, värme m.m. bekostas av respektive
ledningsägare som finansierar utbyggnaden genom
anslutningsavgifter eller genom avtal.
5.6 Plankostnader

Plankostnadsavtal finns.

Kostnader för upprättandet av detaljplanen.
Kostnader för byggnation.
Ersättning till kommunen för ombyggnad av
Hallbergsplatsen och Strandpromenaden.
Ersättning till kommunen för mark och 3D-utrymme
som överförs till Pallas 1. Fastighetsbildningskostnader
för genomförandet av markförvärv.

MARKAVDELNINGEN
Edward Isaksson

Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).
Kostnader till följd av de avtal som exploatören träffar
med Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB samt
övriga vars anläggningar eller rättigheter berörs av
exploateringen.
Kostnader som följer av bygglovshanteringen.
B 706
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Utlåtande

Remisspart

Svar datum

G01

Kommunstyrelsen

2014-05-27

Upprättad den 21 augusti 2014 med
avseende på detaljplan för Centrum,
kv Pallas 1, m.fl., Borås Stad.

G02

Länsstyrelsen och b) SGI

2014-06-13

G03

SGI

G04

Trakverket

2014-06-13

G05

Stadsdelsnämnden Norr

2014-06-23

1. Handläggning

G06

Kulturnämnden

2014-06-12

G07

Lokalförsörjningsnämnden

G08

Borås Energi och Miljö

2014-06-09

G09

Borås Elnät

2014-06-12

G10

Telia/Skanova

G11

Tekniska nämnden a)
förvaltningen b)

2014-04-29/
2014-06-23

G12

Miljö- och konsumentnämnden

2014-06-13

G13

Lantmäterimydigheten

G14

Fritids- och folkhälsonämnden

G15

Räddningstjänsten

G16

Hyresgästföreningen Sjuhärad

2014-05-07

G17

HSO

2014-05-12

G18

Västtrak

2014-06-03

G19

Naturskyddsföreningen

2014-06-09

G20

Försvarsmakten

2014-06-10

G21

Polismyndigheten

2014-06-13

Planen har varit på samråd enligt ÄPBL 5:20 under
perioden 20 februari - den 22 april 2013. Planen har
varit på granskning enligt ÄPBL 5:20 under perioden
24 april - den 12 juni 2014 och har annonserats i
Borås Tidning. Berörda markägare har underrättats
med brev till samrådet. Under utställningstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida
och på stadsbiblioteket. Till granskningsperioden har
sakägarkretsen utvidgats.

2. Sammanfattning
16 remissinstanser och 4 sakägare har framfört
synpunkter vid granskningen. 1 remissinstans och 4
övriga har inkommit med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Godkännandehandlingen innebär följande ändringar
jämfört med granskningshandlingen:
•

Texten om buller har kompletterats och förtydligats.

•

Ett kapitel 4.6.2 Vindpåverkan har infogats.

•

Viss omdisponering av kapitelföljden har gjorts.

•

Kapitel 5. Utformning har utökats med fler bilder
och texten har skrivits om.

•

Mindre ändringar har gjorts i text och illustrationer.

•

Förklaring om bullerbestämmelser har tagits bort,

•

Mindre rättelser på plankartan av text.
Planbestämmelser om buller har tagits bort.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att
godkänna utlåtandet som sitt eget samt att godkänna
detaljplanen.

3. Synpunkter under granskningen.
Inkomna synpunkter i samband med granskningen
redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är delvis
sammanfattade för att enkelt skapa en överblick över de
viktigaste inkomna synpunkterna.
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2014-06-23

Sakägare

2014-05-12

G22

Prometeus 3, hyresgäst

2014-06-10

G23

Prometeus 3, fastighetsägare

2014-06-10

G24

Perseus

2014-06-11

Minerva 1-7

2014-06-13

G25

Övriga
G26

Pollux 10, Pygmalion 1

2014-06-09

G27

Privaterson 1

2014-04-28

G28

Privatperson 2

2014-06-03

G29

Privatperson 3

2014-06-09

3.1 Remisspart
G01 Kommunstyrelsen

En förtätning av centrum är viktig för stadens utveckling och Kommunstyrelsen är i grunden positiv till
planförslaget som överensstämmer väl med kommunens vision, Borås 2025, då det möjliggör för fler
boende i centrum liksom skapar fler potentiella
mötesplatser.
Hänsyn har till stor del tagits till de synpunkter som
Kommunstyrelsen framförde i samrådsskedet. Solstudien visar att skuggpåverkan på Sandwalls plats och
Orangeriet är liten. Planen behöver däremot kompletteras med en utredning som klargör om byggandet av
ett höghus på 20-33 våningar medför förändring av
vindförhållandena. En sådan utredning kan medföra
behov av åtgärder som inte ligger inom kvartersmark
varför frågan måste regleras i detaljplan eller exploateringsavtal och inte i bygglovet.
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I planförslaget beskrivs att bostäder inte är lämpligt i
de första våningarna på höghuset på grund av bullernivåerna. Detta ska regleras i detaljplanen.
Om höghusdelen byggs med bostäder och hotell
såsom planförslaget beskriver krävs inget avsteg från
parkeringsnormen. Skulle höghusdelen däremot
byggas som hotell i hela byggnaden behövs avsteg från
parkeringsnormen med 64 parkeringsplatser. Detaljplanens centrala läge, nära tåg- och bussförbindelser
gör att ett avsteg från parkeringsnormen stämmer väl
överens med kommunens vision.
I samrådsskedet påpekade Kommunstyrelsen att
dokument som exempelvis Planprogram för centrala
Borås ”Varierad byggnation” bör antas av Kommunfullmäktige om det i detaljplanen ska hänvisas till
som ett tidigare ställningstagande. Denna synpunkt
kvarstår.
Kommentar

En översiktlig rapport om vindförhållandena runt
kv Pallas har gjorts 2014-06-27 av Klimator, se nytt
kapitel sid 11.
I det utökade kapitlet om buller, sid 12-13, beskrivs
att man kan uppnå erforderlig inomhusmiljö för
ljudpåverkan med minsta avstegsnivån 55-60
dBA. Det går att öka avskärmningen för att uppnå
ljuddämpad sida beroende på var i huset behovet
finns, vilket medför en flexibel användning av de olika
våningarna och över tid.
Hänvisning till Planprogrammet ”Varierad byggnation” är borttaget.
G02 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/ säkerhet för de
boende inte är löst på ett tillfredsställande sätt. Planen
kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den
antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid
med gällande bestämmelser eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Dock ställer sig Länsstyrelsen tveksam till bostäderna som föreslås i form av
ett höghus med 33 våningar. Detta med hänsyn till
risken för bullerstörningar och skada på människors
hälsa.
Synpunkter på förslagshandlingen
Planområdet ligger centralt med tillgång till kollektivB 708

trafik, offentlig och kommersiell service, kulturutbud,
mm. som utgör ett bra läge för förtätning med många
positiva miljövinster som följd. Dessvärre är området
utsatt för kraftiga bullerstörningar på grund av
närheten till stora trafikleder. Detta blir svårhanterligt,
särskilt vid/på en huskropp som enligt förslag utgör ett
punkthus med 33 våningsplan.
Kvartershus
Bostäder som föreslås på våningsplan 6-7 i den
kvartersformade byggnad kan anses uppfylla krav
på en acceptabel boendemiljö. Även här vill Länsstyrelsen påpeka att hörnlägenheterna bör ses över så
att de inte hamnar bakom en helt stängd fasad/ glas.
Bostäder i 33 vånings punkthus
Länsstyrelsen anser inte att förslaget i sin nuvarande
utformning där boendes tillgång till en tyst sida och
uteplats utgör en 75% - inglasad balkong kan sägas
uppfylla kraven i Boverkets Allmänna Råd 2008:1.
Balkonger får enligt den medföljda bullerutredningen
en ekvivalent bullernivå som ligger högre än 50 dBA
Denna lösning är generell för samtliga lägenheter i det
s.k. höghuset. Länsstyrelsen anser att projektet inte
uppfyller definitionen av en tyst/ljuddämpad sida då
det handlar om punktvisa nivåer innanför en 75%
inglasad balkong. Om en sådan lösning endast gällt
en mindre del av huset, hade Länsstyrelsen möjligen
kunnat acceptera förslaget. I nuläget kan planförslaget
inte ses som att möjliggöra en god boendemiljö.
Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1,”Buller i
planeringen” (-planera för bostäder i områden utsatta
för buller från väg- och spårtrafik) kan avsteg från
riktvärden för acceptabla bullernivåer motiveras på
grund av ett centralt läge och längs kollektivtrafikstråk. Principer för avvägning ges enligt:
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivåen vid fasad uppgår till 55-60dBA
under förutsättning att det går att åstadkomma en
tyst sida (Högst 45dBA vid fasad) eller i varje fall en
ljuddämpad sida (45-50dBA vid fasad). Minst hälften
av boningsrummen, liksom uteplats, bör vara vända
mot tyst eller ljuddämpad sida.
I nuvarande utformning anser Länsstyrelsen inte att
bostäder som föreslås i det s.k. Höghuset uppfyller
detta krav. Boende kommer inte heller att ha
möjlighet till en gemensam uteplats som uppfyller det
kravet.
Närheten till Viskan och frågor som berör vattenvård
Detaljplanen beskriver att vid schakt under jord kan
pumpning av grundvatten komma att krävas. Hur
stora mängder grundvatten som kan komma att
pumpas bort eller hur det påverkar på omgivningen
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måste anges/beskrivas. Vid provtagning av
grundvattnet har alifater (>C16-C35) påvisats i grundvattnet, vilket bör beaktas vid eventuell pumpning.
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken, om det
inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda
intressen påverkas.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten behöver
belysas i planbeskrivningen. Planförslagets påverkan
på MKN för vattenförekomsten SE640273-132849
behöver beskrivas. I dagsläget har vattendraget
en god kemisk status men riskerar att inte uppnå
god kemisk status 2015. Detta ska även göras för
vattenförekomsten SE640437-132837, Viskan,
som bedöms ha otillfredsställande ekologisk status
(fastställd 2009) med riskbedömning att den inte når
god status till 2015. Kemisk status (exkl. kvicksilver)
bedömdes 2009 till god status men riskerar att inte
uppnå god status 2015 enligt riskbedömning. I
detaljplanområdet finns risk för föroreningar som kan
komma att spridas vid byggnationen, därför behöver
eventuell påverkan redovisas för vattenförekomsterna.
I planbeskrivingen beskrivs att det planeras att anlägga
en brygga i Viskan. Enligt planbestämmelser är
användningen för vattenområdet W1 att ”bryggor/
kaj får anläggas”. Detta behövs förtydligas liksom för
område W2 avseende användning. Enligt plankartan
får vattenområdet ”byggas över med bro för gång- och
cykeltrafik”. Kommer en ny bro att anläggas eller ska
befintlig bro göras om? Det behöver klarläggas.
Enligt ”PM Översvämningsrisk” finns en osäkerhet
kring reglering och kapacitet för avledning av vatten
vid Druvefors damm.
Länsstyrelsen ser positivt på att gröna takytor används
för att skapa en fördröjning av dagvattnet.
Miljömål
I planens beskrivning av påverkan på miljömålen finns
inget miljömål med anknytning till vatten redovisat.
T.ex. bör miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet”
och ”Levande sjöar och vattendrag” belysas.
Övrigt
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande (TRV
2014/31416 dt 12 juni 2014) och ser fram emot att
förslaget tar en tydlig ställning till de synpunkterna
som berör trafikflöde, kapaciteten vid avfartsramp från
väg 40 och risk för köbildning som kan ha påverkan
på framkomligheten för kollektivtrafiken.
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Kommentar

Trafikbuller
Tillägg till bullerkapitlet 4.6.4 Buller med förtydliganden har gjorts på sidorna 12 och 13.
Planområdets läge är bullerutsatt men huset kommer
i bygglovet att granskas för att följa planbestämmelserna om avsteg och de nivåer som krävs. Miljön
inomhus klaras med marginal. Tekniska lösningar som
skärmade balkonger och ljudabsorbenter i tak gör att
lägenheterna kan utrustas för att klara bullerkraven
på alla våningar. Bullerbestämmelserna som var med i
granskningshandlingarna har tagits bort då de skulle
göra detaljplanen olaglig efter årsskiftet 2014-15.
Miljökvalitetsnormer
Historisk verksamhet har orsakat markföroreningar
och föroreningarna har spridits inom större områden
genom schaktarbeten och omflyttning av massor. Den
aktuella platsen på fastigheten Pallas 1 är undersökt
relativt nyligen av WSP enligt rapport 30 augusti
2011. Det framkom inga alarmerande uppgifter.
Några enstaka parametar låg något högre än riktlinjerna för känslig markanvändning. Påträffade halter
bedömdes av WSP inte utgöra en risk för nuvarande
markanvändning och inte heller vara begränsande för
planerad exploatering med flerbostadshus.
- WSP kom fram till följande slutsatser och rekommendationer:
- Undersökningen påvisar halter av organiska ämnen
över känslig markanvändning i 2 av 5 analyserade
jordprover.
P- åträffade halter bedöms inte utgöra en risk för
nuvarande markanvändning och inte heller en
begränsning för planerad exploatering med flerbostadshus.
- Uppschaktad jord får inte hanteras fritt utan bör
hanteras som föroreningsklass KM-MKM och transporteras till av miljömyndighet godkänd mottagningsanläggning. Om uppschaktade massor ska återanvändas krävs tillstånd från aktuell miljömyndighet.
- Försiktighet bör iakttas vid schakt och entreprenören
bör vara observant på eventuell färgförändring, lukt,
innehåll av byggrester etc. i massorna. Om tecken
på högre föroreningshalter påträffas skall beställaren
omgående kontaktas och kompletterande provtagning
utföras.
- En viss påverkan av alifater (>C16-C35) kunde ses i
grundvattnet. Inträngning av ånga i byggnader utgör
ingen risk för dessa ämnen. Övriga exponeringsvägar
bedöms ej relevanta.
Miljö- och konsumentnämnden kommer i egenskap
av tillsynsmyndighet att följa ärendet och ta emot
anmälan samt ställa relevanta krav på schaktning,
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hantering av massor och ytterligare provtagning.
Vattenområden
W1 Bryggor/kaj får anläggas finns med på plankartan
för att möjliggöras i framtiden. Vattendom ska sökas
för arbete i Viskan, då flödet ska beaktas. W2 gäller
befintliga broar.
När/om en brygga kommer att anläggas kommer
kommunen att rådgöra med Länssyrelsen och ta fram
erforderliga underlag för att ansöka om Vattendom.
Miljömålen
Fastigheten kv Pallas är helt bebyggd och kommer
inte att förändra dagvattenavrinningen till Viskan.
Om markföroreningar påträffas vid schaktning ska
det anmälas till tillsynsmyndigheten. Grundvattenuttaget ska redovisas i samband med bygglovgivningen.
Vid schaktning bredvid Viskan finns en upplysning
på plankartan om att rådgöra med Länsstyrelsen om
vattenuttaget är så stort att vattendom kan krävas.
G04 Trafikverket

Trafikverket ser det som osäkert om det kommer att
finns tillräckligt med kapacitet vid avfartsrampen
från väg 40. Om köbildning sker kan detta skada
framkomlighet på riksintresse för kommunikationer.
Vidare framgår det inte i trafikutredningen om
förändringar i vägnätet till följd av den nya väg 27 är
implementerade. Vägen tas i bruk 2015 och kommer
att påverka trafikflödet i Brodalsmotet med en rejäl
ökning (Vägverket, Arbetsplan väg 27 ViaredKråkered, 2009-11-13).
I trafikutredningen använder kommunen 0,8 % som
trafikuppräkningstal. Med tanke på förutsättningar i
Borås anser Trafikverket att endast 1.29 % är lämpligt
att använda.
Trafikverket ser en risk att busstrafikens framkomlighet till Resecentrum försämras med den ökade
trafiken som kv Pallas ger. Borås stad behöver presentera åtgärder som medför att kollektivtrafiken med
buss till Borås resecentrum fortsatt kan löpa smidigt
igenom gatunätet.
Det är positivt att kommunen har målet att centrum
ska bli bilfritt (Borås 2025). Däremot motverkar
kommunen målet genom att anlägga 413 parkeringsplatser inom planområdet i centrala Borås.
Trafikverket instämmer att Pallas med sitt kollektivtrafiknära läge kan omfattas av Boverkets avsteg.
Den ekvivalenta ljudnivån överstiger riktvärden för
avstegsfall och Trafikverket vill framhålla att det är
av avgörande att bullerfrågorna löses på ett tillfredsställande sätt i enlighet med acceptabla avsteg utifrån
Boverkets Allmänna Råd.
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Kommentar

För att motverka köbildning på avfartsrampen från väg
40 har kommunen tagit fram underlag för att ersätta
trafikljusen med en cirkulationsplats, vilket kommer
att göra att trafiken ska flyta och inte orsaka stopp.
Medräknat i trafikutredningen är siffror som
Trafikverket har tagit fram i utredningen ”Väg 27
mellan Viared och Kråkered” att trafikflödet minskar
med ca 5000 fordon, en stor del tunga fordon, per
dygn som leds runt centrala Borås.
Motivering till att använda 0,8 % trafikökning
istället för 1,29% är att trafikutredningen utgår från
uppmätta siffror och att en trafikökning i paritet med
befolkningsökningen är rimlig för det lokala vägnätet.
För att öka framkomligheten för bussar till Resecentrum har bussarna letts om via avfarten Lilla Brogatan
- Sven Ericson-rondellen vilket gör att trafiken flyter
smidigare. Cirkulationsplatsen kommer också att
underlätta kollektivtrafiken till Resecentrum.
Parkeringshuset kommer att utnyttja befintliga
parkeringsplatser i Pallas-huset. 44 platser kommer att
läggas till de 369 befintliga.
Figur 10 är uppräknad trafikmängd från nollalternativet. Figur 11 är uppräknad trafikmängd + de 700
fordon =1100 fordon /dygn som genereras av detaljplanen till år 2030.
Trafikbuller avhandlas i kommentaren till 02 Länsstyrelsens yttrande och bullerkapitlet på sidorna 12-13
har förtydligats.
Minst hälften av bostadsrummen vetter mot
ljuddämpad sida med ekvivalent ljudnivå ≤ 50 dBA.
Det är i dagsläget inte klart om lägenheterna vid
gavlarna kommer att ha fönster åt det håller eller om
de ska vara öppningsbara.
G05 Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplanen för
kvarteret Pallas. Nämnden ser det som positivt att
Kvarteret Pallas utvecklas och förtätas med bostäder
och centrumverksamheter som skapar bättre förutsättningar för befintlig handelsgalleria och parkeringsanläggning. Genom att kvarteret kommer att få både
fler lägenheter, verksamheter och mötesplatser skapas
ett mer livfullt och attraktivt område längs Viskan.
En förlängning av Sandvalls plats stärker stadskärnans
attraktionskraft.
Stadsdelsnämnden Norr påtalar vikten av att satsa på
en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.
Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till att Borås Stad
planerar att genomföra åtgärdsstudier för att minska
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trafikköerna i centrum samt fortsätter med trafik- och
cykelsatsningar inklusive fler cykelparkeringar för att
underlätta för alternativ till biltrafik. Nämnden ser
positivt på Borås Stads planerade särskilda satsningar
på bullerminskning för prioriterade grupper som barn,
ungdomar och äldre som vistas i lokaler.

Länsstyrelsen yttrade sig i samrådet om att det höga
huset kommer att påtagligt förändra upplevelsen av
den äldre stadskärnan med sin rutnätsplan. Ett resonemang kring stadsbilden har förts i kapitel 5., sidorna
14-15.

Utifrån folkhälsoperspektiv är det viktigt att fler
attraktiva mötesplatser med tillgång till natur skapas
i centrum då dessa har en positiv påverkan på hälsan,
välbefinnande och upplevelse av trygghet.

Borås Energi och Miljö har inget att erinra.

En tätare bebyggelse ökar underlaget och ger förutsättningar för mer resurssnål transport och service i
staden. Planområdet skapar goda förutsättningar för
mindre bilanvändning med en god tillgång till kollektivtrafiken och till ett stort utbud av regional buss- och
tågtrafik vid Resecentrum. Gång- och cykelvägar som
ansluter till kvarteret Pallas samt cykelparkeringar gör
cyklande mer attraktivt. Ett minskat bilberoende har
positiv påverkan på klimat och luftkvalité. På sikt är
det tänkt att centrum ska bli bilfritt.
Barn och unga
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu
eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och deras familjer är i behov av förskoleplatser
i centrum. De berörs direkt av möjligheten till ett
utökat antal förskoleplatser i ett växande Borås.
Barn och ungdomar påverkas direkt av detaljplanen
då dessa använder naturområden och verksamheter
i stadskärnan som mötesplatser. För att förflytta sig
till Strandpromenaden eller Stadsparken behöver
boende barn inom området inte korsa någon gata.
Med en bussresa eller cykeltur finns tillgång till skolor,
naturen, idrottsanläggningar och fotbollsplaner.
G06 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, Pallas 1 m.fl. Borås Stad.
Kulturnämnden tycker att nämndens synpunkter
framförda i samrådsyttrandet 18 april 2013 inte
beaktats eller besvarats.
Kulturnämnden menar att fornlämningslagen gäller
för stadslager i Borås tätort och vill se en fördjupad
analys av höga hus påverkan på rutnätsstaden.
Kommentar

Vid schaktning för höghuset finns en väldigt liten
möjlighet att finna fornlämningar eftersom kv Pallas
är bebyggd och markprover har visat på utfyllnadslager, troligen från 1970-talet. För att bedömas som
fornlämning ska lagren inte ha tillkommit senare än
1850.
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G08 Borås Energi och Miljö

G09 Borås Elnät AB

All flytt och ombyggnation av befintliga
elanläggningar skall bekostas av exploatören. I övrigt
ingen erinran.
G11 Tekniska nämnden a)

4.1.2 Stadsparken: Ska vara äventyrsgolfbana.
Tekniska förvaltningen b)

Detaljplanen möjliggör en brygga i bästa solläge.
Tekniska förvaltningen motsätter sig byggnationen av
bryggan. Förvaltningen ser inte att det skulle vara en
fördel att bygga igen Viskan. Bryggans ändamål ska
vara en förlängning av promenaden längs Viskan så
att alla kan nyttja den. Med en caféservering ändras
syftet och allmänheten får inte tillgång till bryggan på
samma sätt.
I övrigt tillstyrker Tekniska förvaltningen detaljplanen.
Kommentar

Golfbanans benämning ändras.
Detaljplanen ger möjlighet till att bygga brygga för att
kunna bredda strandpromenaden med användning för
allmänheten. Ansökan om servering på allmän plats
görs hos polismyndigheten.
Tekniska förvaltningens yttrande har framförts till
berörda parter.
G12 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
G14 Fritids- och folkhälsonämnden

En förtätning i centrala delar av staden innebär att fler
att kommer att vara i rörelse, vilket bidrar till att den
upplevda tryggheten blir bättre. Genom att förbättra
och öppna upp gångstråket förbi Pallashuset, binder
man samman Sandwalls plats med Hallbergsplatsen,
vilket är positivt för alla som rör sig i staden. Dock vill
nämnden lyfta fram ett det saknas en koppling mellan
cykelvägen från Åsbogatan västerut mot Västerlånggatan.
Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och dess
syfte.
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G16 Hyresgästföreningen Sjuhärad

Hyresgästföreningen har inget att erinra.
G17 HSO i Borås

HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet,
följs.

på belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten
upplevs som mycket hög. Detta är bra beskrivet i
delen gällande stadsparken som kommer att få fler
att röra sig i parken och inom kvarteret vilket ger en
större upplevelse av trygghet fler tider på dygnet och
året.

G18 Västtrafik

Västtrafik ser positivt på en förtätningen av Borås och
att det ges goda förutsättningar för att använda sig
av kollektivtrafiken Vi önskar endast en textjustering
enligt nedan i slutet av stycket om kollektivtrafik
på sidan 10 i planbeskrivningen. ”Förtätning i ett
läge nära kollektivtrafik stämmer bra överens med
de mål och strategier som finns i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes av
regionfullmäktige hösten 2012.”
Kommentar

Justeringen är utförd.
G19 Naturskyddsförening i Borås

Viskan är i sitt förlopp genom Borås stad i stort sett
befriad från föroreningar. Vid genomförandet av den
aktuella byggnationen alldeles intill stranden av ån
måste extraordinära åtgärder vidtagas, så att vattnet
inte blir förorenat. Risken är påtaglig inte minst på
grund av misstänkta markföroreningar i byggområdet.
Dessutom bör ur miljösynpunkt en plan upprättas,
om en akut förorening inträffar.
Det är positivt, att redan exploaterad mark utnyttjas
och att inga grönområden tages i anspråk. Möjlighet
till gröna tak är framsynt.
Kommentar

Misstänkta föroreningar vid schaktning ska anmälas
till Miljö- och konsumentförvaltningen. Vattenuttag
ska rådgöras med Länsstyrelsen. Vid akut förorening
ringer man 112 eller till kommunens kontaktnummer
vid vattenverket som har jour dygnet om, se boras.se.
Yttrandet har lämnats vidare till Tekniska
förvaltningen och Serf.
G20 Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra.
G21 Polismyndigheten

I detaljplanen är det bra beskrivet gällande p-platser
om det byggs ett hotell i hela höghuset. Det är även
bra beskrivet behovet av cykelparkeringar inom
kvarteret.
När det gäller trafiken inom området har
polismyndigheten inga synpunkter.
När det gäller utemiljö bör den planeras med tanke
B 712

3.2 Sakägare
G22 Prometeus 3, hyresgäst

1. Grand Hotel har ett behov av mellan 50 – 70
parkeringsplatser. Det behöver klarläggas hur garaget
skall fungera då man plockar bort den rundeln som
man idag använder sig av för att komma ut ur garaget.
2. Hallbergsplatsen var ett gemensamt finansierat
projekt mellan dåvarande ägaren av Pallas huset
(Axfood Fastigheter), Grand i Borås Fastighets AB och
Borås Stad. Vi kan inte godkänna att man hänvisar
bussar m.m. till Lilla Brogatan, där det för övrigt
endast finns en 15 meter lång bussparkering, den
befintliga utformningen möjliggör, att man kan lasta
i och ur, såväl bilar som bussar framför hotellentrén.
Höghuset i det närmaste omöjliggör för lastbilar som
angör såväl Grand som Pallas med varor, att ta sig runt
på Hallbergsplatsen.
Hallbergsplatsen är inte bara en gata utan man
kan planera för tävlingar av olika slag (Kretsloppet,
Actionrun m.m.) och andra aktiviteter som traditionen att använda platsen som en ”catwalk” vid
studenten.
Enligt planen så skall man även ta ned träd, vilket
inte är bra för hur platsen upplevs.
3. På sidan 13 i granskningshandlingen, längst ned
till höger finns det en ritning där höghusdelen inte
går förbi kvartershusfasaden medans på sidan 18 så
framgår det klart att höghuset går ca 7-8 meter ut
på allmänplatsmark (i upp till 33 våningar) och att
kvartershusfasaden är kvar i befintligt läge, vilket
alternativ är det som gäller? Vi anser att höghuset bör
kunna placeras inom kvartersmark och inte inkräkta
på Hallbergsplatsen och allmän platsmark.
4. Grand Hotel tycker att planen skall tillåta parkering, handel, kontor och bostäder, allt för att öka
boendet i centrum och därmed gå hand i hand med
visionen ”Borås 2025”, det var för övrigt så den
presenterades första gången. Vi är väl medvetna om att
vi pratar i ”egen sak” men jag utvecklar gärna detta för
nämnden.
5. Grand Hotel noterar också att vi inte har blivit,
varken kallade, eller informerade om det samråd som
avhölls. Det bör klarläggas om samrådet är riktigt
genomfört.

ANTAGANDE

31

kommunfullmäktiges handlingar | 20 November 2014

Kommentar

1. Parkeringsplatserna som Grand Hotel hyr idag
ingår i ett nyttjandeavtal mellan fastighetsägaren i kv
Pallas och Grand Hotel. Detta avtal är inte avhängigt
av kommunens deltagande sedan parkeringsköp har
avvecklats. Parkeringshuset har ritats om och får 413
parkeringsplatser när det är ombyggt, Grand Hotels
parkteringsbehov inte medräknat. Parkeringsgaraget
blir tvåfiligt liksom körrampen.
2. Promenaden längs Viskan är utpekad som ett viktigt
stråk att bygga ut med mötesplatser. Hallbergsplatsen
är en del i det arbetet och är också en av portarna till
Stadsparken. Hallbergsplatsen rustades upp för ca
15 år sedan och blev en trafiklösing med gång- och
cykelstråk i en allé, bilkörfält på båda sidor, breda nog
för att bilar ska kunna parkera längsmed eller i fickor.
Bussar kunde angöra och inlastning och sophämtning
på två ställen måste fungera. Den befintliga lastbilstrafiken har studerats kan fungera ungefär som idag.
Eftersom bussar har blivit större, hindrar trafiken och
har svårt att vända så kan de hänvisas de två platser på
Lilla Brogatan för på- och avstigning. Cyklar kommer
att tillåtas på Hallbergsplatsen men cykelstråket flyttas
till Västerlånggatan/Lilla Brogatan. Parkering för
bussar får ske på annan plats. Helst ska alla träden
behållas. Personbilsparkering kan också ske i Brodalsgaraget en kort promenad från Hallbergsplatsen.
3. Streckprickad linje utanför heldragna linjer med
dörrsymboler i illustrationen på sidan 13 i granskningshandlingen (sid 15 i denna handling) betyder att
en byggnadsdel (i detta fall 32 våningar) finns utanför
och ovanför horisontell skärning, dvs planen som syns
ca 1,5 m upp på den våning som visas. Entrépartiet är
indraget ca 5,5 m från fasadliv i markplanet. Hörnet
på fasaden sticker ut ca 6,5 m som mest från befintlig
fastighetsgräns. Grundkartan som informerar om
nuvarande utseende har litet tunnare linjer än planförslagets vilket syns tydligare i A1-format.
Av gestaltningsmässiga skäl står höghuset separerat
från kvartershuset och utdraget på nuvarande
Hallbergsplatsen med tydliga former. Placeringen är
en viktig och avvägd del i stadsbyggnadshänseende.
4. Byggrätten tillåter också hotell för att göra planen
flexibel, platsen är lämplig med ett centralt läge i
staden.
5. Enlig Plan- och bygglagen har fastighetsägare, arrendatorer, bostadsrättsföreningar och liknande skyldighet
att informera sina hyresgäster om detaljplaner som
skickas till dem. Detta står också i inbjudan till samråd
eller granskning och har även annonserats i Borås
Tidning för att nå ut till alla som har intresse aav
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planen. Antalet som bedöms vara sakägare till granskningsskedet har ökat eftersom husets höjd har ökats på
med nio våningar och berör fler.
G23 Prometeus 3, fastighetsägare

1. Tänkt utformning av Hallbergsplatsen kommer
att medföra risk för trafikproblem och bristande
tillgänglighet till hotellet vilket innebär att lagkravet
på hänsyn till befintlig bebyggelse inte är uppfyllt.
Därtill kommer att ett antal träd i befintlig allé måste
tas ned för att det över huvud taget ska vara möjligt att
trafikera Hallbergsplatsen.
2. Det är principiellt tveksamt att ta allmän plats i
anspråk för att uppföra bebyggelse som lika gärna kan
placeras inom befintligt kvarter. Denna del i förslaget
bör revideras så att rimliga krav på tillgänglighet till
befintlig verksamhet uppfylls utan att förutsebara
trafikproblem uppstår. Planerad utformning av
Hallbergsplatsen kommer att medföra olägenheter
vilket riskerar att medföra ekonomisk skada för
såväl yttranden som Grand Hotel. Om kommunen
likväl avser att överlåta allmän platsmark till enskild
fastighetsägare utgår yttranden från att överlåtelsen
görs till marknadspris samt emotser kompensation i
förhållande till vad som erlagts för upprustningen av
Hallbergsplatsen.
3. Trafikutredningen är bristfällig eftersom den helt
bortser från de parkeringsplatser som kommer att
försvinna när parkeringshusets in- och utfartsramper
flyttas och därför ger en missvisande bild av
kapaciteten efter ombyggnationen. Därtill kommer att
bilden av befintlig parkeringskapacitet heller inte synes
vara korrekt. Trafikutredningen visar att planområdets
behov av parkering inte kan tillgodoses inom kvarteret
men redogör inte för hur parkeringsbehovet ska
tillgodoses. Om höghuset används som hotell kommer
en brist på ett nittiotal parkeringsplatser att uppstå
och de bilarna kan inte hanteras inom kringliggande,
fåtaliga, markparkeringar. Mot den bakgrunden
anser Yttranden anser inte att lämplighets- och
hänsynskraven i plan- och bygglagstiftningen är
uppfyllda.
4. Grand Hotel har haft kontakt med ägarna till vissa
av de kringliggande fastigheterna och därvid kunnat
konstatera att minst fem av dem aldrig fått någon
information om det genomförda samrådet. Det kan
ifrågasättas om samrådet genomförts på ett sätt som
uppfyller det syfte som anges i 5 kap 21 § ÄPBL, även
det kan utgöra hinder mot att anta förslaget.
(Yttranden hävdar att lämplighetskravet i PBL inte
har följts vid planläggningen eftersom förslaget inte
tar hänsyn till att bussar ska komma fram till Grand
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Hotels entré och att allmän platsmark tas i anspråk för
att utvidga kv Pallas.)
Kommentar

1. Hallbergsplatsen är planerad som en trafiklösning men har inte kapacitet att ta emot bussar på ett
bra sätt och medför risk för trafikproblem. Därför
kommer bussar att anvisas till 2 platser vid Lilla
Brogatan för på- och avstigning. Parkering av bussar
sker på annat ställe.
2. Det höga huset har placerats litet utdraget på
Hallbergsplatsen, ca 6,5 m från fastighetsgränsen, och
några meter ifrån kvartershuset av gestaltningsmässiga skäl. Höghuset ska få en slank profil med egen
karaktär och kvartershuset får sin. Placeringen är en
viktig och avvägd del i stadsbyggnadshänseende.
3. Parkeringshuset har ritats om och kan ge plats för
de 413 bilplatser som anges i trafikutredningen vilket
ger ett tillskott på 44 platser från befintligt. På gångavstånd finns ett parkeringsgarage, Brodalsgaraget, som
kompletterar parkeringen på Pallas vid Brodalsinfarten
från Rv 40. Det planeras också för fler parkeringshus i
södra centrum vid kvarteren söder om Fabriksgatan.
4. Se kommentarer till yttrandet G22 Prometeus 3,
hyresgäst).
G24 Boende kv Perseus

Vi bor granne med Pallashuset på Lilla Brogatan
18, opponerar oss mot bygget och skulle vilja veta
följande:
-När i tiden som bygget av parkeringshuset kommer
börja?
-I vilken ände det kommer att börja byggas?
-Om Cernera/Järngrinden är villiga att hjälpa oss att
hitta annan bostad då Pallashuset ligger ca 5 meter
från vårat, varav både vårt och vår sons sovrumsfönster
vetter mot Pallashuset?
-Om Cernera/Järngrinden kan hjälpa os med hyresreduktion – för buller och störningar kommer det
garanterat att bli då vi verkligheten bor i princip vägg
i vägg?
Vi behöver svar på dessa frågor då en av oss kommer
att vara hemma hela hösten eftersom vår son börjar på
dagis förts januari 2015. Vårt hem står alltså inte tomt
under ”arbetstid” 8-17 då bygget ev. kommer pågå, så
störningar kommer det att bli för oss.

G25 Minerva 4-7

Ljus- och solskugga samt vindar.
Befintlig detaljplan för kv Minerva medger byggnation
i 5 våningar för bl a bostäder. Planändringen innebär
att befintligt ”Pallashus” får en högsta tillåten höjd om
+160 m, dvs en byggnad som tillåts vara 27 m hög.
Denna planändring sker på bekostnad av miljön för
befintliga fastigheter i kvarteret kring Lilla Brogatan,
Holmsgatan och i viss mån för Stora Brogatan. Särskilt
ska framhållas den skugga som faller över angivna
kvartersfastigheter. Vid val av boende utgör ljuset en
stor del vid värdering av boendemiljön, men även vid
val av kontor och butiksläge.
Den miljöbelastning som höghuset ger upphov
till genom alstrande av ”korsdrag” behöver utredas
närmre, liksom den ljus- och solskugga som ovan
omnämnts. Omfattningen av miljökonsekvenserna
skulle framgå klarare genom en MKB-utredning.
Buller, luftföroreningar.
Det är önskvärt att busstrafiken avleds från Lilla
Brogatan och att gatan även blir bilfri. Exploateringen
av kvarteren kring Lilla Brogatan, såväl genom nyproduktion som genom förädling av befintliga byggnader
inom ramen för befintlig detaljplan, ger en sådan ökad
miljöpåverkan att något alternativ knappast finns.
Sådan omläggning av trafiken bör vara prioriterad och
komma till stånd inom en snar framtid.
Kommentar

Skuggningen från höghuset förflyttar sig över dagen
och bedöms ha en övergående påverkan på alla
omkringliggande kvarter inklusive Stadsparken.
En översiktlig vindstudie har gjorts under granskningstiden, se nytt kapitel sid 11. Enligt rapporten får
blåsten en mildrad effekt i norra delen av Hallbergsplatsen där Hallbergsgatan tar vid. Idag upplevs den
platsen som mycket blåsig.
Miljökonsekvensbeskrivning krävs ej för området.
Att ha tillgång till kollektivtrafik är ett led i en hållbar
stadsplanering där en bilfri stadskärna följer intentinoerna i Borås 2025. Det finns inget förslag just nu att
flytta bort bussarna från Lilla Brogatan.

Förväntas höra från er eller Järngrinden.
Kommentar

Yttrandet berör inte något i detaljplanen men har
vidarebefordrats till Järngrinden.
B 714
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3.3 Övriga
G26 kv Pollux 10

1. I Samrådet påpekar flera remissinstanser att skuggningen kan medföra problem. SBF höjde därefter
husets högsta tillåtna totalhöjd med ytterligare nio
våningar, med ökad skuggning till följd. Det har inte
motiverats i granskningsdokumentet.
2. Utredningen kring skuggning är otillräcklig då den
inte anger under vilka tidpunkter skuggan kommer att
falla under samtliga vår-och sommarmånader, och det
därmed inte framgår hur Sandwalls plats och Stadsparken kommer att påverkas.
3. Höghuset kommer också medföra ökad vindhastighet vilket inte har utretts, men liksom skuggning
kan det komma att påverka omgivningen negativt.
Om planerna på att bygga Höghuset fortgår måste
vindhastigheten utredas nu, det kan inte skutas upp
till ett bygglovsskede. En byggrätt genom detaljplan
kan inte grundas på förutsättningar som inte är
utredda.
4. Förslagets antagande skulle inte utgöra en rimlig
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
Vidare strider det mot hushållningsreglerna eftersom
både Stadsparken och Sandwalls plats har ur allmän
synpunkt höga kulturmiljövärden och Stadsparken har
höga naturvärden, och att det går att undvika att dessa
kommer till skada.
5. Trafikbullerfrågan är inte tillräckligt utredd och
förslaget utgör ett överskridande av riktvärdena för
buller inklusive avsteg enligt Stockholmsmodellen.
6. Detaljplanens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Därför ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
7. Yttranden anser mot bakgrund av ovanstående
att Höghuset totalhöjd måste minskas betydligt, till
att omfatta högst sju våningar, för att inte medföra
en orimlig avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen och medföra påtaglig skada på kultur- och
naturmiljövärden samt att utredningsunderlaget
är bristfälligt på ett antal punkter. Då underlaget
kommer att vara inaktuellt vid en sådan ändring
vill yttranden också erinra om att nya utredningar
då kommer att behövas. Bostäder ska inte planeras
i området om det inte säkerställs och bullernivåerna
håller sig inom riksdagens riktvärden för trafikbuller.
Kommentar

1. Under tiden från samråd till granskning har
samhällsbyggnadsnämnden bedömt att det höga huset
kan ha 33 våningar och att det är viktigt att huset får
en slank profil även med balkonger.
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2. Skuggningen från höghuset förflyttar sig över
dagen och bedöms ha en övergående påverkan på
alla omkringliggande kvarter inklusive Stadsparken.
En timmesvis sol/skuggstudie mars-augusti finns på
hemsidan boras.se under detaljplanen för kv Pallas.
3. En kvalitativ vindstudie har gjorts under granskningstiden.
4. Sandwalls plats och Stadsparken är viktiga för
upplevelsen av Borås och stadens attraktivitet.
Samhällsbyggnadsnämnden ser höghuset i kv Pallas
som ett tillskott och en ny målpunkt i staden. Promenaden längs Viskan är utpekad i stadsbyggnadsprogrammet, taget i Kommunfullmäktige 2002, Staden
vid Viskan, som viktig att genomföra för att inbjuda
till möten och det är också viktigt att bygga bostäder i
attraktiva lägen vid Viskan. Det är också önskvärt med
ett centrum som lever under dygnets flesta timmar.
Stadsparken är en levande park som ska tillhandahålla
och utveckla aktiviteter för alla samtidigt med höga
naturvärden.
5. Angående behovet av att bygga nya bostäder i
centrum och förtätning samt buller, se 4.6.4 Buller.
Detaljplanen ska tillgodose hälsa och säkerhet för
boende även i bullerutsatta lägen. Bullerutredningen
redogör för lägsta avstegsnivån mellan 55-60 dBA
enligt Boverkets rekommendationer. Ljudkvalitetspoängen finns redovisade för att visa hur man kan
väga samman kriterierna för en god bostadsmiljö när
man inte har tillgång till en kvartersgård i traditioinell mening, vilket är ett av utgångskriterierna för att
kunna göra avsteg.
6. Miljökonsekvensbeskrivning krävs ej för detaljplaneområdet.
7. Byggrätten tillåter minst 20 och högst 33 våningar
G27 Privatperson 1

Förslaget innebär att ett höghus med upp till 33
våningar får uppföras.
Hur påverkar det bilden av Borås och upplevelsen av
stadens centrum? Endast några få rader på sidan 12
av planbeskrivningens 13 sidor berör stadsbilden. Där
anges att höghuset ger ”stadsbilden ett nytt landmärke
och målpunkt”. Javisst, huset kommer att ses vida
omkring. Men målpunkt? För vad?
Privatperson 1 hänvisar till artiklar i Borås Tidning
och BoråsXtra och efterlyser mer stadsanalys.
Ett landmärke borde symbolisera något viktigt, t.ex.
att här ligger en betydelsefull plats i stadens historia,
eller att här är stadskärnans kulturella och kommersiella centrum. Men Pallasskrapan kommer bara att
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signalera att här står ett väldigt högt hus!

Kommentar

Hur upplever man då detta enorma hus när man rör
sig i staden? Blir det en förskjutning av centrums
tyngdpunkt från Stora Torget i riktning mot
Hallbergsplatsen? Hur upplevs den drastiska förändringen i höjd, från en mänsklig skala på tre, fyra, fem,
sex våningar till mer än en femdubbling? Vad har
Hallbergsplatsen som motiverar ett landmärke? Och
inte minst: Vilket intryck kommer höghuset att ge de
trafikanter som närmar sig staden från olika håll? (Att
ingen funderade över detta när Gina Tricot planerades är uppenbart.) Om allt det här står ingenting i
planhandlingarna.

Ett landmärke hjälper till att orientera sig i landskapet
och inte bara märka ut en plats. Orientering kan göra
nytta både på håll utanför staden och när man rör sig
i staden.

Den viktiga frågan om stadsbilden hanteras med en
klackspark. Eftersom projektet på ett så avgörande
sätt kommer att påverka hela bilden av Borås centrum
delar för överskådlig framtid, är detta synnerligen
anmärkningsvärt!
Har vi inte lärt oss något av städernas historia under
senare delen av 1900-talen, då moden och trender
svepte över landet? Varje centrum skulle ha sitt EPA,
sitt Tempo, sitt Domus med de förskjutningar i skala,
karaktär och bebyggelsemönster som detta medförde. I
Borås blev livslängden på de verksamheterna sådär tio
år. Sedan blev de omoderna, men huskropparna står
kvar i minst hundra år. Hur stolta är de politiker, de
som då hjälpte fram dessa projekt? Blev t.ex Domus (=
nuvarande Pallas) en tillgång i stadsbilden? Hur stolta
är de över det vid den tiden så moderna polishuset?
Var stad har sin karaktär, sin skala, sitt planmönster.
Borås centrala delar har sin historiska rutnätsplan
och sin mänskliga skala. Ta det som utgångspunkt
för stadsplaneringen. Det behöver inte betyda att allt
skall förbli vid det gamla. Men det betyder att de mest
brutala angreppen måste undvikas. Bry er inte om
Turing Torso i Malmö eller de skyskrapor som Stockholm och Göteborg och en handfull andra städer nu
tävlar med. Höghustrenden (för det just bar en trend)
är borta om tio år.
Pallasskrapan kommer att bli en pinne i ännu en av
alla städer som vill profilera sig med pinnar. Den
kommer i framtiden att stå som ett monument över
byggnadstrenderna kring 2010.
Allt handlar om staden själ. Tag hand om den!
Utveckla den med varsamhet!
Yrkande:
Återremittera planen för omarbetning av höghuset
med instruktioner om högsta byggnadshöjd – höjden
på Grand Hotell

B 716

Som landmärke kommer Pallas-huset att markera
entrén till Stadsparken från Hallbergsplatsen. Läget
i innerstaden markerar också västra infarten till
centrum. Om planuppdragen från kommunstyrelsen
realiseras så kommer Pallas-huset inte att dominera
ensamt. Tillsammans med kv Nejlikan på Druvefors
och det kommande projektet kv Vitsippan vid södra
infarten, Annelundsmotet.

Borås kvartersbebyggelse har ursprunget i den gamla
rutnätsplanen från 1600-talet. Förändringar har gjorts
genom århundradena i bebyggelsen utifrån behov eller
efter bränder. Under 1900-talet gjorde den industriella
uppgången avtryck i högre tegelhus, mer påkostade
stadshus ersatte trähusen, funktionalismen finns representerad i många hus i centrum. Sent 1900-tal slogs
många av de små kvarteren ihop för att större komplex
skulle kunna byggas. Bilden av Borås ger ett arkitektoniskt splittrat intryck men tack vare den stadiga
rutnätsplanen i botten blir variationen en tillgång. Ett
tillägg i staden i form av det höghuset som föreslås i
detaljplanenplanen måste göras med hög arkitektonisk
kvalitet.
Se också kapitlet 5.1 Stadsbild på sidan 14.
G28 Privaterson 2

Visar tydligt att man tänker fel vinkel här. Detta är
precis det Borås centrum inte behöver! Tanken är ju
att man skall få Borås mer levande och gemytligt! Inte
mer skugga och dåligt designade ytor! Detta är ju bara
en uppgradering som är dålig, domus 2.0.
Jag läser design och här tänker man inte ur kundens
bästa som i detta läge är Borås. Utan på fastighetssägare som vill mjölka hyra. Sen det höghuset? Hur
tänker man där, mer skugga och förstör känslan
totalt. Sedan skugga över caféerna och över parken.
Dessutom ointressant design på det höga huset som
med dess höga höjd blir helt malplacerat. Borås
ska ju bli en metropol för entreprenörskap och våga
tänka nytt! Istället gör man ett köpcentrum. Ett större
köpcentrum i city? Vem har behov av det? Staden skall
ju vara levande och kännas levande. Inte konstruerad.
Jag önskar en vision om att sänka parkeringshuset till
samma nivå som viskancafehuset! Också att ändra om
fasaden så den blir mer gemytlig! Som den är nu är
parkeringshusets Borås fulaste hus som förstör otroligt
mycket med sin skugga och plats! Tänk restauranger
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i hela bottenplanet och en väldigt fin gång plats som
löper utmed viskan! Skulle man också sänka ner parkeringshuset skulle man framhäva Borås finaste större
hus som nu parkeringshuset tar alldeles för mycket
energi ifrån, Mcdonaldshuset! Det skall man lyfta fram
med dess historia och deras fantastiska tak.
Tack för mig! Men se nu till att stoppa detta förslag
och gör något som kan lyfta hela Borås! Tänk hur
fantastiskt Textile Fashion Center har blivigt! Ha
samma visioner för detta och hjälp hela staden framåt
till nästa steg.
Kommentar

Se kommentaren till yttrande G27 Privatperson 1
angående stadsbyggnad och gestaltning. Handelshuset
är befintligt men kommer att disponeras om och
entrévåningen kommer att få våningshög glasning till
butikerna. Café och restaurang planeras för i lågdelen
mot Viskan och gångstråket på Strandpromenaden
kommer att breddas vilket ger plats för uteservering.
I och med ombyggnaden av handelshuset kommer
våningarna två till fem att få nytt fasadmaterial med
perforerad plåt i ljus kulör. Taket på bostadsvåningarna sex och sju får ungefär samma lutning som huset
på kv Narcissus (Mcdonaldshuset).
G29 Privaterson 3

Jag motsätter mig höghuset. Både av stadsbildsskäl och för att skuggan av ett höghus vid kv Pallas
skulle drabba välbesökta och uppskattade utemiljöer
i stan. Skuggan skulle först drabba Sandwalls plats
och därefter falla över Stadsparken med platsen
för kommande Orangeriet/Rådrummet och nya
lekplatsen.
Konsekvenserna ur stadsbildssynpunkt av höghus
analyseras inte. Om inte annat skulle man förvänta sig
en analys i avsnittet Konsekvenser: Estetiska värden
och stadsbild, men där uttrycks bara ett synsätt: ”
Den höga byggnaden kommer att bli framträdande i
Borås stadsbild. Genom en karaktärsfull och medveten
utformning kan byggnaden bli ett identitetsskapande
landmärke och ett tillskott i stadsmiljön. ”
Anmärkningsvärt kortfattat, i den omfattande planbeskrivningen, om den mest centrala frågan när det
gäller ett höghus som bryter mot vår stadskärnas
karaktär. I avsnittet Förslag till bebyggelse beskrivs
byggnadernas innehåll och material noggrant medan
resonemang om skalan, höjd och volymer, i stadsbilden förbigås i texten.
Däremot skrivs återkommande om att fler boende i
centrum skapar mer folk i rörelse som ger trygghet. Ja,
men det kan jag inte se som motiv för ett höghus.
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Ur närmiljösynpunkt framhålls att planen medför
högre kvalitet på markbeläggning. Men att den medför
lägre kvalitet pga skuggverkan framhålls inte.
I planhandlingen och dess bilaga med solstudie för 21
mars och 21 juni framgår:
- Vid vårdagjämningen börjar Sandwalls plats skuggas
vid 16-tiden, mest utanför nya gallerian vid Pallas med
dess avsedda uteserveringar. Skuggan är så lång att
den skuggar hela torgets längd och når ett helt kvarter
längre bort. Kl 16.30 skuggas hela platsens bredd
utom trappan mot Viskan och vid 17-tiden även
denna.
- Vid midsommar är skuggan mycket kortare, den
smala delen av Sandwalls plats skuggas helt vid kl
15.30 men har dragit förbi ca kl 16 då den ligger över
Viskan och vidare över Stadsparkens udde före kl 17.
Nu börjar övriga Pallaskvarterets skugga att komma
över Sandwalls plats och skuggar kl 18 platsen och
Viskan medan Stadsparkens öppna ytor skuggas av
höghuset.
I mitten av maj, dvs mittemellan de tidpunkter
solförhållandena redovisas, är skuggan fortfarande
längre. Jag kan dra slutsatsen att Sandwalls plats i hela
sin längd skuggas ca kl 15.30 och ca kl 16 sydvästra
delen vid trappan mot Viskan kl 16.30 når skuggan
uteserveringen närmast busstorget. Stadsparken med
lekplatsen skuggad från ca kl 17 och framåt.
Planhandlingen tar inte upp skuggverkan som den
allvarliga konsekvens den är. Det är inte bara trevligare
att kunna sitta i solen på en bänk eller på trappstegen
mer mot Viskan (platsen är ju till för fler än uteserveringarnas besökare) eller att det är soligt när man
vistas på lekplatsen. Solförhållandena har därutöver
stor visuell betydelse för upplevelsen av en plats. En
solbelyst yta ger ett ljust och positivt intryck av platsen
till skillnad från en mörk skuggig yta. Det är inte utan
anledning man visar stadsmiljöer i solsken när man
vill göra reklam för sin stad, även de flesta bilderna i
planbeskrivningen.
Det talas i planhandlingen om att utveckla stadsliv
och mötesplatser. Samtidigt medför planen allvarlig
försämring av de fina och välbesökta mötesplatser vi
redan har. Ett höghus vid kv Pallas kommer inte att
lyfta Sandwalls plats utan istället lägga sin skugga över
platsen och Stadsparken med nya lekplatsen och det
planerade Orangeriet/Rådrummet. Det är för mig
obegripligt hur man kan planera för ett höghus som
skulle få så stora negativa konsekvenser för stadsbilden
och uppskattade stadsmiljöer.
Låt inte en höghustrend oåterkalleligt försämra vår
stadskärna!
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Kommentar

Angående stadsbild se kommentaren till G27 Privatperson 1. Se också kapitel 5.1 Stadsbild.
Sandwalls plats och Stadsparken är viktiga för upplevelsen av Borås och stadens attraktivitet. Skuggningen
från höghuset förflyttar sig över dagen och bedöms
ha en övergående påverkan på alla omkringliggande
kvarter inklusive Stadsparken.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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Nr 99
Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
2014-09-15

Dnr 2014/KS0522 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Stadsdelsnämnden Öster har tagit fram ett förslag till
Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås Stad
och överlämnat dessa till Kommunfullmäktige för beslut.
Föreslås att dessa ska träda i kraft 2015-01-01.
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2011-05-24 att införa
värdighetsgarantier som en del i att äldreomsorgen i Borås
Stad fortsätter att arbeta med värdegrunden. Värdegrunden och värdighetsgarantierna omfattar äldre personer
som har insatser i äldreomsorgen, oavsett om den äldre får
sin vård och omsorg tillgodosedd av kommunal eller privat
utförare.
Ett förslag på värdighetsgarantier har skickats till följande
remissinstanser; Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och
Öster, Sociala omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). Med anledning av
inkomna synpunkter i samband med remissrundan gör
Stadsdelsnämnden Öster följande ställningstagande och
kommentarer.
Värdighetsgarantin Gott bemötande är naturligtvis viktig
men samtidigt svår att följa upp. Av det skälet har en tidigare text kring stress och visad närvaro tagits bort.

Öster föreslår inte någon förändring utan anser att målgruppen är de äldre som har insatser.
Stadsdelsnämnden Öster anser inte att några uttryck eller
begrepp ska ändras eller införas. Värdighetsgarantierna riktar sig till den enskilde äldre som har insatser inom vård och
omsorg, oavsett personens bakgrund. Likaså är personal ett
bättre uttryck än medarbetare när de riktar sig mot de äldre.
Medarbetare är ett mindre känt begrepp för målgruppen.
Genom att införa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ombesörjs att den värdegrund som finns inskriven i
socialtjänstlagen efterlevs. Värdighetsgarantierna är ett
sätt att tydliggöra de grundläggande, och ibland självklara
delarna, i hur personal ska förhålla sig i mötet med äldre.
Stadsdelsnämnden Öster anser att värdighetsgarantierna
är något som ska finnas på en övergripande nivå och
gälla för de äldre som har insatser inom äldreomsorgen.
Detta utesluter inte, och ska inte ersätta, det individuella
perspektivet och att hänsyn ska tas till den enskilde äldres
specifika behov och önskemål, utan istället ses som ett
komplement och stöd.
Efter remissförfarandet har ett tillägg gjorts i Värdighetsgarantierna gällande uppföljning.

Remissammanställning, remissinstansernas yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

I värdighetsgarantin som innefattar Trygghet föreslår
Stadsdelsnämnden Öster att den punkt som lyder ”Du ska
känna till vilka som ingår i den ordinarie personalgruppen
hos dig” tas bort. I stället föreslås att det informationsblad
som ska finnas, utökas med information om de personer i
verksamheten som den äldre har kontakt med. Personerna
kan exempelvis vara socialt omsorgsansvarig, ansvarig
sjuksköterska, enhetschef, eller biståndshandläggare.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen men föreslår
vissa ändringar. Nämnden föreslår att ta bort en del av
texten under Gott bemötande där det står ”och inte låta
stress eller annat påverka” då nämnden anser att det är en
subjektiv bedömning om hur något uppfattas och dessutom är det svårt att garantera att det aldrig uppstår. Vidare
ser nämnden att en definition behövs vad gäller ordet
”känna till” som finns under Trygghet, då den ordinarie
personalen kan komma från fler verksamheter och det kan
uppfattas otydligt och skapa förväntningar som verksamheten inte kan leva upp till. Synpunkterna beaktas.

Värdighetsgarantierna är riktade till de äldre som har
insatser inom vård och omsorg och inte andra såsom anhöriga, vilket har varit utgångspunkten och inriktningen i
framtagandet av värdighetsgarantierna. Stadsdelsnämnden

Pensionärsrådet i Norr har tagit del av remissen och har önskemål om ett tillägg för att säkra bemötandet mot anhöriga.
Denna synpunkt har inte beaktats med anledning av att
värdighetsgarantin inte omfattar målgruppen anhöriga.
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Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster har godkänt upprättat yttrande.
Nämnden anser att värdighetsgarantierna skapar förväntningar hos brukaren som kan vara svåra för verksamheten
inom äldreomsorgen att leva upp till. Fokus bör ligga på
att arbeta med de individuella genomförandeplanerna
utifrån varje enskild brukares specifika behov och önskemål istället för att använda värdighetsgarantierna som är
generella regler.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen men anser
att det är något för många punkter under varje område
samt befarar att vissa av dem kan vara svåra att mäta och
bedöma huruvida personalen lever upp till dem.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen. Nämnden
framhåller enkelheten i att ha fyra värdeord och genom att
förtydliga innebörden i dem ges goda möjligheter till måluppfyllelse för att den äldre ska få bästa omsorg av innehåll och upplevelse. Nämnden framför att vissa begrepp
bör anpassas till andra styrdokument och även anpassas
så att det inte utesluter någon. Vidare framför nämnden
att erbjudande av nedtecknande av levnadsberättelsen bör
vara grunden i all vård och omsorg.

Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet tillstyrker remissen och framför
att det i värdegrunden behöver beaktas hur personer med
annan kulturell bakgrund bemöts och att det finns broschyrer på olika språk som informerar om värdegrunden.

Kommunala funktionshinderrådet

engagerad och kompetent personal och beaktar därför inte
synpunkten.
Parkinsonföreningen Södra Älvsborg har inkommit med
egna synpunkter. Då de ingår i Handikappföreningarnas
samarbetsorgan, som är remissinstans, har inte särskilt
beaktande tagits till dessa.

Kommunstyrelsens ställningstagande

Kommunstyrelsen föreslår ett förtydligande när det gäller
uppföljning av värdighetsgarantierna.

Förslag från Stadsdelsnämnden Öster,
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att alla stadsdelar
kontrollerar att garantierna uppfylls, dels via Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar, dels genom egna stickprov. Om det visar sig påkallat ska nämnden ta initiativ
till bättre efterlevnad.

Kommunstyrelsens förslag,
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att alla stadsdelar
följer upp att garantierna uppfylls, dels via Socialstyrelsens
årliga brukarundersökningar, dels genom egna stickprov.
Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till respektive
nämnd. Resultatet bör även återrapporteras årligen till
Kommunstyrelsen. Om det visar sig påkallat ska Stadsdelsnämnden Öster ta initiativ till bättre efterlevnad.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för revidering av värdighetsgarantierna.
Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom Stadsdelsnämnden Östers förslag till värdighetsgarantier i äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Kommunala funktionshinderrådet har beslutat att ställa
sig bakom det yttrande som Handikappföreningarnas
samarbetsorgan i Borås (HSO) lämnar.

Kommunfullmäktige fastställer Stadsdelsnämnden
Östers förslag om värdighetsgarantier i äldreomsorgen med Kommunstyrelsens skrivning vad gäller
uppföljningen.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan
i Borås (HSO)

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Ordförandemötet för HSO tillstyrker remissen men gör
tillägget att hänsyn tas till tillgänglighet enligt Borås Stads
”Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning”, samt att det garanteras att personalen är engagerad och kompetent. Stadsdelsnämnden Öster konstaterar svårigheten med att garantera

Bilaga:
Förslag till Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen med Kommunstyrelsens text vad gäller uppföljning.
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2014-01-02
Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Tjänsteskrivelse

Yttrande över remissen ”Borås Stads
värdighetsgarantier i äldreomsorgen”
Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1.	Att upprättat yttrande godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Stadsdelsnämnden Öster.

Sammanfattning

Värdighetsgarantierna skapar förväntningar hos brukarna
som kan vara svåra för verksamheterna inom äldreomsorgen att leva upp till. Fokus bör ligga på att arbeta mer med
de individuella genomförandeplanerna utifrån varje enskild brukares specifika behov och önskemål istället för att
använda oss utav värdighetsgarantierna som är generella
regler. Stadsdelsnämnden Väster föreslås yrka på återremiss av ”Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen”
för vidare utveckling utifrån ett mer individuellt perspektiv.

Yttrandet i sin helhet

Remissen ”Värdighetsgarantier i äldreomsorgen” är ett
regeldokument för hur vi ska bemöta våra brukare. Därmed är de garantier som sätts upp absoluta gränser och
ska-krav. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen
ligger som grund för garantierna som i sin tur utgår från
fyra fokusområden: gott bemötande, trygghet, inflytande
och delaktighet samt meningsfull vardag. Garantierna
reglerar personalens förhållningssätt gentemot brukarna.
Intentionerna i de regler som presenteras är goda och
ambitionsnivån är hög. Garantierna skapar stora förväntningar på äldreomsorgens verksamheter. Det är viktigt att
verksamheterna kan förverkliga och leva upp till dem.
I värdighetsgarantierna står exempelvis att ”– vi anpassar
din hjälp så att den passar din dagsform och dygnsrytm,
och ofta frågar hur du vill att din hjälp ska utföras”. Verksamheterna scheman planeras utifrån brukarens behov och
med fokus på största möjliga effektivitet utifrån ekono-
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miska förutsättningar och bemanning. Verksamheterna
har med dagens förutsättningar stora svårigheter att lägga
om arbetet med kort varsel utifrån önskemål. Värdighetsgarantierna skapar förväntningar som äldreomsorgens
personal ska leva upp till och vem bedömer om vi lyckats?
Och hur ofta är ofta? En brukare med fem besök om
dagen kan anse att ofta är två gånger om dagen medan en
annan anser att ofta är en gång per månad.
Att personalen ska vara närvarande i mötet med brukaren
och inte låta stress eller annat påverka. Vem bedömer om
personalen upplevs stressad? En person som inte är stressad
kan upplevas stressad medan någon som är stressad kan
upplevas lugn. Vi är alla olika, uttrycker oss och kommunicerar på olika sätt samt uppfattar saker/sinnesstämningar på olika sätt.
Respekt, trygghet och hänsyn innebär olika bemötande
för olika personer. En person kan anse att respekt är att ha
ögonkontakt medan en annan kan anse detta vara närgånget. Vad som är respekt, trygghet och hänsyn är relativt
och mycket individuellt. Därför bör Borås Stad satsa mer
på att arbeta professionellt med individuella genomförandeplaner istället för att använda generella lösningar såsom
värdighetsgarantierna. Den individuella genomförandeplanen ska utgå från vad den enskilde brukaren anser att
respekt, trygghet och hänsyn är för henne/honom.
Utmaningar är bra för en verksamhet, men intentionerna
får inte vara ouppnåeliga. Vi måste se konsekvenserna av
vad vi lovar våra brukare och inte garantera sådant som vi
inte kan leva upp till. Att skapa rätt förväntningar hos våra
brukare är en del i att skapa en god äldreomsorg, att inte
lova mer än vad vi kan stå för.
Det är viktigare att arbeta med att se till varje individ och
skapa förutsättningar för att tillgodose varje individuell
brukares behov utifrån den personens syn på gott bemötande, trygghet, inflytande och delaktighet och meningsfull vardag istället för att använda oss av generella värdighetsgarantier. Utifrån detta föreslås Stadsdelsnämnden
Väster att yrka på återremiss av ”Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen”.

Samverkan

Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Från Stadsdelsnämnden Väster

2014-03-03

Protokollsutdrag 2014-02-25

Remissvar

§8
Yttrande över remissen “Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås
Stad”

Från Centrala Pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

Värdighetsgarantierna skapar förväntningar hos brukarna
som kan vara svåra för verksamheterna inom äldreomsorgen att leva upp till. Fokus bör ligga på att arbeta mer med
de individuella genomförandeplanerna utifrån varje enskild brukares specifika behov och önskemål istället för att
använda oss utav värdighetsgarantierna som är generella
regler. Stadsdelsnämnden Väster föreslås yrka på återremiss av ”Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen” för vidare utveckling utifrån ett mer individuellt
perspektiv. Efter diskussion under sammanträdet föreslår
dock förvaltningen att enbart godkänna och översända
yttrandet till Stadsdelsnämnden Öster och inte yrka på
återremiss.

Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen
Centrala pensionärsrådets beslut

Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen Värdighetsgarantier i Borås Stad. Vid sammanträdet den 26
februari 2014 § 7 beslutade rådet att tillstyrka remissen.
Rådet vill framföra att det i värdegrunden behöver beaktas
hur man bemöter personer med annan kulturell bakgrund
och att det finns broschyrer på olika språk som informerar
om värdegrunden.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1.	Att upprättat yttrande godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Stadsdelsnämnden Öster.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

2014-02-25
Från HSO i Borås
Till Stadsdelsförvaltningen Öster

Remissvar

Yttrande över “Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen i Borås Stad”
HSO i Borås har på ordförandemötet den 2014-02-11 behandlat ovanstående förslag. Ordförandemötet beslutade
att tillstyrka förslaget med följande tillägg:
Att hänsyns tas till tillgänglighet enligt Borås Stads “Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning”, samt att det garanteras
att personalen är engagerad och har erforderlig kompetens.
Med vänlig hälsning
HSO i Borås Ordförandemötet
Gun Hallman
Ordförande
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2014-02-18

4.

Meningsfull vardag

Remissvar

Kommentar: I texten nämns ordet “träffpunkt”. Men
ingen beskrivning av vad som menas med ordet. Ett förtydligande/beskrivning behövs för det är inte självkart vad
det betyder eller vad det innebär.

Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen i Borås Stad

PARKINSONFÖRENINGEN SÖDRA ÄLVSBORG
Magnus Ljungberg
Ordförande

Från Parkinsonföreningen Södra Älvsborg
Till Stadsdelsnämnden Öster

Här är remissvaret från Parkinsonföreningen Södra Älvsborg.

l.

Inledning

Kommentar: Vi tycker att det bör förtydligas i den inledande texten att det är Borås Stad som är huvudansvarig
för omsorgen/vården.

2.

Kommentar: Personer med Parkinsons sjukdom har behov
av att äta samt ta mediciner på mycket exakta tidpunkter.
Denna tidsram samt öppning för ytterligare variationer av
tidpunkter för besök av omsorgspersonalen fungerar inte i
praktiken för någon som har långt framskriden Parkinsons
sjukdom. Det bästa är om tidstoleransen görs upp med
varje enskild vårdtagare i förväg.
-d
 u ska känna till vilka som ingår i den ordinarie
personalgruppen hos dig.
Kommentar: Detta betyder ju inte att det är säkert att det
alltid, eller ens oftast, är den ordinarie personalen som
kommer. Vårt förslag är att brukaren skall få meddelande
i förväg om det är någon ny/okänd personal som skall
komma på besök – det räcker inte med att personalen visar
upp legitimation vid ankomsten om hen är hos brukaren
för första gången.

Inflytande och delaktighet

Kommentar: Vi anser att det bör förtydligas vem som
vårdtagaren skall ha kontakt med i första hand vid eventuella klagomål. Det kan ju vara både kommunala och
privata vårdgivare som ansvarar för vården. Det bästa är
att Borås Stad har en centralt placerad, oberoende instans
som kan ta emot eventuella klagomål.
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Från Stadsdelsnämnden Norr

Svar på Remiss Värdighetsgarantier
inom äldreomsorgen i Borås Stad

Trygghet

-d
 u får dina insatser på planerad tid, med en tidsram
på 30 minuter. I annat fall kontaktar personalen dig
senast inom en timme med information.

3.

2014-02-18

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen Värdighetsgarantier och översänder svaret till Stadsdelsnämnden Öster.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna
synpunkter på en remiss om Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen. Stadsdelsnämnden vill se några ändringar
i dokumentet. Att kunna garantera att den enskilde inte
upplever att personalen är stressad bör omformuleras. Det
är ett strävansmål, men som garanti är det inte möjlig.
Pensionärsrådet vill göra ett tillägg för att säkra bemötandet mot anhöriga. En definition behövs för verksamheten
kring ordet ”känna till vilka som ingår i din ordinarie
arbetsgrupp”. I övrigt tillstyrker nämnden remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna
synpunkter på en remiss om Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen.
En förändring är gjord i socialtjänstlagen som säger att
omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer ska
få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att
verksamheten ska kunna förhålla sig till detta och säkerställa uppdraget behövs styrdokument. Nämnden anser att
vissa punkter bör förändras något i sin utformning. Enligt
pensionärsrådet bör även en punkt tillföras.
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• Inledningen är tydlig och förtydligar den enskilde
äldres rättighet att känna välbefinnande och vara
trygg.
•	
Gott bemötande, ”personalen är närvarande i mötet
med dig, och låter inte stress eller annat påverka”. Att
kunna garantera att ingen personal, som jobbar med
hög brukartid och effektivitet, inte har stress är alltid
ett strävansmål men kan inte ges som en garanti. Det
är en subjektiv bedömning om hur något kan uppfattas. Förslag är att ta bort ”och inte låter stress och
annat påverka”.
•	
Gott bemötande Pensionärsrådet önskar ett tillägg
under punkten med ”Anhörig eller medboende ska
bemötas med respekt, artighet och hänsyn.” Nämnden
ställer sig bakom pensionärsrådet.
•	
Trygghet, ”du ska känna till vilka som ingår i den
ordinarie arbetsgruppen hos dig”. En definition av vad
ordet ”känna till” behövs. Den ordinarie arbetsgruppen kan komma från fler verksamheter och vara hos
den enskilde samtidigt, t ex hemtjänst, nattpatrull,
sjuksköterska och rehabiliteringspersonal. Det är otydligt och kan skapa förväntningar som verksamheten
inte kan garantera. Viktigt för den enskilde att veta
är vem den socialt omsorgsansvarige, patientansvarig
sjuksköterska och rehabansvarig och att det finns
regelbundna insatser planerade med dessa. Viktigt är
också att få information om det kommer någon som
inte varit hos den enskilde innan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet påverkar inte det ekologiska perspektivet.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Ingen påverkan på barn och unga.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan

Information vid LSG, lokal samverkansgrupp, 2014-0213. Information vid FSG, förvaltningens samverkansgrupp, 2013-02-11.

Remissinstans

2013-12-03 Pensionärsrådet i Norr, tillstyrker remissen
med ett önskemål om tillägg under punkt Gott bemötande, ”Anhörig eller medboende ska mötas med respekt,
artighet och hänsyn”.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson		
Annika Andersson
Ordförande		
Tf stadsdelschef
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2014-02-17

2014-02-17

Från Stadsdelsnämnden Öster

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Stadsdelsnämnden Öster

Remiss: Borås Stads värdighetsgarantier
i äldreomsorgen

Svar på Remiss Värdighetsgarantier
inom äldreomsorgen

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen
”Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen” med
beaktande av nedanstående synpunkter.

Nämndens yttrande

En ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) trädde
i kraft 1 januari 2011. Bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
utifrån den nationella värdegrunden. Stadsdelsnämnden
Öster beslutade 24 maj 2011 att införa värdighetsgarantier
som en del i att äldreomsorgen ska fortsätta att arbeta med
värdegrunden.
De framtagna värdighetsgarantierna är till för att klargöra
vilket bemötande personalen i äldreomsorgen ska ge. Värdighetsgarantierna är riktade till den enskilde äldre, och
är regler för vad som ska uppnås avseende gott bemötande,
trygghet, inflytande och meningsfull vardag. Det är den
äldres perspektiv och önskemål som ska värnas.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på införandet av
värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Dock anser
nämnden att det är något för många punkter under varje
område samt befarar att vissa punkter kan vara svåra att
mäta och bedöma huruvida personalen lever upp till dem.
Ett exempel är ”personalen är närvarande i mötet med dig,
och inte låter stress eller annat påverka”.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten
Rita Johansson
Ordförande
Stadsdelschef

Nämndens yttrande i sin helhet

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att lämna
synpunkter på ovan nämnda remissupplaga.
Stadsdelsnämnd Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre- och funktionshinderverksamhet i Borås Stad. Med anledning av ändring
i Socialtjänstlagen (2001:453) blev ett av Socialstyrelsens
uppdrag 2010 att stödja och stimulera kommunernas
arbete med framtagande av lokala värdighetsgarantier.
I Borås Stad pågår flera olika förbättringsarbeten parallellt. Ett arbete som nyligen avslutats och är i genomförande är Synpunktshantering, ett strukturerat system som
garanterar alla invånare i Borås Stad att få lämna synpunkter och få svar på dessa. Systemet ger en ökad möjlighet till inflytande och delaktighet och är ett komplement
till styrdokumentet Värdighetsgarantier.
Nämnden vill framhålla enkelheten i endast fyra värdeord.
Gott bemötande, Trygghet, Inflytande och delaktighet
och Meningsfull vardag.
Genom att förtydliga innebörden av värdeorden ges goda
möjligheter till måluppfyllelse för att den äldre ska få bästa
omsorg av innehåll och upplevelse.
Genomgående är språkbruket enkelt att förstå men vissa
delar bör förtydligas och vissa begrepp bör anpassas till
andra styrdokument som är antagna av Kommunfullmäktige. Likaså bör invånarbegreppet vara det genomgående
före begreppet medborgare då det sistnämnda utesluter
vissa äldre exempelvis de som är utan uppehållstillstånd.
Också de har rätt till en värdig omsorg.
I remissen används personalbegreppet genomgående istället bör medarbetare som begrepp vara det som används då
det är grunden i Borås Stads personalpolitiska riktlinjer.
Nämnden förutsätter att vissa språkredigeringar hanteras
exempelvis att ”vi” byts till medarbetare och att ordens
ordningsföljd ses över.
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Vidare finns några funderingar om begrepp som ”alltid” är
möjligt att uppnå. En annan synpunkt är att nedtecknandet av levnadsberättelse ska ges som ett erbjudande:
det bör väl vara grunden i all vård- och omsorg att medarbetare utgår från den äldres behov och önskemål.

Beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen Värdighetsgarantier och översänder remissvaret till Stadsdelsnämnd
Öster.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Britt-Marie Halldén
Annika Andersson
1:e vice ordförande
Förvaltningschef

Borås Stads
» Regler
Värdighetsgarantier
i äldreomsorgen
Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2014-10-23
Dokumentet gäller för: Stadsdelsnämnderna
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Öster,
kommungemensam äldreomsorg
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Stadsdelsnämnden Öster
Dokumentet gäller till och med: 2017
Våra värdighetsgarantier är till för att klargöra vilket
bemötande vår personal ska ge i äldreomsorgen. De är
skrivna riktade till den enskilde vårdtagaren, och ska läsas
som regler för vad vi ska uppnå i bemötande, trygghet,
inflytande och meningsfull vardag. Reglerna gäller oavsett
vem som ger omsorgen, kommunal eller extern utförare.
Garantierna bygger på den nationella värdegrunden för
äldreomsorgen som finns inskriven i socialtjänstlagen. De
har fokus på den enskildes självbestämmande och önskemål. Genom det vill vi skapa bättre förutsättningar för ett
värdigt liv och välbefinnande. Den som behöver stöd för
en meningsfull vardag ska få det, och ska kunna känna
trygghet.
Vi garanterar ett gott bemötande av personalen, att man
kan göra sin röst hörd, och att det är enkelt att lämna
synpunkter eller klagomål.

Gott bemötande
Ett gott bemötande innebär att
•• du möts med respekt, artighet och hänsyn, och att vi är
lyhörda för dina unika behov.
•• vi anpassar din hjälp så att den passar din dagsform och
dygnsrytm. I samråd och med lyhördhet frågar vi hur
du vill att din hjälp ska utföras, såväl den personliga
som den praktiska.
•• innan vi går in i ditt hem knackar eller ringer vi på dörren och frågar om det går bra att komma in.
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Trygghet

Meningsfull vardag

Trygghet innebär att
•• personalen alltid bär namnskylt eller visar legitimation,
och presenterar sig med namn.
•• du får dina insatser på planerad tid, med en tidsram på
30 minuter. I annat fall kontaktar personalen dig senast
inom en timme med information.
•• det finns ett informationsblad till dig och dina anhöriga
om boende och hemtjänst, med information om personal i vår verksamhet som du har kontakt med.

Meningsfullhet i vardagen innebär att
•• du får information om de aktiviteter som finns på träffpunkter och på boenden. Informationen ska vara enkel
och lätt att ta del av.
•• när du besöker en av våra träffpunkter ger vi ett bra
välkomnande och hjälper dig att hitta aktiviteter som
passar just dig.
•• du som bor på vård- och omsorgsboende har möjlighet
till minst en aktivitet i veckan efter dina egna önskemål.
•• du som bor på vård- och omsorgsboende erbjuds att få
din levnadsberättelse nedtecknad för att dina behov och
önskemål ska bli tydliga, och för att främja ditt välbefinnande och öka ditt inflytande.

Inflytande och delaktighet
Inflytande och delaktighet innebär att
•• vi gör en individuell planering tillsammans med dig
inom två veckor efter att du fått beslut om bistånd i
hemmet, eller flyttat till ett vård- och omsorgsboende.
Då samtalar vi om hur och när du vill få din hjälp. Det
är dina behov och önskemål som styr, så långt det är
möjligt.
•• vi erbjuder dig ett uppföljande samtal två gånger per
år där du kan berätta hur du upplever din service eller
omvårdnad, och vad som är viktigt för dig.
•• du kan skriftligt lämna dina synpunkter, beröm eller
klagomål, och du får hjälp med att göra det om du behöver. Inom två veckor får du en personlig återkoppling.
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Uppföljning
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att alla stadsdelar
följer upp att garantierna uppfylls, dels via Socialstyrelsens
årliga brukarundersökningar, dels genom egna stickprov.
Resultatet av uppföljningen ska redovisas årligen till respektive nämnd och till Kommunstyrelsen. Om det visar
sig påkallat ska Stadsdelsnämnden Öster ta initiativ till
bättre efterlevnad.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för revidering av värdighetsgarantierna.
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Nr 100
Överenskommelse med Migrationsverket om
ensamkommande barn
2014-10-27

Dnr 2014/KS0711 133

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var
för sig träffa avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om
mottagningen av ensamkommande barn. Länsstyrelsen
företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna. Det blir således tre parter som skriver under avtalen.
I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/
Länsstyrelsen.
En överenskommelse om anordnare av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k
ensamkommande barn som innebär fem boendeplatser för
åldern 15-17 år.
Dessutom finns en överenskommelse om anordnande av
boende utan legal vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 20
boendeplatser.
Förslag till nya överenskommelser har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen och innebär en utökning av
antalet platser enligt följande:
För asylsökande barn utan legal vårdnadshavare inom
Sverige, s k ensamkommande barn en utökning till 24
boendeplatser för åldern 14-17 år.

För boende utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn, med uppehållstillstånd en utökning
till 45 boendeplatser. Denna överenskommelse är lämplig
att delegera till Stadsdelsnämnd Norr, som är ansvarig
nämnd, och som får möjlighet inom sin delegation att
justera överenskommelsen upp till 60 boendeplatser.
Kommunstyrelsen har den 27 oktober 2014 beslutat för
egen del, under förutsättningen att Kommunfullmäktige
bemyndigar Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelserna, att godkänna överenskommelserna samt föreslå
Kommunfullmäktige bemyndiga Kommunstyrelsen att
teckna överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen samt delegera fortsatt hantering av ensamkommande barn med uppehållstillstånd till Stadsdelsnämnd
Norr som får möjlighet att justera överenskommelsen upp
till 60 boendeplatser.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen
om mottagande av ensamkommande asylsökande
barn och för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd.
När det gäller överenskommelsen för de 45 boendeplatser för ensamkommande barn med permanent
uppehållstillstånd delegeras fortsatt hantering av
överenskommelsen till Stadsdelsnämnd Norr som
får möjlighet att justera överenskommelsen upp till
60 boendeplatser.
Mot beslutet reserverade sig Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för sitt förslag att ärendes avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Från Kommunstyrelsen
Till Migrationsverket
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2014-10-27

Överenskommelse med
Migrationsverket om ensamkommande barn
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var
för sig träffa avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om
mottagningen av ensamkommande barn. Länsstyrelsen
företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna. Det blir således tre parter som skriver under avtalen.
I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/
Länsstyrelsen.
En överenskommelse om anordnare av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k
ensamkommande barn som innebär fem boendeplatser för
åldern 15-17 år.

För asylsökande barn utan legal vårdnadshavare inom
Sverige, s k ensamkommande barn en utökning till 24
boendeplatser för åldern 14-17 år.
För boende utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd en utökning
till 45 boendeplatser. Denna överenskommelse är lämplig
att delegera till Stadsdelsnämnd Norr, som är ansvarig
nämnd, och som får möjlighet inom sin delegation att
justera överenskommelsen upp till 60 boendeplatser.
Kommunstyrelsen har den 27 oktober 2014 beslutat för
egen del, under förutsättningen att Kommunfullmäktige
bemyndigar Kommunstyrelsen att godkänna överenskommelserna, att godkänna överenskommelserna samt föreslå
Kommunfullmäktige bemyndiga Kommunstyrelsen att
teckna överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen samt delegera fortsatt hantering av ensamkommande barn med uppehållstillstånd till Stadsdelsnämnd
Norr som får möjlighet att justera överenskommelsen upp
till 60 boendeplatser.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Dessutom finns en överenskommelse om anordnande av
boende utan legal vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 20
boendeplatser.
Förslag till nya överenskommelser har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen och innebär en utökning av
antalet platser enligt följande:
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Från Migrationsverket

Tvist och brott mot överenskommelsen
§5

Överenskommelse om asylplatser
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k
ensamkommande barn

Omfattning
§1

I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och
Borås kommun förbinder sig kommunen att med stöd av
2 § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl
(LMA) anordna boende för ensamkommande barn.

§2

Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning
(2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m fl att
hålla 24 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande
asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande
barn från och med 14 år till och med 17 år.
Ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd
omfattas av denna överenskommelse under en månad från
dagen för beviljandet enligt § 8 lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl.

Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part
kräva rättelse.

§6

Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för
vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar
kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med
anledning av denna överenskommelse.

§7

Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller
Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen
med omedelbar verkan sägas upp.

§8

Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras
genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid
svensk domstol.

Tider
§9

§3

Kommunen ska omedelbart meddela ledig plats till Migrationsverket.

Ersättningar
§4

Kommunen erhåller enligt 7 b § förordning (2002:1118)
om statlig ersättning för asylsökande m fl ersättning baserat dels på antalet överenskomna platser dels på antalet
belagda platser.
Av 2 och 7 b §§ framgår att ersättning för överenskomna
platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser
grundas på kommunens redovisning,
se MIGRFS 08/2013.
Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till
en asylsökande och som utgör ersättning för kost och logi
ingår i ovanstående ersättningar.
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Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1
december 2014.
Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad
överenskommelse om anordnande av boendeplatser för
ensamkommande asylsökande barn (Migrationsverkets
dnr XXXXX) undertecknad den 20 juni 2013 respektive
den 10 juli 2013.
Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske
skriftligen med följande uppsägningstider:
•• För villkorsändring 1 månad.
•• För upphörande 9 månader.
Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är avslutad inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för villkorsändring vara
en uppsägning för upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen
upphör att gälla.
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar
varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2014För Migrationsverket
Håkan Ljungberg
Enhetschef bosättningsoch statsbidragsenheten
Göteborg 2014För Länsstyrelsen
Kirsten Brogaard
Integrationsutvecklare
Länsstyrelsen i
Västra Götalands län

Borås 2014För Borås kommun
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordf
Borås kommun

Från Migrationsverket

Överenskommelse om platser
för barn med uppehållstillstånd
Överenskommelse om anordnande av boende för barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande
barn, med uppehållstillstånd

Omfattning
§1

I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och
Borås kommun förbinder sig kommunen med stöd av 30 §
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar att anordna boende för ensamkommande barn.
Överenskommelsen kan, i mån av lediga platser, omfatta
ensamkommande barn som tagits emot i Sverige inom
ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige, s k kvotflyktingar.

§2

Kommunen förbinder sig med stöd av 30 § förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar att hålla 45 boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

§3

Kommunen ska redovisa följande:
•• Beläggning på platser ska kvartalsvis redovisas på
avsedd blankett

Ersättningar
§4

Kommunen erhåller ersättning enligt 30 § förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Ersättningen baseras dels på antalet platser för
barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser.
Av 8 och 30 §§ framgår att ersättning för överenskomna
platser och belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket. Ersättning för belagda platser
grundas på kommunens redovisning.
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Tvist och brott mot överenskommelsen
§5

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske
skriftligen med följande uppsägningstider:

Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part
kräva rättelse.

•• För villkorsändring 1 månad.
•• För upphörande 3 månader.

§6

Migrationsverket får kräva rättelse om Inspektionen för
vård och omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar
kritik mot den verksamhet kommunen bedriver med
anledning av denna överenskommelse.

§7

Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av skriftlig uppmaning från endera part eller
Inspektionen för vård och omsorg kan överenskommelsen
med omedelbar verkan sägas upp.

§8

Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras
genom förhandling mellan parterna och i andra hand vid
svensk domstol.

Tider
§9

Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1
december 2014.
Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad
överenskommelse om anordnande av boendeplatser för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd (Migrationsverkets dnr XXXXX) undertecknad den 20 juni
2013 respektive den 10 juli 2013.
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Om förhandling med anledning av uppsägning för villkorsändring inte är avslutad inom 1 månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen för villkorsändring vara
en uppsägning för upphörande. Detta innebär att överenskommelsen efter 3 månader från uppsägningsdagen
upphör att gälla.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar
varav vardera part och länsstyrelse tagit sitt.
Norrköping 2014För Migrationsverket
Håkan Ljungberg
Enhetschef bosättningsoch statsbidragsenheten
Göteborg 2014För Länsstyrelsen
Kirsten Brogaard
Integrationsutvecklare
Länsstyrelsen i Västra
Götalands län

Borås 2014För Borås kommun
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordf
Borås kommun
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Nr 101
Bestämmelser om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda
2014-09-29

Dnr 2013/KS0797 024

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
OPF-KL och kommentar till OPF-KL finns i cirkulär
2013:75. Bestämmelserna är avsedda att tillämpas för
förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014
eller senare. Den som inte omfattats av tidigare pensionsbestämmelser, t ex PBF, kan i vissa delar omfattas om
OPF-KL.
Grundläggande för OPF-KL är:
•• Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har varit utgångspunkter i utformningen av OPF-KL. Någon nedre
åldergräns finns inte.
•• Uppdraget som förtroendevald är på heltid eller betydande del av heltid (40 % enligt uttolkning av kommunallagen).
•• Omställningsstödet består av två delar – ekonomiskt
omställningsstöd och aktiva omställningsinsatser. I vissa
fall finns möjlighet till förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
•• Pensionsbestämmelserna är avgiftsbestämda. Avgifterna
som sätts av är 4,5 % på pensionsgrundande inkomster
under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensionsgrundande inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp.
•• Underlag för pensionsavgift beräknas på årsarvode och
sammanträdesersättning oavsett uppdragets omfattning. Det innebär att ålderspension intjänas från första
kronan.
•• OPF-KL innehåller så kallade nettopensionsbestämmelser. Det innebär att ålderspensionen inte samordnas
med allmän pension, tjänstepension eller dylikt.
•• Pensionsavgiften beräknas vid varje årsskifte. Avsättningen förvaltas av kommun, landsting, region, kommunalförbund i en pensionsbehållning.
•• På grund av begränsningar i inkomstskattelagen kan
en förtroendevald inte välja hur pensionsavgiften ska
placeras. Istället räknas pensionsbehållningen varje år
upp med förändringen av inkomstbasbeloppet.

•• Bestämmelser för sjukpension gäller vid sjuk- eller
aktivitetsersättning. Vid sjukpension ska avsättning av
pensionsavgift ske.
•• Efterlevandeskydd är obligatoriskt, men fullmäktige
kan besluta om att det kan väljas bort.
PBF ”Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda”
(nu gällande avtal)

PBF ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda” är ett förmånsbestämt pensionssystem.
Grundläggande för PBF är:
•• Uppdraget som förtroendevald är på heltid eller betydande del av heltid (40 % enligt uttolkning av kommunallagen).
•• Ålderspension kan tidigast utbetalas från 65 års ålder.
För att nå fullt pensionsintjänande krävs minst 12 års
pensionsgrundande tid.
•• En förtroendevald som avgår efter att ha fyllt 55, men
inte 65 år, har rätt till visstidspension.
•• En förtroendevald som avgår före fyllda 55 år har inte
rätt till visstidspension, men kan ha rätt till avgångsersättning.
•• En förtroendevald som haft ett pensionsgrundande
uppdrag under minst tre år, och avgår från uppdraget
utan att ha rätt till egenpension enligt PBF, har rätt till
livränta.
•• PBF är ett så kallat bruttopensionssystem, dvs samordning görs med den allmänna pensionen.
•• Pensionsgrundande inkomst är den förtroendevaldes
årsarvode och andra kontanta ersättningar som inte är
traktamente eller kostnadsersättning.
•• Ansökan om pension görs till kommunens pensionsmyndighet.
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Vad är likheterna mellan PBF och OPF-KL?

Bilagor

•• Båda pensionssystemen är framtagna för politiskt förtroendevalda och varje kommun, landsting, region. För
att kunna tillämpa PBF och OPF-KL ska de antas lokalt
av respektive fullmäktige. En egen pensionsmyndighet
ska också utses av fullmäktige och kan t ex utgöras av
personalutskott.
•• För att kunna få pension krävs att den förtroendevalda
själv ansöker hos pensionsmyndigheten.
•• PBF och OPF-KL omfattar inte pension för förlorad
arbetsinkomst. I AG-nytt 12:28 finns ytterligare information om hantering av pensionsavgifter för förlorad
arbetsinkomst.
•• Eftersom inkomstskattelagen innehåller begränsningar
låter sig löneväxling eller placering av kapital såsom det
görs för anställda inte göras.

Cirkulär 13:75
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

PBF och OPF-KL skiljer sig mycket åt i dess konstruktioner. Det medför bland annat att det är mycket osäkert och
komplicerat att kunna omhänderta tidigare intjänande i
PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till OPF-KL. Den som har påbörjat ett intjänande i
PBF ska därmed inte komma in på OPF-KL. Samma princip har genomgående tillämpats på svensk arbetsmarknad
när kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension efter
förhandlingar bytts ut mot avgiftsbestämd tjänstepension.
Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella beräkningar är inte möjliga att göra
och en lokal avvikelse i denna del innebär att den enskilda
kommunen, landstinget eller regionen får utarbeta egna
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet att jämföra tillämpningen av OPF-KL med andra
organisationers.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bestämmelser om pension och avgångsersättning,
OPF-KL för förtroendevalda gäller fr o m den
1 januari 2015 för förtroendevalda och nyvalda
kommunalråd.
Dagens kommunalråd som fortsätter sina uppdrag
efter valet 2014 går kvar på PBF-KL.
Nytillsatta kommunalråd efter valet 2014 går på
OPF-KL.
KOMMUNSTYRELSEN
Yvonne Persson			
Ledamot i Kommunstyrelsen
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2013-12-17

Cirkulär 13:75
Från Sveriges Kommuner och Landsting
Till Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen

Bifogas till cirkuläret

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga
och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) bifogas
cirkuläret.

Förslag till lokala beslut

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att kommunen/landstinget/regionen
beslutar

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20
oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för
att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder
ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Niclas
Lindahl och Pia Svensson.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Maria Dahlberg		
Pia Svensson

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte
innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL
eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl a
närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några
övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter
PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett
lokalt antagande av bestämmelserna.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade
ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora
delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
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Bilaga 1

Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) –
2013-10-20
Bestämmelser om omställningsstöd för
förtroendevalda

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån
den förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram
som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis,
som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och
innehåll skiljer sig åt mellan olika individer.

§4
§1

Tillämpningsområde

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § kommunallagen och som
fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs
för första gången i samband med valet 2014 eller senare,
eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF
eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i
uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§2

Stöd för återgång till arbete

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kunna kombineras med
aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så
önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när
en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag.
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete.
Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar
för att få ett nytt arbete.

Ekonomiskt omställningsstöd

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald
som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt
minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt omställningsstöd
utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent
under de två första åren och med 60 procent under år
tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen
aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan
försörjning.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två
följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i
Riksdagen eller regeringen.

Omställningsstöd för förtroendevalda
§5
§3

Aktiva omställningsinsatser

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald
som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt
minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt
uppdrag.
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Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt
§ 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan
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utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket
utbetalda beloppet återbetalas.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen efter årsvis ansökan
från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes
årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger –
besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd
krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att
hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd
upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i
Riksdagen eller regeringen.

§ 6	Ändringar av och tillägg till
bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar
av och de tillägg till dessa bestämmelser som fullmäktige
beslutar.

§7

Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat
anges.

8

Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras
skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten
utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd
utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten
tagit emot sådan ansökan.

§ 9	Uppgiftsskyldighet och återbetalning av
omställningsstöd

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten
till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt
omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga
uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall

Pensionsbestämmelser
§1

Tillämpningsområde m m

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som
avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som
väljs för första gången i samband med valet 2014 eller
senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald,
oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald
som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på
grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner
enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67
års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den
förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om
ansökan härom ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de villkor i fråga om
pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i
uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.

§ 2	Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a avgiftsbestämd ålderspension
b sjukpension
c efterlevandeskydd
d familjeskydd

§3

Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4–9 i pensionsbestämmelserna.
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§4

Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas
per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom,
olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 §
kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift
betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av
ersättning som inte är pensionsgrundande.

§6

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31
mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive
kommun eller landsting/region, där den förtroendevalde
har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses
summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos
respektive kommun eller landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§7
§5

Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande
inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a §
LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som
en följd härav med stöd av 4 kap 9 § kommunallagen
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska
pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften
beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes
pensionsbehållning.
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Pensionsbehållning

Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den
förtroendevalde om hans eller hennes avgiftsbestämda
pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.

§ 8	Utbetalning av avgiftsbestämd
ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast
från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän
pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse
mellan den förtroendevalde och fullmäktige.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt
de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den
förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan
ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan
utbetalning av förmånen börjar.

§9

Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten
till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte
sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att
avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
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Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter
inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt
orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp
avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis
efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag
på heltid eller betydande del av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap 9 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens
utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt § 4 som den förtroendevalde
hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår
till anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde
har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också
rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska
fortsätta att betalas ut, dock inte för längre tid än då sjukoch aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken kan
lämnas.

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till den förtroendevalde
fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till
efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande
make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand
betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller
adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan
barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd
ska pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen
är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag
på heltid eller betydande del av heltid. (Bestämmelser om
familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13	Vissa inskränkningar i rätten till
pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den
som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och
100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

Anmärkningar
1.	Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).

§ 14	Ändringar av och tillägg till
bestämmelserna

2.	Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning
enligt AGS-KL.

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar
av och de tillägg till pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 11 Efterlevandeskydd

§ 15 Finansiering

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt
§ 6, innebär att pension betalas till efterlevande make/
maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun
och landsting/region.

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat
utbetalas till förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.
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§ 16	Ansökan om och utbetalning av
sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m m

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är
skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande
som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten
fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom
att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat
belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten
kan dock medge undantag.

Bilaga 2

Vissa Förtydliganden till OPF-KL
1.	Definition av förtroendevald enligt 4 kap
1 § kommunallagen

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen)
ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare
i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller
annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar
samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369).

2.

Heltid och betydande del av heltid

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på
betydande del av heltid. Vad som menas med betydande
del av heltid är en tolkning av kommunallagen.
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, motsvarande vad som
gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop
1982/83:97 tar departementschefen upp 40 %-gränsen
endast i fråga om utfästelse om visstidspension).

3.

Efterskydd

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a
sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar.
Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger
om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den
förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

4.

Pensionsbehållning

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas
med förändringen av inkomstbasbeloppet (IBB).
Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör pensionsområdet, direkt eller
indirekt, – t ex genom skattesystemet, eller vid omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras
från nedanstående normer.
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Normer

Bilaga 3

Innan pension betalas ut
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning
enligt OPF-KL börjar betalas ut ska pensionsbehållningen
räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret
(t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret
(T). Uppräkning sker vid utgången av kalenderåret (t+1).
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret
(t+1) ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan
beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen
börjar betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den
kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.

Då pension betalas ut
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i
samma grad som gällande IBB ändrats i förhållande till
IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.

2013-10-20
Från Sveriges Kommuner och Landsting

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (201310–20) om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även
för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte
innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRFKL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl a
närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med förvärvsinkomst (bilagan är
f n under utarbetning, kommer publiceras under november månad).
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter
PBF eller PRF-KL att gälla.
Detta gäller enligt huvudregeln även om den förtroendevalde senare tillträder ett nytt uppdrag hos kommunen
och/eller landstinget/regionen. Med ”rätt till” inbegrips
att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta enligt PBF
eller PRF-KL om ansökan härom ingivits.

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett
lokalt antagande av bestämmelserna.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller för
förtroendevald som avses i 4 kap 1 § kommunallagen och
som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
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minst 40 procent av heltid, om inte annat anges i OPFKL. Att betydande del av heltid anges till 40 procent är
en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och
landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av
det lokala regelverket.
Innehållet är bl a en följd av att livsinkomstprincipen och
arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra
för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och
därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats
till de pensions- och omställningsavtal som gäller för
anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom
för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.
En annan ambition är att likalydande bestämmelser för
förtroendevalda ska gälla oavsett om han eller hon har/har
haft uppdrag hos kommun eller landsting/region.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade
ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket
följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som
gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora
delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer
också AKAP-KL, bland annat är paragrafindelningen en
annan än PBF och PRF-KL och momentnummer finns
inte.
Med fullmäktige avses Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige och Regionfullmäktige.
Det förutses att fullmäktige utser en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs den nämnd som ska ha till uppgift att
tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte.
För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade
reglementen och bestämmelser.

Bestämmelser om omställningsstöd

Allmänt
Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt
ny.
De avser i första hand att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid.
Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses
som tidsbegränsade stöd.
Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse
av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att
det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och
eventuell kostnadsfördelning.

Tillämpningsområde (§ 1)
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för
förtroendevald som avses i 4 kap 1 § kommunallagen
och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/
region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Olika kommuner och
landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av
det lokala regelverket.
Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsernas tillämpningsområde
avseende uppdragets/uppdragens omfattning.
Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för
förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Stöd för återgång till arbete (§ 2)
Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga
aktiva insatser för förtroendevald som så önskar, för att
han eller hon ska kunna återgå i arbete.

Aktiva omställningsinsatser (§ 3)
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för
förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med
sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid
hos (samma) kommun eller landsting/region. I händelse
av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att
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det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och
eventuell kostnadsfördelning.
Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en insats får kosta. Det är
upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att
fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den
förtroendevaldes förutsättningar. Tanken är att ledning
ska kunna hämtas från bland annat omställningsavtal på
arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för
förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med
sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. I händelse av att
förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/
region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell
kostnadsfördelning.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst
under tre år och ska samordnas med förvärvsinkomster
från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med
inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän
pension.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och
som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald som fyllt 61 år och var minst 58 år när han eller hon
lämnat sitt (sina) uppdrag – och i direkt anslutning – har
fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten.
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara
lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd
krävs att den förtroendevalde årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa
med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till
allmän pension.

Övrigt (§ 7)
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med
andra förvärvsinkomster om inte annat anges.
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som
anges i 59 kap socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst.
De vanligaste förvärvsinkomsterna är en på basis av ett
arbetsförhållande erhållen lön och en inkomst som ska
jämställas med denna samt pension. Även en i stället för
denna inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning,
t ex arbetslöshetsdagpenning och dagtraktamente av
olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde
av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är
förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även t ex en förtäckt dividend är
förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även
en del vara förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs
först kapitalinkomstandelen och resten beskattas som
förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i
en sammanslutning och den dividend som ett annat bolag
än ett börsbolag har utbetalat, indelas i en kapital- och
förvärvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt
59 kap socialförsäkrings- balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och aktivitetsersättning.

Ansökan om omställningsstöd (§ 8)
För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt
§§ 3-5 krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten tagit fram.
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Ändringar och nyheter i
pensionsbestämmelserna

Allmänt
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
•• Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig
på årliga avgifter och avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes pensionsgrundande
årsinkomst, d v s årsarvoden m m.
•• Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är fristående från den allmänna
pensionen.
•• Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett uppdragets/
uppdragens omfattning.
•• Ingen samordning görs med andra pensionssystem
avseende ålderspension.
Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna til�lämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera
uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevald.
Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha
innehaft sitt uppdrag i minst 36 eller 48 kalendermånader
för rätt till t ex ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd
ålderspension intjänas från första kronan.
Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner, efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfästelser enligt bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor,
årspoäng och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna
pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL återfinns inte heller.
Varje kommun och landsting/region svarar för sin del
av pensionsintjänandet. Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner, landsting
och regioner har gentemot de förtroendevalda tydligare
redovisat.

Tillämpningsområde (§ 1)
Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på
heltid eller på betydande del av heltid är borttaget i til�lämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat
anges.

Pensionsförmånernas omfattning (§ 2)
Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och
sjukpension.
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och
familjeskydd. Bestämmelserna om familjeskydd kommer
att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om
AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna kommer att bli likalydande. Familjeskydd ska gälla
för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid.

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 3)
En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension
har införts.

Pensionsgrundande inkomst (§ 4)
Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som
i pensionsavtalet AKAP- KL till 30 inkomstbasbelopp.
I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa
andra ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid, som fått vidkännas avdrag från sitt arvode på
grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.

Pensionsavgifter (§ 5)
Bestämmelsen är helt ny
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande
inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På den
pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts
till en pensionsbehållning.
Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre
åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns
inte.
För en förtroendevald som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning och som inte har innehaft uppdrag något helt
kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten.
Den pensionsgrundande inkomsten indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk- eller aktivitetsersättningstidpunkten infaller.
Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på arbetsmarknaden.
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Pensionsbehållning (§ 6)
Bestämmelsen är helt ny.
Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska
avsättas till en pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.

Efterlevandeskydd (§ 11)
Bestämmelsen är helt ny.
Efterlevandeskyddet är obligatoriskt, fullmäktige kan
besluta om det ska finnas möjlighet att välja bort det före
utbetalning.

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald inte välja en placering av
pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring.

På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap
inkomstskattelagen kan efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med
tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med
tjänstepensionsförsäkring avses också en pensionsförsäkring
som – sedan en anställd dött – tecknats av arbetsgivaren
till förmån för den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har åtagit sig att betala samtliga premier för.

Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av
57 kap. 7 § IL. Med tjänstepensionsförsäkring avses en
pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som
den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga
premier för.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av § 11.
Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. Detta gäller både före och
efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av
bilagan till bestämmelserna (f n under utarbetning, kommer publiceras under november månad).

Ansökan och utbetalning av avgiftsbestämd
ålderspension (§ 8)
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas,
vilket innebär en flexiblare utbetalning av ålderspension.
Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att
följa de eventuella ändringar som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension utbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.

Sjukpension (§ 10)
För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, dvs
att avgången är en följd av sjuk- eller aktivitetsersättning
enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald
med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital
som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand
make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand
till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo
hänvisas till sambolagen.
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och om den avgiftsbestämda
pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde
eller inte.

Familjeskydd (§ 12)
Bestämmelsen är helt ny.
Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas
efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL
avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna i
stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i
AKAP-KL. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Intill dess bestämmelser om familjeskydd är utarbetade
gäller bestämmelser om efterlevandepension enligt PBF
eller PRF-KL.

Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd (§ 16)
För att få rätt till sjukpension efterlevande – och familjeskydd krävs en skriftlig ansökan, enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten tagit fram.

Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och
PRF-KL. Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning
som utbetalas till anställda enligt AGS-KL.
För en förtroendevald som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den
pensionsgrundande inkomsten, enligt § 4, som ska ligga
till grund för beräkning av sjukpensionen.
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Nr 102
Nya regler och riktlinjer för finansverksamheten,
samt ökad ram för kommunkoncernens externa
upplåning 2014
2014-10-13

Dnr 2014/KS0651 040

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Borås Stads nuvarande regler och riktlinjer för finansverksamheten antogs 2011 och gäller till och med 2014.
Därför behöver beslut om nya styrdokument för finansverksamheten fattas.
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande riktlinjerna för finansverksamheten
i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. Reglerna, som
beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler
och instruktioner för finansverksamheten inom Borås
Stad.
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga.

Befintliga styrdokument för
finansverksamheten
De regler och riktlinjer som antogs 2011 innebar relativt
omfattande ändringar mot tidigare styrdokument. Behov
av nya skrivningar fanns av flera anledningar. Dels hade
finansmarknaden kraftigt förändrats och den stora finanskrisen 2008-2009 hade tydliggjort risker som ställde nya
krav på riskhantering. En annan anledning var behovet av
anpassning till lagstiftning om konkurrensneutralitet och
marknadsmässighet i internbankens prissättning. En tredje
anledning var att de tidigare styrdokumenten var inaktuella till följd av att arbetssätt och organisation förändrats.
Behov fanns av att tydliggöra ansvar, förbättra intern
kontroll och hantera nya marknadsförutsättningar.

Internbanken
Kommunfullmäktige fastslår i riktlinjerna att det under
Kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens huvuduppgift är att ansvara för kommunkoncernens
kapitalförsörjning, tillgodose kommunkoncernens behov
av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten
samt verka för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.
Målet för finansverksamheten är att medverka till en god
ekonomisk hushållning, genom att tillgodose verksamhetens behov av finansiering, säkerställa betalningsförmågan
och trygga tillgången på kapital, inom ramen för ovanstående eftersträva bästa möjliga finansnetto, samt effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning,
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och
övriga finansiella tjänster.
Mot bakgrund av de behov som föranledde nya riktlinjer
2011 har internbanken arbetat för att förbättra finansverksamheten. Kapitalförsörjningen har tryggats genom
en utökning av antalet finansieringskällor. Borås Stad
är numera medlem i Kommuninvest, aktiva på kapitalmarknaden med både ett certifikatsprogram och ett
obligationsprogram, samt innehavare av en hög rating hos
kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.
Interbanken bedriver som riktlinjerna föreskriver en aktiv
riskhantering. Bland annat har en strategi för förlängd
kapitalbindning de senaste åren bidragit till minskad
finansieringsrisk och högt likviditetsbetyg från Standard
& Poor’s.
Den marknadsmässiga prissättning som skrevs in i befintliga riktlinjer är implementerad och internbanken prissätter idag kommunens majoritetsägda bolag enligt individuell bedömning.
Den interna organisation som Kommunstyrelsen föreskriver i reglerna har också implementerats. En funktion
för riskkontroll finns, separerad från internbanken, som
kontrollerar att ingångna finansiella transaktioner överens-
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stämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer
reglerna för finansverksamheten. Även internbankens
betalningstransaktioner utförs via en separat funktion.

Behov av revidering

Befintlig lydelse,
Riktlinjer avsnitt 2
Internbankens prissättning
ska vara transparent och
baseras på marknadsmässiga villkor.

Behovet av revidering av styrdokumenten är inte lika
omfattande som 2011. Till största del är befintliga regler
och riktlinjer fortfarande aktuella. Inom några områden
behöver dock ändringar göras.
Den största förändringen berör hantering av finansieringsrisken, risken att inte ha tillgång till kapital. Marknadsutvecklingen har tydliggjort vikten av att ha en god likviditet och en långfristig kapitalbindning för att minska denna
risk. De befintliga reglerna är för lågt ställda avseende krav
på hantering av finansieringsrisk, och internbanken har
idag en kapitalbindning som är klart längre än den norm
som föreskrivs i reglerna.
De områden som medför förändringar i sak framgår
nedan. Därutöver har vissa mindre redaktionella ändringar gjorts.

Förslag till ändringar i Kommunfullmäktiges
Riktlinjer för finansverksamheten Borås
kommunkoncern

Kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer för finansverksamheten behöver ändras inom tre områden; internbankens prissättning, placering av överskottslikviditet
samt hantering av finansieringsrisk.
•• Riktlinjer avsnitt 2 Finansiell samordning samt avsnitt
6 Utlåning och borgen:
I de befintliga riktlinjerna fastslås att internbankens prissättning ska vara transparent och marknadsmässig. Syftet
tydliggörs nu genom skrivningen: Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet
för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer.
Med föreslagen skrivning framgår även indirekt möjligheten att ta ut ett icke marknadsmässigt pris för verksamheter som inte verkar i konkurrens. Exempelvis är det
inte möjligt att fastställa ett marknadsmässigt pris för ett
underskottsbolag som är helt beroende av koncernbidrag,
då de inte skulle kunna låna hos en extern långivare på
egna meriter utan kommunal borgen.

Befintlig lydelse,
Riktlinjer avsnitt 6
Kommunens prissättning
ska eftersträva marknadsmässiga villkor.

Föreslagen lydelse
Internbankens prissättning
ska vara transparent, och
baseras på marknadsmässiga villkor för att möta
lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter
som konkurrerar med
privata aktörer.

Föreslagen lydelse
Kommunens prissättning
ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta
lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter
som konkurrerar med
privata aktörer.

•• Riktlinjer avsnitt 4 Likviditetshantering och placeringar:
Överskottslikviditet ska i första hand användas för att
reducera lånebehovet i kommunkoncernen, dvs Borås Stad
ska placera sin kassa i internbanken för vidareutlåning till
bolagen. Detta har varit, och är fortfarande huvudalternativet. Däremot är rättsläget för närvarande oklart kring
bolagens ränteavdragsrätt i de fall kommunen lånar ut sin
egen kassa. Därför behöver kommunen på kort sikt, så
länge rättsläget är oklart, placera sin kassa externt.
Följande lydelse föreslås, vilket öppnar upp för internbanken att kunna placera överskottslikviditet externt: Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera
lånebehovet i kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen
till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Hur den externa
placeringen får göras framgår av Kommunstyrelsens placeringsregler (vilka framgår senare i skrivelsen).
Befintlig lydelse,
Riktlinjer avsnitt 4
Överskottslikviditet ska i
första hand användas för
att reducera lånebehovet i
kommunkoncernen.

Föreslagen lydelse
Överskottslikviditet ska i
första hand användas för
att reducera lånebehovet i
kommunkoncernen, dock
med hänsyn tagen till
bolagens möjligheter till
ränteavdrag.

•• Riktlinjer avsnitt 7.1 Finansieringsrisk
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Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt
inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad
ha tillgång till medel för betalningar. Sedan befintliga
riktlinjer skrevs har marknadsutvecklingen medfört att
ännu större fokus lagts på denna risk. Borås Stad har även
skaffat sig en rating hos Standard & Poor’s. En central
parameter vid deras kreditvärdering är att bedöma likviditeten, eftersom en god likviditet minskar finansieringsrisken. Borås Stad följer Standard & Poor’s krav för ett högt
likviditetsbetyg. Normvärdena för att hantera finansieringsrisken skärps därför i de nya riktlinjerna, genom att
högst 40 % (befintliga riktlinjer 50 %) av lånevolymen
får förfalla inom en 12-månadersperiod och minst 100 %
(50 %) av de närmaste 3 månadernas finansieringsbehov
ska täckas genom tillgång till likvida medel eller kreditlöften. Med de nya föreslagna normerna erhålls en trygghet i
kapitalförsörjningen och en låg finansieringsrisk.
Befintlig lydelse,
Riktlinjer avsnitt 7.1
Högst 50 procent av låneoch kreditlöftesvolymen får
förfalla under en enskild
12-månadersperiod. Minst
50 procent av de närmaste
3 månadernas finansieringsbehov ska täckas
genom tillgång till likvida
medel eller kreditlöften.

Föreslagen lydelse
Högst 40 procent av låneoch kreditlöftesvolymen får
förfalla under en enskild
12-månadersperiod. Minst
50 procent av de närmaste
12 månadernas finansieringsbehov och minst 100
procent av de närmaste 3
månadernas finansieringsbehov ska täckas genom
tillgång till likvida medel
eller kreditlöften.

Föreslagna förändringar i Kommunstyrelsens
Regler för finansverksamheten Borås Stad

De mer detaljerade reglerna har fler ändringar än riktlinjerna. Ändringarna berör främst högre kapitalbindningskrav för att minska finansieringsrisken i enlighet med
förändringen i riktlinjernas avsnitt 7.1, samt förtydligande
kring ansvarsfördelning och internbankens prissättning.
•• Regler avsnitt 3 Ansvarsfördelning
Finanschefens ansvar definieras i avsnitt 3.3 Internbanken.
Två nya uppgifter läggs till, finanschefen ska:
d)	besluta om internbankens prissättning vid utlåning
och borgen till majoritetsägda bolag
Detta är främst ett förtydligande då det i befintliga regler
inte framgår tydligt. Kommunfullmäktige ger i riktlinjerna ansvaret om prissättningen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen delegerar i reglerna detta till finanschefen. Prissättningen ska ske i enlighet med uppställda regler
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i avsnitt 6.3, och prissättningen ska dokumenteras samt
rapporteras till Kommunstyrelsen.
f)	utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner
för finansverksamheten…
Detta ansvar är flyttat till finanschefen, och borttaget från
chefen för redovisningsservice (avsnitt 3.4). Finanschefen
gör detta idag, och redovisningschefen administrerar och
redovisar enbart internbankens betalningstransaktioner.

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 3.3
Finanschefen ansvarar för
att

Föreslagen lydelse
Finanschefen ansvarar för
att

a) s äkerställa kommunkon- a) s äkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjcernens kapitalförsörjning
ning
b) vid behov föreslå uppda- b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för
tering av riktlinjerna för
finansverksamheten och
finansverksamheten och
reglerna för finansverkreglerna för finansverksamheten
samheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat,
placeringar och övriga
för kommunkoncernen
erforderliga finansiella
transaktioner

c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat,
placeringar och övriga
för kommunkoncernen
erforderliga finansiella
transaktioner

d) bevaka och hantera
kommunens finansiella
risker

d) b esluta om internbankens prissättning vid
utlåning och borgen till
majoritetsägda bolag

e) säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs
med god intern kontroll

e) bevaka och hantera
kommunens finansiella
risker
f) utarbeta arbetsprocesser,
rutiner och instruktioner
för finansverksamheten
samt säkerställa att alla
finansiella aktiviteter
bedrivs med god intern
kontroll
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Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 3.4
Föreslagen lydelse
Chefen för Ekonomiservice Chefen för Redovisningsansvarar för att
service ansvarar för att
a) u tarbeta arbetsprocesser, a) a dministrera och
redovisa internbankens
rutiner och instruktioner
betalningstransaktioner
för att upprätthålla god
intern kontroll för finansverksamhetens back
office i kommunen
b) administrera och
redovisa Internbankens
affärstransaktioner

b) omedelbart rapportera
avvikelser från reglerna
för finansverksamheten
och andra felaktigheter
eller incidenter till chefen för Servicekontorets
avdelning för Ekonomi/
fordon/verkstad.

c) omedelbart rapportera
avvikelser från reglerna
för finansverksamheten
och andra felaktigheter
eller incidenter till chefen för Servicekontorets
avdelning för Ekonomi/
fordon/verkstad.
•• Regler avsnitt 4.5-4.6 Regler för placering av överskottslikviditet
Ändringar görs till följd av att Borås Stads kassa ska kunna
placeras externt, och motsvarar de förändringar som görs
i riktlinjerna (se ovan). I placeringsreglerna framgår att
internbanken enbart har rätt att placera i räntebärande instrument med hög rating, och med en maximal löptid om
12 månader. Om rättsläget framöver visar att Borås Stad
inte kan låna ut sin egen kassa blir placeringshorisonten
längre än 12 månader. Då får nya placeringsregler antas,
vilket framgår av ny skrivning i avsnitt 4.6:
d)	om placeringsvolymen beräknas överstiga 300 miljoner kronor och placeringshorisonten överstiger 1 år
ska en placeringsstrategi beslutas av Kommunstyrelsen och biläggas dessa regler.

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 4.5
Kommunens överskottslikviditet ska i första hand
placeras i internbanken för
vidareutlåning inom kommunkoncernen.

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 4.6
a) p laceringarnas löptider och risktagande
ska anpassas till vilken
placeringshorisont som
gäller i förhållande till
framtida betalningar
(matchningsprincipen)

Föreslagen lydelse
Kommunens överskottslikviditet ska i första hand
placeras i internbanken för
vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med
hänsyn tagen till bolagens
möjligheter till ränteavdrag.

Föreslagen lydelse
a) p laceringarnas löptider och risktagande
ska anpassas till vilken
placeringshorisont som
gäller i förhållande till
framtida betalningar
(matchningsprincipen)

b) placering av överskotts- b) placering av överskottslikviditet får ske i instrulikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7
ment enligt punkt 4.7
med en maximal löptid
med en maximal löptid
om 12 månader
om 12 månader
c) ingen enskild motpart,
c) ingen enskild motpart,
svenska staten exkludesvenska staten exkluderad, får svara för mer än
rad, får svara för mer än
50 procent av samtliga
50 procent av samtliga
placeringar. Dock får allplaceringar. Dock får alltid upp till 100 miljoner
tid upp till 500 miljoner
kronor placeras hos en
kronor placeras hos en
enskild motpart.
enskild motpart.
d) undantag medges från
punkt c för tillfällig
överskottslikviditet
på koncernkontot där
maximal inlåning får
uppgå till 500 miljoner
kronor.

d) o m placeringsvolymen
beräknas överstiga 300
miljoner kronor och
placeringshorisonten
överstiger 1 år ska Kommunstyrelsen besluta om
en placeringsstrategi.

•• Regler avsnitt 6.3 Internbankens prissättning
Detta avsnitt är helt omarbetat. Internbanken eftersträvar
en marknadsmässig prissättning. Det innebär att prissättningen inte längre utgår från internbankens självkostnad
med påslag av en marginal. Den tidigare starka kopplingen till internbankens egna upplåningskostnad har därför
tagits bort. Istället framgår att en bedömning ska göras av
vad det marknadsmässiga priset är för de låntagande bolaB 757
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gen, oavsett internbankens självkostnad. Den marknadsmässiga bedömningen ska göras med hjälp av extern part.
Oförändrat fastslås att internbankens prissättning ska
dokumenteras, och redovisas till Kommunstyrelsen (vilket
görs i månadsrapporten).
Internbankens prissättning för verksamheter som inte
verkar i konkurrens har, i enlighet med ändringen i riktlinjerna tydliggjorts.
Ny lydelse: För verksamhet som inte är konkurrensutsatt
kan prissättningen utgöras av internbankens självkostnadspris.

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 6.3
6.3 Internbankens
avgifter
Internbankens prissättning
ska vara transparent och
eftersträva marknadsmässiga villkor. Internbankens
villkor ska inte ska vara
sämre än de villkor låntagaren skulle kunna få på
egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses
det pris som är resultatet av
en bedömning av följande
tre delar där summan
av punkt 2 och 3 utgör
internbanksavgiften.

1. K
 ommunens finansieringskostnad. Basen
för marknadsmässiga
villkor är kommunens
genomsnittliga finansieringskostnad för kommunkoncernens samlade
låneportfölj tillsammans
med kostnader för tecknade kreditlöften. Låneportföljen ska baseras på
en rörlig räntebas med
en kapitalbindning inom
de regler och riskmandat
som anges i kapitel 8.
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Föreslagen lydelse
6.3 Internbankens
prissättning
Internbankens prissättning
ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga
villkor för att möta lagkrav
på konkurrensneutralitet för verksamheter som
konkurrerar med privata
aktörer. Internbankens
villkor ska därmed inte
vara bättre eller sämre än
de villkor bolaget skulle
kunna få på egna meriter.
Med marknadsmässiga
villkor avses det pris som är
resultatet av nedanstående
två delar.
1. En rörlig räntebas
knuten till stibor 3
månader.

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 6.3
Föreslagen lydelse
2. E
 n bedömd mark2. A
 dministrativ avgift.
nadsmässig marginal.
Avgiften ska täcka komMarginalen ska avspegla
munens kostnader för
den kostnad respektive
finansverksamheten som
bolag bedöms ha för att
personal, datasystem,
finansiera sig på egna
rådgivning, eventuell
meriter på respektive
rating m m. Avgiften ska
kredit i kommunkoncerrevideras löpande utifrån
nens samlade låneportverkliga kostnader.
följ. Varje enskild kredit
i kommunkoncernens
portfölj bedöms vid
upplåningstillfället och
marginalen beräknas
därefter som ett vägt
genomsnitt på respektive bolags låneportfölj.
Internbanken ska vid
bedömningen ta hjälp av
extern part.
För verksamhet som inte
är konkurrensutsatt kan
prissättningen utgöras
av internbankens självkostnadspris.
3. I nternbankens påslag för
att åstadkomma marknadsmässiga villkor.
Påslaget syftar till att
möta lagkrav på konkurrensneutralitet.
Internbanken ska följa
Internbanken ska följa
och löpande dokumentera och löpande dokumentera
utvecklingen av sin prisutvecklingen av sin prissättning, dels för att styrka sättning, dels för att styrka
konkurrenskraftig finankonkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen
siering gentemot bolagen
och dels för att otillbörlig
och dels för att otillbörlig
konkurrens inte ska uppstå. konkurrens inte ska uppstå.
Internbankens prissättning Internbankens prissättning
ska löpande redovisas till
ska löpande redovisas till
internbanksrådet och till
internbanksrådet och till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen.
•• Regler avsnitt 7.3 Internbankens avgifter (vid utlåning
och borgen till externa parter)
I de fall avgift ska tas ut vid extern utlåning eller borgen
beslutar Kommunfullmäktige om det. Även den externa
prissättningen ska vara marknadsmässig i enlighet med
riktlinjerna. Detta förutsätter att Kommunfullmäktige
kan ändra avgiften utifrån gällande marknadsförutsätt-
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ningar. Därför skrivs det in i detta avsnitt att beslut om
avgiften ska omprövas årligen av Kommunfullmäktige.

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 7.3
Internbanken lämnar i
samband med det skriftliga
utlåtandet om utlåningen
eller borgen en rekommendation av uttag och storlek
på internbanks- eller
borgensavgiften. Kommunfullmäktige beslutar
om uttag och storlek på
internbanks- eller borgensavgift vid beslut om
utlåning eller borgen.

Föreslagen lydelse
Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på denna,
efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek
omprövas årligen.

•• Regler avsnitt 8 Finansieringsrisk
Åtgärder för att minska finansieringsrisken är som ovan
nämnts en huvudpunkt i denna revidering av reglerna och
riktlinjerna. I reglerna specificeras de ökade kraven. I avsnittet läggs följande mening till för att tydliggöra vikten
av att internbanken följer kraven från Standard & Poor’s:
Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps likviditetskriterier beaktas.
I övrigt görs följdändringar i enlighet med ändringar i
riktlinjerna. Den nya normen innebär att alla lån som
förfaller inom ett år måste täckas av antingen egen kassa
eller lånelöften hos bank.

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 8.2
För att begränsa finansieringsrisken ska följande
regler följas.

Föreslagen lydelse
För att begränsa finansieringsrisken ska följande
regler följas.

a) internbanken ska vid var a) internbanken ska vid
tidpunkt ha en likvidivar tidpunkt ha en likvitetsreserv motsvarande
ditetsreserv motsvaran50 procent av komde minst 100 procent
av kommunkoncernens
munkoncernens samlade
samlade finansieringsfinansieringsbehov de
kommande 3 månabehov de kommande 3
månaderna och minst
derna, dock lägst 200
50 procent av finansiemiljoner kronor vid varje
ringsbehovet de komgivet tillfälle
mande 12 månaderna,
dock lägst 200 miljoner
kronor vid varje givet
tillfälle
b) externa kreditlöften som b) externa kreditlöften
som får räknas med i
får räknas med i likvilikviditetsreserven ska
ditetsreserven ska ha en
ha en avtalad räntemaravtalad räntemarginal
och en återstående löptid
ginal och en återståom minst 6 månader
ende löptid om minst 3
månader
c) högst 40 procent av
c) högst 50 procent av
internbankens tointernbankens totala
upplånings- och kredittala upplånings- och
kreditlöftesvolym får
löftesvolym får förfalla
förfalla under en enskild
under en enskild 12-må12-månadersperiod
nadersperiod
•• Bilagor till reglerna

Befintlig lydelse,
Regler avsnitt 8.1
Målet är att uppnå en låg
finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs på såväl kort
som lång sikt.

Föreslagen lydelse
Målet är att uppnå en låg
finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs på såväl kort
som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk
ska S&Ps likviditetskriterier beaktas.

I bilaga 1 till reglerna framgår normportfölj och riskmandat. Till följd av kraven på längre kapitalbindning och
mindre finansieringsrisk ändras normen från att kunna
ha 40 % av låneportföljen kapitalbunden i mindre än 1
år till att kunna ha 0 % av låneportföljen kapitalbunden i
mindre än 1 år.
Dessutom ökas tillåtna beloppsgränser per motpart med
hänsyn till att internbankens totala låneskuld har ökat
sedan nuvarande regler antogs.
I rapportstrukturen i bilaga 2 föreslås att Kommunfullmäktige ska få del av internbankens års- och verksamhetsberättelse, vilket redan idag sker som en del i Borås Stads
årsredovisning. Avseende den månatliga finansrapporten
upprättades den tidigare i två olika versioner. Nu rapporteras en och samma finansrapport till samtliga mottagare,
vilket föranlett ändring i rapportstrukturen.
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Befintlig lydelse bilaga 1 – Normportfölj och riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning – normportfölj och riskmandat
Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen anges som
andel av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym med
kapitalbindning inom följande tidsintervall.
Intervall
< 1 år
> 1 år < 3 år
> 3 år
Andel förfall
40 %
30 %
30 %
Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av
låneportföljen i respektive tidsintervall.
Intervall
< 1 år
> 1 år < 3 år
> 3 år
Maximal andel
50 %
40 %
40 %
Minimal andel
20 %
20 %
20 %

Föreslagen lydelse bilaga 1 – Normportfölj och riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning - normportfölj och riskmandat
Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen anges som andel av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym med kapitalbindning inom följande
tidsintervall.
Intervall
< 1 år
> 1 år < 3 år 3 - 10 år
> 10 år
Andel förfall
0%
60 %
40 %
0%
Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i
respektive tidsintervall.
Intervall *
< 1 år
> 1 år < 3 år 3 - 10 år
> 10 år
Maximal andel
25 %
90 %
60 %
20 %
Minimal andel
0%
30 %
10 %
0%
* Notera att maximalt förfall inom en enskild 12 månadsperiod får högst uppgå till 40 procent.

Befintlig lydelse bilaga 1 – Godkända motparter vid derivataffärer
Beloppsgräns per
Nominell beloppsgräns per motpart per
Motpartskategori
Max löptid kategori
löptidsintervall
< 2 år
2-5 år
> 5 år
Skandinavisk bank med rating
15 år
Obegränsat 1 000 mnkr 600 mnkr
600 mnkr
om minst A+ (S&P) eller A1
(Moodys)
Motpart med rating om minst
15 år
1 500 mnkr 500 mnkr
300 mnkr
200 mnkr
AA- (S&P) eller Aa3 (Moodys)
nominellt
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Beloppsgräns marknadsvärde
40 mnkr
per motpart
20 mnkr
per motpart
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Föreslagen lydelse bilaga 1 – Godkända motparter vid derivataffärer
Nominell
Beloppsbeloppsgräns gräns markMotpartskategori
Max löptid per motpart nadsvärde
Skandinavisk bank med rating
15 år
3 000 mnkr 150 mnkr
om minst A+ (S&P) eller A1
per motpart
(Moodys)
Motpart med rating om minst
15 år
2 000 mnkr 50 mnkr
AA- (S&P) eller Aa3 (Moodys)
per motpart

Utökad ram för kommunkoncernens externa
upplåning 2014

Det enligt ovan beskrivna behovet att placera Borås Stads
kassa externt istället för att låna ut kassan till bolagen,
medför att den externa upplåningen behöver ökas i motsvarande grad för att tillgodose bolagens lånebehov. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om en ram för
extern nyupplåning under 2014 på 800 mnkr. Då Borås
Stads kassa på 1 200 mnkr nu placeras externt behöver
ramen för extern nyupplåning ökas med ytterligare 1 200
mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bilagt förslag till reviderade Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern godkänns,
samt
Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2014, för förmedling till kommunens bolag med
ytterligare 1 200 000 000 kronor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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» Riktlinjer
för finansverksamheten
Borås kommunkoncern
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2014-11-20
Datum: 15 december 2005, reviderad 26 maj 2011.
För revidering ansvarar Kommunfullmäktige
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för nämnderna, bolagen och internbanken
Dokumentet gäller till och med 2018.

1 Inledning

Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens finansiella regler för
Borås Stad. Respektive styrelse i majoritetsägt bolag ska
besluta om finansiella regler med räntebindningsstrategi
och riskmandat för bolaget inom ramen för dessa riktlinjer
för finansverksamheten.
Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkoncern och för Borås
Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås
Stad.
Respektive bolagsstyrelse ansvarar för finansiella regler i
majoritetsägda bolag.

1.1 Bakgrund

1.4 Syfte med riktlinjer för finansverksamheten

Kommunens övergripande finansiella strategi är att
eftersträva en effektiv kapitalanvändning och en effektiv
kapitalanskaffning. Detta genom att med högt ställda krav
på säkerhet och sundhet i det finansiella arbetet optimalt
styra betalningsströmmarna för att minimera behovet
av rörelsekapital, och optimalt styra finansieringen med
främmande kapital. Kommunkoncernens övergripande
finansiella strategi om en effektiv kapitalanvändning
behandlas inte i detta dokument. Dessa riktlinjer omfattar
enbart finansverksamheten.

•• Riktlinjer för finansverksamheten är ett ramverk från
Kommunfullmäktige som anger övergripande mål,
organisation med ansvarsfördelning, och riktlinjer för
finansverksamheten inom kommunkoncernen.

1.2 Övergångsregler

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, dock med beaktande av en övergångsperiod
om 6 månader för riktlinjerna i kapitel 7.

1.3 Omfattning

Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom kommunens samlade verksamhet; Borås
Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer
enligt beslut i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat
kommunkoncernen.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning,
borgen, likviditetshantering, placeringar och finansiell
riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen för Borås Stads samförvaltade stiftelser som
regleras i Borås Stads regler för förvaltning av kommunens
stiftelser.
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1.5 Mål med finansverksamheten

Det övergripande målet för finansverksamheten inom
kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk
hushållning genom att
•• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt
budget
•• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på
kapital
•• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga
finansnetto
•• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
•• effektivt
•• betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning vars enda syfte är
att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte
förekomma.
•• aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera
risker med hänsyn till kostnaden för att minska eller
eliminera risker
•• med etisk hänsyn och med hög kompetens.
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2 Finansiell samordning
Under Kommunstyrelsen ska finnas en internbank.
Internbankens övergripande uppdrag är att ansvara för
kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna
finansverksamheten samt verka för att på bästa sätt uppnå
målet med finansverksamheten.
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som
ett samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken och
ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag
samt tjänstemän från kommunen.
Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken. Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen förmånliga alternativa finansieringsformer
ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt
godkännas av Kommunstyrelsen.
Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på
konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar
med privata aktörer.
Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen
och förvaltningarna för att bistå i deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög
finansiell kompetens, god service och hög tillgänglighet.
Internbanken företräder kommunkoncernen i kontakter
med banker och andra aktörer på finansmarknaden.
Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering
av sin verksamhet. Bolagen ansvarar, inom ramen för
dessa riktlinjer och utifrån respektive bolags strategi för
räntebindning, för ränterisken i bolaget och beslutar om
transaktioner i räntederivat med internbanken.
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information
som behövs för en effektiv finansiell samordning inom
kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder
och bolag information som behövs för deras verksamhet.

3 Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.

•• besluta om en ram för kommunkoncernens externa
upplåning
•• besluta om en ram för kommunens egen upplåning
•• besluta om kommunens utlåning till och borgen för
externa parter
•• följa finansverksamheten genom kommunens årsredovisning.
Kommunstyrelsens ansvar är att
•• säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
•• årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en
ram för utlåning till och borgen för respektive bolag
•• årligen i budgetprocessen, eller vid behov, godkänna
bolagens räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat
•• besluta om finansiella regler för Borås Stad
•• besluta om internbankens prissättning vid utlåning och
borgen till majoritetsägda bolag
•• besluta om delegationsordning för finansverksamheten
i kommunen
•• besluta om publika låneprogram
•• besluta om finansiell leasing i kommunen
•• godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än
den som normalt ska ske via internbanken
•• fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten
och finansiella regler samt föreslå Kommunfullmäktige
att revidera riktlinjer för finansverksamheten vid behov
•• löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering.
Nämnderna ansvarar för att
•• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen.
Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för
att
•• besluta om finansiella regler med räntebindningsstrategi
och riskmandat inom ramen för dessa riktlinjer
•• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen
•• hantera finansiella risker i samråd med internbanken.

4 Likviditetshantering och placeringar
Kommunfullmäktiges ansvar är att
•• besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen
•• besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Likviditetshanteringen inom kommunkoncernen ska samordnas via internbanken. Kommunkoncernen ska ha ett
koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden.
Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton.
Majoritetsägda bolag ska vara anslutna till kommunens
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koncernkontostruktur. Ej majoritetsägda bolag och organisationer kan anslutas efter ansökan.

internbank inom de av Kommunstyrelsen beslutade
ramarna.

Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god betalningsberedskap vid alla
tillfällen. Bolagen och förvaltningarna ansvarar för att
optimera sitt rörelsekapital, och ge internbanken information för kommunkoncernens likviditetsplanering på både
kort och lång sikt.

Det kommunala åtagandet kräver att kommunen har god
insyn i alla kredittagares ekonomi och verksamhet, och att
kredittagarna tecknar fullvärdesförsäkring för tillgångarna.

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att
reducera lånebehovet i kommunkoncernen, dock med
hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag.
Om det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunen ska den hanteras aktivt och inom reglerna för
risktagande. De bolag som är anslutna till kommunens
koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet
genom internbanken.
Regler för likviditetshantering och placeringar anges i
regler för finansverksamheten Borås Stad.

5 Upplåning
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom
de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva finansieringskostnaden
för ett leasingavtal högre än kommunens alternativkostnad vid egen finansiering eller lånefinansiering. Därför
används finansiell leasing i normalfallet sparsamt, och all
leasing i kommunen ska beslutas av Kommunstyrelsen.
Leasing i bolagen kan ske, dock först efter samråd med
internbanken.
Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering avseende lånens förfallo
struktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda
likviditetsreserver.
En hög säkerhet för tillgång till finansiering ska eftersträvas. Kommunkoncernens betalningsförmåga ska vid varje
tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel
och/eller genom avtalade kreditlöften.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten
ange regler för upplåning och likviditetsreserver.

Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga
villkor för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för
verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. Prissättningen ska vara transparent och bestå av en underliggande marknadsränta och en marknadsmässig marginal.
Vid borgen ska en motsvarande marknadsmässighet
eftersträvas.
All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker
begränsas. Utlåning och borgen ska dokumenteras i avtal
mellan parterna och vara begränsad ifråga om belopp och
tid.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten
ange regler för utlåning, borgen och säkerheter samt för
att fastställa internbankens prissättning av utlåning och
borgen.

7 Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels
i form av finansiella risker, dels i form av operativa risker.
För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt
angiven strategi och riktlinjer.
Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga
fall bolagen.

7.1 Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt
inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha
tillgång till medel för betalningar.
Högst 40 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får
förfalla under en enskild 12-månadersperiod. Minst 50
procent av de närmaste 12 månadernas finansieringsbehov och minst 100 procent av de närmaste 3 månadernas
finansieringsbehov ska täckas genom tillgång till likvida
medel eller kreditlöften.

7.2 Ränterisk

6 Utlåning och borgen
Extern utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunfullmäktiges beslut. Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens
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Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av
marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt.
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För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten
över tiden ska, som huvudprincip, maximalt 50 procent av
räntebindningen förfalla inom 12 månader. Med huvudprincipen som utgångspunkt ska kommunen och bolagen
utforma egna räntebindningsstrategier med riskmandat.
Dessa ska godkännas årligen i budgetprocessen eller vid
behov. Eventuella avvikelser från huvudprincipen kan då
beviljas av Kommunstyrelsen som ett led i ägarstyrningen.

7.3 Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan
fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. I finansiella
transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med
hög kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste
mån reduceras genom att riskerna sprids på flera motparter.

7.5 Derivatinstrument

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera
kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera
finansiella risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All
användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse
för instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker
och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.
Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av
internbanken. Riskbedömning och konsekvensanalys av
en derivattransaktion ska alltid göras före affärsavslut.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten
ange regler för derivatinstrument.

7.6 Operativa risker
7.4 Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. Valutarisker i
finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras.
Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att identifiera och rapportera valutarisker som uppkommer i den
löpande verksamheten till internbanken. Rapporterande
verksamhet beslutar i samråd med internbanken hur valutariskerna ska hanteras.

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till
följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den
mänskliga faktorn eller felaktiga system.
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern
kontroll, uppföljning och rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid
upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska
handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan.

8 Rapportering
Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i samband med årsredovisning.
Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns anledning till
särskilda rapporter eller beslut i Kommunfullmäktige om
den finansiella verksamheten.

B 765

kommunfullmäktiges handlingar | 20 November 2014

» Regler
för finansverksamheten
Borås Stad
Fastställt av: Kommunstyrelsen 2014-10-13
Datum: 11 maj 2006, reviderad 7 mars 2011, 28 november 2011
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för alla nämnder och internbanken
Dokumentet gäller till och med 2018.

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för Borås kommunkoncern. Riktlinjerna för
finansverksamheten omfattar Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt separat beslut
i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat kommunkoncernen.
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att Kommunstyrelsen ska besluta om regler för finansverksamheten
för Borås Stad. Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att majoritetsägda bolag ska besluta om regler
för finansverksamheten med räntebindningsstrategi och
tillhörande riskmandat.
Borås Stads stiftelseförvaltning regleras i Borås Stads regler
för förvaltning av kommunens stiftelser.

1.2 Syfte med reglerna för finansverksamheten

Syftet med reglerna för finansverksamheten är att ange
•• hur kommunens finansiella risker ska hanteras
•• mål och regler för hur kommunen ska driva sin finansverksamhet
•• ansvarsfördelning
•• hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske.
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1.3 Mål med finansverksamheten

Riktlinjerna för finansverksamheten anger att det övergripande målet för finansverksamheten i hela kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning
genom att
•• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt
budget
•• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på
kapital
•• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga
finansnetto
•• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom
kommunkoncernen ska bedrivas
•• effektivt
•• betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning vars enda syfte är
att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte
förekomma.
•• aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera
risker med hänsyn till kostnaden för att minska eller
eliminera risker
•• med etisk hänsyn och med hög kompetens.
1.4 U
 ppdatering av regler för
finansverksamheten

Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera reglerna för finansverksamheten.
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2 Organisation

Kommunfullmäktige

Bolag ej ingående
i Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen

Borås Stadshus AB
med dotterbolag

Servicenämnden

Stadskansliet

Internbanksråd

Servicekontoret

Kommunchef

Redovisningsservice
(finansadministration)

Ekonomistyrning

Finansfunktion
(internbank)

Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från
varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för finansverksamheten och hanterar
alla finansiella risker i Borås Stad.
2. En funktion för finansadministration, placerad i
avdelningen Redovisningsservice, i Servicekontoret.
Funktionen utgör back office för administration av
finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt
till chefen för Redovisningsservice.
3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säkerställa att ingångna
finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer regler för
finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt
till ekonomichefen.
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som
ett samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ
till internbanken och ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt tjänstemän från kommunen.
Kommunens finanschef är sammankallande. Minst fyra
möten med minnesanteckningar ska hållas årligen.

Budgetfunktion
(funktion för riskkontroll)

3 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens ansvar
styrs av riktlinjer för finansverksamheten som beslutas av
Kommunfullmäktige. En aktiv finansförvaltning ställer
krav på korta handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. Utöver vad som anges nedan
fastställs kommunens ansvarsfördelning av Kommunstyrelsen beslutad delegationsordning.
Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande.

3.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar – utöver i finansiella riktlinjer
fastställt ansvar – för att
a) g odkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken
b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4
c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8
d) vid behov besluta om regler för hantering av ränterisker
enligt kapitel 9
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e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna
ska hanteras om motvärdet på exponeringen bedöms
motsvara 5 miljon kronor eller mer, enligt kapitel 11

m) f ölja upp att bolagen följer av respektive bolagsstyrelse fastställd räntebindningsstrategi och tillhörande
riskmandat

f) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del
av den finansiella rapporteringen

n) t illgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell
kompetens, genom att erbjuda kommunkoncernen
intern och extern rådgivning.

3.2 Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att
a) b esluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg
från reglerna för finansverksamheten om särskilda skäl
föreligger och rapportera detta vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för
finansverksamheten tillfälligtvis ska hanteras.

3.4 Chefen för Redovisningsservice

Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) a dministrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner
b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för
finansverksamheten och andra felaktigheter eller
incidenter till chefen för Servicekontorets avdelning för
Ekonomi/fordon/verkstad.

3.3 Internbanken

Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken
och ansvarar för verksamheten på de sätt och inom de
ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
Finanschefen ansvarar för att
a) s äkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna för finansverksamheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommunkoncernen erforderliga
finansiella transaktioner
d) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och
borgen till majoritetsägda bolag
e) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
f) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för
finansverksamheten samt säkerställa att alla finansiella
aktiviteter bedrivs med god intern kontroll

3.5 Riskkontrollfunktionen

Riskkontrollfunktionen ansvarar för att
a) k ontrollera att internbankens finansiella transaktioner
överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken
och följer finansverksamhetens regler för normportfölj
och riskmandat (bilaga 1)
b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra felaktigheter eller incidenter
till ekonomichefen.

4 Likviditetshantering
4.1 Allmänt

Med likviditetshantering avses matchningen av in- och
utbetalningar samt hantering av kortfristiga låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering
och förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet.

h) u pprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att
sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner
och god likviditetsplanering.

i) s amordna kontakter med banker och andra finansiella
institutioner

4.2 Likviditetsplanering

g) r apportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för
uppföljning

j) s amordna betalningsflöden, likviditetshantering och
andra banktjänster
k) sammankalla och leda internbanksrådet
l) b evaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och
av tjänster som kan vara till nytta för kommunkoncernen
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Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av
internbanken. Bolagen och förvaltningarna rapporterar
likviditetsprognoser enligt anvisningar från internbanken.
Likviditetsplaneringen ska vara till grund för bedömning
av betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån) och
lång sikt (1 – 3 år) samt utgöra underlag för beslut om
upplåning och placering av likvida medel.
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4.3 Koncernkonto

I kommunkoncernen ska finnas ett koncernkontosystem
för samordning av betalningsflöden. Endast internbanken
får öppna bank- och valutakonton.

d) om placeringsvolymen beräknas överstiga 300 miljoner
kronor och placeringshorisonten överstiger 1 år ska
Kommunstyrelsen besluta om en placeringsstrategi.

4.7 Tillåtna instrument
4.4 Likviditetsreserv

Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för
att säkra kommunkoncernens kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel,
marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på tre
bankdagar, outnyttjade kreditlöften och framtida positiva
netton av kassaflöden inom tre dagar. Likviditetsreservens
storlek specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisker.

4.5 R
 egler för intern placering av
överskottslikviditet

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras
i internbanken för vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till
ränteavdrag.
Följande regler gäller för intern placering av kommunens
överskottslikviditet.
a) all placering ska ske med rörlig räntebas
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till kommunens
framtida betalningar (matchningsprincipen)
c) a ll placering ska ske till marknadsmässiga villkor
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv
riskmässigt mätas och likställas med extern upplåning.

4.6 Regler för extern placering av
överskottslikviditet

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte
behövs för att upprätthålla likviditetsreserven eller som
inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
a) p laceringarnas löptider och risktagande ska anpassas till
vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till
framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en maximal löptid om 12 månader
c) ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får
svara för mer än 50 procent av samtliga placeringar.
Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras
hos en enskild motpart.

Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, placeras i följande
instrument.
a) k ontoinlåning/deposit i bank som har en rating om
antingen lägst A-1 (S&P) eller P-1 (Moody’s);
b) penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K1-rating (S&P);
c) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting
d) kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har
flödesbanksavtal med.

5 Upplåning
5.1 Allmänt

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom
de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. Med upplåning avses alla
former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av internbanken i Borås Stads namn. Om
verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör
för koncernen förmånliga alternativa finansieringsformer
ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt
godkännas av Kommunstyrelsen.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med
upplåning. All leasing i kommunen beslutas av Kommunstyrelsen.
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med
hänsyn tagen till risker och andra faktorer.

5.2 Regler

Följande regler gäller vid upplåning.
a) internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg
finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation
och enkel administration
b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma
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c) internbanken ska arbeta med god framförhållning vid
upplåning
d) låneförfall inför årsskiften ska i möjligaste mån undvikas
e) upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda lånebelopp inte understiger 100 miljoner kronor
f) godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är
skandinavisk bank med rating om minst A- (S&P) eller
A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst
AA- (S&P) eller Aa3 (Moody’s).
Regler för hantering av finansieringsrisker finns i kapitel 8.

5.3 Upplåningsformer

Följande upplåningsformer är tillåtna.
a) u pplåning får ske genom utgivande av obligation eller
annat löpande skuldebrev
b) upplåning får ske genom banklån från svensk eller
utländsk bank
c) upplåning får ske genom tecknande av skuldebrev med
annan finansiell institution eller placerare.
Kommunstyrelsen ska besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram och obligationsprogram.

6 Utlåning och borgen till
majoritetsägda bolag
6.1 Allmänt

Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar. Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till bolagen.
6.2 Regler

Följande regler gäller för utlåning och borgen.
a) internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov
genom utlåning och i andra hand genom att gå i borgen
för upplåningen
b) a ll utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker
begränsas
c) a ll utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad
d) a ll utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna
e) vid utlåning sker internbankens prissättning enligt 6.3.
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f) borgen får inte vara generell
g) u nderliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och
godkännas av finanschefen innan borgen tecknas
h) a ll borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar
tillsammans med underliggande kreditavtal ska arkiveras
i) v id borgen ska borgensavgift baserad på internbankens
prissättning enligt 6.3 belasta borgenstagaren.

6.3 Internbankens prissättning

Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på
konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar
med privata aktörer. Internbankens villkor ska därmed
inte vara bättre eller sämre än de villkor bolaget skulle
kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor
avses det pris som är resultatet av nedanstående två delar.
1. E
 n rörlig räntebas knuten till stibor 3 månader.
2. E
 n bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska
avspegla den kostnad respektive bolag bedöms ha för
att finansiera sig på egna meriter på respektive kredit i
kommunkoncernens samlade låneportfölj. Varje enskild
kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms vid upplåningstillfället och marginalen beräknas därefter som
ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj.
Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern
part.

För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan prissättningen utgöras av internbankens självkostnadspris.
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin prissättning, dels för att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för
att otillbörlig konkurrens inte ska uppstå. Internbankens
prissättning ska löpande redovisas till internbanksrådet
och till Kommunstyrelsen.

6.4 Administration av utlåning

För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för internbankens
utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo
för respektive bolag och ränteberäknar detta dagligen.
Kvartalsvis debiteras respektive bolag genom att kvartalets
räntekostnader dras från kontot. Beräkning av aktuell
räntesats sker av internbanken enligt 6.3. Underlag för
ränteberäkning skickas till respektive bolag månadsvis.
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7 Utlåning och borgen till externa parter
7.1 Allmänt

c) högst 40 procent av internbankens totala upplåningsoch kreditlöftesvolym får förfalla under en enskild
12-månadersperiod

Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer
får ske endast om det kan anses vara av allmänt intresse.

d) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens kapitalbindning (bilaga 1)

För extern utlåning och borgen till bolag och organisationer beslutar Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.

e) internbanken ska sträva efter att ha upplånings- och
kreditlöftesvolymen fördelad på minst 3 olika upplåningsformer eller långivare

7.2 Regler

Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning.
a) u tlåning ska i första hand ske med kort kapital- och
räntebindning, alternativt med möjlighet att årligen
justera lånevillkoren.

7.3 Internbankens avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift,
och storlek på denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas årligen.

8 Finansieringsrisk

f) om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska
internbanken eftersträva att fördela upplåningen så att
högst 50 procent av upplåningen i genomsnitt under
en flerårig period sker från en och samma kreditgivare/
upplåningsform
g) I den mån internbanken har reversutlåning ska den
matcha upp- och utlåningsvillkor i syfte att minimera
finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av
belopp under 25 miljoner kronor med en löptid kortare
än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får
dock inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor.

9 Ränterisker

8.1 Allmänt

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt
inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha
tillgång till medel för betalningar.
Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt
som betalningsförmågan säkerställs på såväl kort som lång
sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps likviditetskriterier beaktas.

8.2 Regler

För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler
följas.
a) internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande minst 100 procent av kommunkoncernens samlade finansieringsbehov de kommande 3
månaderna och minst 50 procent av finansieringsbehovet de kommande 12 månaderna, dock lägst 200
miljoner kronor vid varje givet tillfälle

9.1 Allmänt

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av
marknadsräntorna påverkar kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora
och snabba genomslag i finansnettot.
Majoritetsägda bolag ska enligt finansiella riktlinjer för
Borås kommunkoncern utforma strategi och riskmandat
för respektive bolags räntebindning. Internbanken ska
låna ut till bolagen med rörlig räntebas via koncernkontot
och göra transaktioner i räntederivat med bolagen.
Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat, placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.
Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto inom ramen för de
risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.

b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3 månader
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9.2 Regler

10.2 Motpartsrisker

Följande regler gäller för hanteringen av ränterisker.

Med motpartsrisker avses risken för att motparten i
derivattransaktioner inte kan fullfölja de förpliktelser som
avtalet innebär. Internbanken ska sträva efter att sprida
externa motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska
ske inför varje transaktion. Bedömningen ska avse nettoexponering och beakta kommunens hela engagemang
med motparten.

a) a ll utlåning till bolagen ska ske med rörlig räntebas via
kommunens koncernkontostruktur
b) a ll upplåning för vidareutlåning till bolagen ska som
huvudprincip ske med rörlig räntebas
c) om upplåning för vidareutlåning till bolagen sker med
fast räntebas ska internbanken ingå de derivattransaktioner som krävs för att nå en rörlig räntebas för
vidareutlåning

För flexibilitet och handlingsberedskap ska internbanken
så långt det är möjligt se till att kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.

d) i alla derivattransaktioner med motparter inom kommunkoncernen ska som huvudprincip ränterisken elimineras genom matchning av räntevillkor i ett externt
eller internt derivat

10.3 Regler

e) undantag från punkt d) medges för derivattransaktioner
under 10 miljoner kronor med en löptid kortare än 3
år. Summan av omatchade derivat får dock inte vid vart
tillfälle uppgå till mer än nominellt 20 miljoner kronor

a) d erivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar

f) i den mån internbanken har reversutlåning ska den
matcha upp- och utlåningsvillkor för att minimera
ränterisken. Undantag medges för utlåning av belopp
under 10 miljoner kronor med en löptid kortare än 3
år. Summan av denna omatchade utlåning får dock inte
vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor
g) o m kommunen är nettolåntagare ska det finnas en
tydligt definierad strategi för ränteriskhanteringen som
tillsammans med metoder för uppföljning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av
Kommunstyrelsen. Strategin ska biläggas dessa regler i
bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och motiv för valet av
strategi ska dokumenteras.

10 Derivatinstrument
10.1 Allmänt

För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer
olika derivatinstrument i marknaden. All användning av
derivatinstrument förutsätter att internbanken har god
förståelse för instrumentets funktion, prissättning och
tillhörande risker och har administrativa rutiner som kan
hantera dessa affärer.

B 772

Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.

b) kommunen får använda derivatinstrument i form av
terminer, FRA-kontrakt, swapar, optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och
valutarisker
c) riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av derivatinstrument
innehålla en modell för derivatinstrumentets påverkan
på förfallostrukturens räntebindning
d) samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas kvartalsvis i månadsrapporteringen
e) a lla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan parterna
f) kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal med minst 4 externa motparter
g) g odkända externa motparter vid derivataffärer är skandinavisk bank med rating om minst A+ (S&P) eller A3
(Moody’s) eller annan motpart med rating om minst
AA- (S&P) eller A1 (Moody’s)
h) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade riskmandat för externa motpartsrisker som
bilägges i bilaga 1.
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10.4 Internbankens avgifter

12 Operativa risker

Internbankens prissättning för derivattransaktioner ska
vara marknadsmässiga och utan påslag.

12.1 Allmänt

10.5 Administration av interna derivat

Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av
internbanken med kommunen som motpart till bankerna.
För en effektiv administration ska som huvudprincip
derivaten löpa med fyra förfallodagar årligen på IMMdagar, dvs den tredje onsdagen i mars, juni, september och
december. Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och underlag för debitering skickas kvartalsvis.

11 Valutarisker
11.1 Valutarisk

För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett tillhörande riskmandat. Med
valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade
kostnader till följd av valutakursförändringar.
Valutakursrisker kan uppstå inom verksamheten. I finansverksamheten uppkommer valutarisker om kommunen
lånar eller placerar i utländsk valuta. I förvaltningarna
uppkommer valutarisker om kommunen upphandlar varor
eller tjänster i utländsk valuta eller får bidrag i utländsk
valuta. Valutarisker i förvaltningarnas verksamheter kan
vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra.
Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart
till internbanken rapportera valutarisker i verksamheten
om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon
kronor eller mer.
Målet är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet i möjligaste mån ska begränsas. Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras.
11.2 Regler

Följande regler gäller för hanteringen av valutarisker.
a) v alutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras
med derivatinstrument
b) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras
enligt beslut i Kommunstyrelsen om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer
c) för valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med
ett motvärde på exponeringen som bedöms motsvara
mindre än 5 miljon kronor beslutar förvaltningen efter
samråd med internbanken hur valutarisken ska hanteras.

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till
följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den
mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutinbeskrivningar och arbetsinstruktioner.
Varje transaktion ska administreras så att risken för fel
och eventuell skada minimeras. En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte
godkänna samma affär. Detta hanteras praktiskt genom
olika behörighetsnivåer i finanssystemet, vilket säkerställer
att annan person än den som genomfört affären kontrollerar och godkänner den.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att
minimera förluster på grund av fel i processer, system eller
bristande kontroll.

12.2 Regler

Följande gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a) a lla affärstransaktioner och betalningar ska utföras
enligt fullmakter, attestordning eller andra delegeringar
b) a lla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en handelsnota som anger
viktiga villkor och motiv för transaktionen
c) a lla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem,
affärssystemets reskontra eller på annat sätt registreras i
redovisningen
d)alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna
beslutsunderlag och externa affärsbekräftelser
e) a lla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan
kommunen och bolagen ska löpande och månadsvis
stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart
utredas och klaras upp. Vid oenighet ska kommunchefen informeras.

13 Rapportering
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag
för planering och beslut, dels att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella riktlinjer och regler för finansverksamheten. Utöver
nedanstående rapportering ska den rapportering som
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar
ske enligt deras instruktioner.
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13.1 Incidentrapportering

All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är omöjligt. Varje medarbetare i
kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser
och incidenter till kommunchefen. Kommunstyrelsens
presidium har rätt att besluta om tillfälliga avvikelser från
regler för finansverksamheten och har även rätt att besluta
om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis
ska hanteras.

13.2 Månadsrapportering

Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och
utlåning, likviditetshantering samt placeringar som visar
att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är specificerade i riktlinjerna och reglerna för
finansverksamheten. Rapporteringen ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringen av dessa
för all upplåning, utlåning och placeringar i kommunen.
För de positioner där marknadsvärdet avviker från bokfört
värde ska även detta visas. Rapporteringsstruktur framgår
i bilaga 2.
Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen
normalt senast den 7:e bankdagen i varje månad.

B 774

13.3 R
 apportering från bolag och förvaltningar
till internbanken

Det åligger nämnderna och styrelserna i bolagen att ge
internbanken den information som behövs för en effektiv
finansiell samordning i kommunkoncernen. Internbanken
ska löpande från förvaltningarna och bolagen begära
in rapportering för likviditetsplanering och planering av
kommunkoncernens kapitalförsörjning.

13.4 Rapportering från internbanken till
internbanksråd

Internbanken ska rapportera verksamheten till internbanksrådet. Rapporteringen ska bl a baseras på senaste
månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för kommunkoncernen. Internbanken ska i
internbanksrådet även rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader samt internbankens prissättning.

13.5 Rapportering från Internbanken till bolagen

Bolagen ska få motsvarande månadsrapportering som
Kommunstyrelsen får enligt 13.2. Övrig rapportering till
bolagen ska bestå av en engagemangsrapport enligt rapporteringsstruktur i bilaga 2.
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Bilaga 1

Strategi och riskmandat för
ränteriskhanteringen

Normportfölj och riskmandat

Borås Stad är inte nettolåntagare. Kommunstyrelsen har
därför inte beslutat om någon räntebindningsstrategi och
tillhörande riskmandat för stadens portfölj.

Kapitalbindningsstrategi för upplåning –
normportfölj och riskmandat

Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen
anges som andel av internbankens totala upplånings- och
kreditlöftesvolym med kapitalbindning inom följande
tidsintervall.
Intervall

< 1 år

> 1 år
< 3 år

3 -10 år

> 10 år

Andel förfall

0%

60 %

40 %

0%

Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i respektive tidsintervall.
Intervall *

< 1 år

> 1 år
< 3 år

3 -10 år

> 10 år

Maximal andel

25 %

90 %

60 %

20 %

Minimal andel

0%

30 %

10 %

0%

* Notera att maximalt förfall inom en enskild 12 månadsperiod får
högst uppgå till 40 procent.

Riskmandat för motpartsrisker derivat

Exponeringen för motpartsrisker begränsas genom reglerna i tabellen nedan. Affärer som överskrider angivna
beloppsgränser får inte göras.
Beloppsgränsen för nominellt belopp ska beräknas som
nettot av förlängande och förkortande positioner per
löptidsintervall. Med beloppsgräns för marknadsvärde
avses det positiva marknadsvärde som utestående derivat
betingar. Marknadsvärdet beräknas som nuvärdet av de
framtida betalningsflöden som ett derivatavtal medför.
Om detta värde överskrids ska inga nya derivat, som ökar
nettoexponeringen, göras med denna motpart. Utestående
derivat behöver dock inte åtgärdas. Bedömningen ska göras avseende nettoexponering, dvs positioner med motsatt
resultatexponering får exkluderas vid bedömningen.

Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen förfall i något löptidsintervall måste finanschefen utan onödigt dröjsmål återställa
låneportföljen inom riskmandatet.

Godkända motparter vid derivataffärer

Motpartskategori

Max
löptid

Nominell
beloppsgräns
per motpart

Beloppsgräns
marknadsvärde

Skandinavisk bank med rating om
minst A+ (S&P) eller A1 (Moodys)

15 år

3 000 mnkr

150 mnkr
per motpart

Motpart med rating om minst AA(S&P) eller Aa3 (Moodys)

15 år

2 000 mnkr

50 mnkr
per motpart
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Bilaga 2

Rapportstruktur
Rapport

Innehåll

Mottagare

Finansrapport

Likviditetssituation

Kommunstyrelsen

Internbankens finansiering

Ekonomichef

Ränte- och kapitalbindning

Revisionschef

Internbankens snittränta och prissättning

Budgetchef

Känslighetsanalys

Bolag i kommunkoncernen

Riskanalys
Marknadsvärde av utestående derivat
Portföljdata/nyckeltal
Engagemangsrapport

Utestående skuld/fordran

Bolag i kommunkoncernen

Specifikation lån och derivat
Upplupen ränta
Internbankens snittränta
Internbankens aktuella ränta
Aktuell räntebindning
Årsredovisning

Internbankens års- och verksamhetsberättelse

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av
internbanken månatligen, normalt inom 7 arbetsdagar
följande månad. Årsredovisningen framläggs för Kommunfullmäktige i maj följande år.
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Nr 103
Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
2014-10-27

Dnr 2014/KS0710 135

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat
av Västra Götalands läns landsting och kommunerna
Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.
Förbundets ändamål är tillgodose medlemmarnas behov
av språktolkar genom att driva gemensam språktolk- och
översättningsförmedling.
Enligt 20 § Förbundsordning för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst kan kommun som önskar bli medlem lämna ansökan till förbundsdirektionen, som yttrar
sig och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas
fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar antagit en ny förbundsordning.
Tolkförmedling Väst har fått in medlemsansökningar
från Alingsås, Essunga. Falköping, Grästorp, Gullspång,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Ulricehamn, Vara och Öckerö kommun.
Förbundsdirektionen föreslår att samtliga dessa kommuner blir medlemmar i förbundet fr o m 1 januari 2015,
vilket framgår av 2 § i den reviderade förbundsordningen
för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderad förbundsordning för tolkförmedling Väst.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Från Tolkförmedling Väst

Christer Johansson
Ekonomichef

Gäller fr o m 2012-01-01
Reviderad 2015-01-01

1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Tolkförmedling Väst.
Förbundet har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalands
läns landsting samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Tibro,
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn,
Vara samt Öckerö

3 § Ändamål och uppgifter
Förbundets ändamål är att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom att driva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.

5 § Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen ska bestå av 28 ledamöter och 28
ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en
ersättare. Göteborgs kommuns ledamot är ordförande och
Västra Götalands läns landstings ledamot är vice ordförande i direktionen.
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När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska
det avse tiden från valets förrättande till 31 december 2014.
Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från
och med den 1 januari året efter det då nästa ordinarie val
av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.
Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av
samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar
själv in sin ersättare.
Förbundsdirektionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Förbundsdirektionen
utser en förbundschef som har att leda verksamheten inom
kommunalförbundet enligt direktionens anvisningar.

6 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer för granskning
av förbundets verksamhet. Västra Götalands läns landsting utser revisorerna.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till förbundsdirektionen och till respektive förbundsmedlems fullmäktige,
som beslutar om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

7 § Initiativrätt
Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av
•• Förbundsmedlem genom dess fullmäktige eller styrelse
•• Ledamot i direktionen.

Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.

10 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninnevånare som andelskapital vid inträde i kommunalförbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet.

11 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i
kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar
eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

12 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av
årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska
finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets
medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade
tjänster under året.

8 § Närvarorätt och yttranderätt

13 § Lån, borgen m m

Ersättare i förbundsdirektionen har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Dock har ersättaren inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Förbundet får låna upp till ett belopp som motsvarar 750
prisbasbelopp (motsvarande ca 33 000 000 kronor år
2014). Ytterligare lån ska godkännas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.

I övrigt gäller kommunallagens regler för närvaro- och
yttranderätt med den komplettering att direktionen avgör
vilka förtroendevalda hos medlemmarna som ska ha
närvaro- och yttranderätt. Vid budgetsammanträde gäller
dock särskilda regler enligt 15 §.

9 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets
officiella anslagstavla. Göteborgs kommuns officiella
anslagstavla är också officiell anslagstavla för kommunalförbundet.
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Kommunalförbundet får inte teckna borgen, garantier
eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunalförbundet ska
i övrigt följa antagen finanspolicy hos någon av medlemskommunerna.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar
i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga
förbundsmedlemmars fullmäktige.
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14 § Styrning och insyn i förbundets
ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna en
rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Förbundsdirektionen ska, efter samråd med medlemmarna,
fastställa en tidsplan för förbundets arbete med budget,
uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter
och bokslut.
Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över
verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera
medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller
andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av
dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.

15 § Budget och årsredovisning
Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för
förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin
under den kommande treårsperioden.
Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om
budgetförslaget enligt plan för budgetarbetet och senast en
månad före förbundsdirektionens sammanträde. Budgeten
ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten
enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och plats
för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och samtliga medlemmars
officiella anslagstavlor. Budgetsammanträdet är offentligt.
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning
per den 31 december.

16 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen sköta förbundets administration och
förbundets löpande verksamhet. Kommunalförbundet
kommer att ha tolkförmedlingskontor på flera orter inom
Västra Götaland.

17 § Arvoden och ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter
och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå
enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalands läns landsting och bekostas av kommunalförbundet.

18 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En
förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 18 månader och utträdet sker vid det
därefter kommande årsskiftet.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan
förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i
10-12 § i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas
mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

19 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna
för utträde när uppsägningstiden i 18 § är till ända, ska
förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften
av förbundsmedlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive förbundsmedlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas
till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska
direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som
rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet
av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar
ska revideras av kommunalförbundets revisorer som ska
yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till
slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken
av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
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När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna
har delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet
upplöst.

21 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera
medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

20 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet
ska ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig
och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga
förbundsmedlemmar genom fullmäktigebeslut antagit
en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet
medlemmar.
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22 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Förbundsdirektionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om
förändrad förbundsordning.
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Nr 104
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t o m 30 juni 2014
2014-09-29

Dnr 2014/KS0273 739

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera
alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.
Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO
ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift
till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras
på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det
är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som
fungerar som kontaktperson gentemot IVO och sköter
nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter
själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga
2014-09-29

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
4 kap 1 § SoL t o m den 30 juni 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 30 juni 2014
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut

Typ av insats

Antal dagar Man/
sedan beslut kvinna

x

Kontaktperson

104

K

Kontaktfamilj

103

M

Kontaktfamilj

103

M

Kontaktfamilj

111

K

Kontaktfamilj

265

M

Kontaktfamilj

265

M

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen

x

Permanent bostad

161

M

Individ- och familjeomsorgen

x
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220

M

x

”

189

M

x

”

153

K

x

”

157

M

x

Kontaktfamilj

224

K

x

”

224

K

x

Intern öppenvård, Dialogcentrum

113

M

x

Bostad med särskild service

206

M

Bostad (IFO)

468

M

Kontaktperson

195

K

335

M

229

K

Stadsdelsnämnd Norr
Individ- och familjeomsorgen
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

x

Analys
Stadsdelövergripande

Inom IFO dominerar två typer av biståndsbeslut, kontaktperson/familj och öppenvårdsinsats och över tid har
dessa varit vanligast förekommande i ärenden som inte
verkställts i rätt tid. Kontaktperson/familj och finns det i
allmänhet alltid en viss tillgång till. Även om kontaktpersoner/familj finns att tillgå så kan inte alltid verkställighet
uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen
möjligheter ska matchas och stämma överens. Minst lika
viktigt är också att personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda
handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer.
B 782

Beslut och verkställighet av öppenvårdsinsatser ligger för
närvarande bra till då enbart ett beslut inte är verkställt.
Verksamheten har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats pågående i verkställighet per månad.

Stadsdelsnämnden Väster

Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 juni
2014 sex ej verkställda beslut, ett beslut gäller kontaktperson och fem beslut gäller kontaktfamilj. Under det senaste
kvartalet har två verkställigheter skett i ärenden som
tidigare rapporterats som ej verkställda.
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De barn som nu väntar på insats i form av kontaktfamilj
är syskon som sedan en längre tid tillbaka har ett beslut
om denna insats och där insatsen varit verkställd, men där
kontaktfamiljen valde att avsluta uppdraget. Av de övriga
fyra barnen/unga har ett startats upp i början av juli, i ett
har matchning med en kontaktfamilj skett och man hoppas på en snar uppstart. Gällande de syskon som väntat
103 dagar på kontaktfamilj har förslag på kontaktfamilj
funnits, men kontaktfamiljen har tyvärr tackat nej till
uppdraget.

Stadsdelsnämnden Norr

Barn och familj inom stadsdel Norr har ett beslut som inte
är verkställt. Beslutet rör intern öppenvård inom Dialogcentrum. Verkställigheten har varit ”vilande” enligt berörds önskemål. Ärenden är ”aktivt” igen från juni månad.

Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen

Bostad med särskild service enligt SoL
Stadsdelsnämnden Öster

Inom IFO Barn o familj arbetar förvaltningarna gemensamt kontinuerligt med att hitta kontaktpersoner/familjer
för att kunna verkställa besluten så snabbt som möjligt.
Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta
rätt lösning för de speciella behov som ett specifikt barn
har. Den gemensam rekrytering för stadens IFO-verksamhet sker via stadsdel Väster.
Orsaken till icke verkställt beslut inom ÄO stadsdel Öster,
är att den enskilde tackat nej till erbjuden plats. Sökanden
har önskemål om ett specifikt boende och vill vänta tills
detta blir ledigt.

Ett beslut har rapporterats för andra gången. Personen har
erbjudits bostad med särskild service externt men har önskemål om att vänta tills det blir plats ledig i den absoluta
närheten till sin mor.

Bostad enligt SoL
Ett beslut har rapporterats för första gången. Personen har
under perioden haft sitt boende tillgodosett via plats på
Biskopsmössan i Borås. Sedan en tid har biståndet dock
upphört då personen valt att inte utnyttja detta. Har inte
varit anträffbar sedan den 15 maj.

Funktionshinderverksamheten

Kontaktperson enligt SoL
Tre beslut har rapporterats. Två av besluten rapporterades
som ej verkställda för andra gången, båda är avbrott i verkställigheten. Det tredje beslutet rapporterades för tredje
gången. För samtliga beslut saknas lämplig kontaktperson.

B 783

kommunfullmäktiges handlingar | 20 November 2014

Bilaga
2014-09-29

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 30 juni 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 30 juni 2014
Nämnd
Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut

Typ av insats

Antal dagar Man/
sedan beslut kvinna

X

Kontaktperson

395

M

546

M

X

K
K

334

M

242

M

124

M

167

M

212

M

212

M

212

M

116

M

1245

M

132

K

273

M

126

M

212

M

287

M

287

M

201

K

Kontaktperson

212

M

Korttidsvistelse

1691

K

504

M

213

M

213

M

223

M

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service för
vuxna

B 784

91
250

250

M

880

M

420

K

251

M

496

K

200

M

350

M

1 155

M

1 435

M

1 167

M

453

K

293

M

313

K

423

M

542

M
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Analys

Korttidsvistelse enligt LSS

Sociala omsorgsnämnden

Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Ett beslut
kvarstår sedan 2009, familjen har tackat nej till erbjudanden och inväntar specifikt korttidsboende. I ett beslut
kommer ansökan troligen att återtas. Ett beslut rapporterades för andra gången.

Funktionshinderverksamheten

Kontaktperson enligt LSS
21 beslut rapporterades som ej verkställda. Sju av besluten rapporterades för första gången, fyra av dessa har fått
avbrott i verkställigheten under första kvartalet 2014 och
en under fjärde kvartalet 2013. Det har ännu inte varit
möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
En brukare har tackat nej till erbjudande. För några
personer är insatsen inte längre aktuell och dessa ärenden
har lämnats till handläggare för omprövning av beslutet.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då
lämplig kontaktperson saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos
kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan också
ha speciella önskemål om kontaktperson, t ex kön, ålder,
intressen m m som kan vara svåra att matcha. Ofta krävs
flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson
som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under
detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning”
som gjorts. Det händer också att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild
kompetens eller på annat sätt ansetts alltför krävande.

Daglig verksamhet enligt LSS
6 beslut rapporterades som ej verkställda. Ett beslut kommer att avslutas. Två deltagare har fått erbjudande men
tackat nej, varav ett kommer att avslutas. En deltagare har
erbjudits plats men inte varit där, kontakt förs med handläggaren. En deltagare har erbjudits flera olika arbetsplatser men tackat nej, kommer att avslutas. En deltagare kan
inte nås och beställningen kommer att avslutas.

Bostad med särskild service enligt LSS
Vid juni månads utgång fanns 11 ej verkställda beslut om
bostad med särskild service. Några brukare har tackat
ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under
2014/2015. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då
de lägenheter som blivit lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov
utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Nr 105
Försäljning av cirka 8 000 m2 av fastigheten
Gässlösa 5:1 på Dammsvedjan
2014-09-01

Dnr 2014/KS0591 252

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 ”detaljplan för
Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1, Borås Stad” och i mars
2014 vann detaljplanen laga kraft. Planens syfte är att göra
plats för ny förskola och LSS-boende inom Dammsvedjan.
En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan
och vårdboendet samt knyter samman centrum med kommande rekreationsområde. Vägen ger också möjlighet till
bostäder i naturnära läge.
Förslag på avtal har tecknats med AB Bostäder i Borås
om att bebygga området väster om den nya vägen med
tre punkthus i vardera 8 våningar med 4 lägenheter/plan
totalt cirka 90 lägenheter. Parkering kommer att ske på
fastighetens nordöstra del med en parkeringsanläggning i
två plan.

Bilaga
Alternativ skrivelse

Försäljning av cirka 8 000 kvm av fastigheten Gässlösa 5:1 på Dammsvedjan
Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 ”detaljplan för
Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1, Borås Stad” och i mars
2014 vann detaljplanen laga kraft. Planens syfte är att göra
plats för ny förskola och LSS-boende inom Dammsvedjan.
En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan
och vårdboendet samt knyter samman centrum med kommande rekreationsområde. Vägen ger också möjlighet till
bostäder i naturnära läge.
Kommunstyrelsen är av uppfattningen att markområdet
är lämpligt för bostadsändamål, men anser att markens
försäljning ska ordnas genom en markanvisningstävling.

Kommunen säljer del av fastigheten Gässlösa 5:1
för 8 400 000 kronor till AB Bostäder i Borås och
godkänner upprättat köpeavtal.

Markanvisningstävlingar syftar till att bereda flera företag
chansen att exploatera mark för bostäder. Genom konkurrens skapas flera olika förslag som kommunen som markägare sedan kan ta ställning till. Det finns flera fördelar
med ett sådant förfarande:
•• Innovativare förslag
•• Lägre byggkostnader
•• Möjligheten att få en blandad bebyggelse
•• Möjligheten för kommunen att ställa vissa villkor för
försäljningen

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Friden (M), Falco Güldenpfenning (KD) och Krister
Maconi (-) till förmån för Morgan Hjalmarssons (FP)
yrkande (bilaga).

Sammanfattningsvis är Kommunstyrelsen positiv till
bostäder på rubricerat område, men anser att tilldelningen
av mark ska ske genom en markanvisningstävling. Av den
anledningen ska förslaget till försäljning av marken till AB
Bostäder avbrytas.

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
T f markchef

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Tillträde och betalning är kopplat till den nya vägens
färdigställande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Försäljningen av rubricerad mark till AB Bostäder avbryts.
KOMMUNSTYRELSEN
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Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, 501 80
Borås, nedan kallad kommunen och AB Bostäder i Borås,
556024-8782, Box 407, 503 12 Borås, nedan kallad bolaget, träffas följande

Köpeavtal

Byggnadsskyldigheten uppfylld:
Datum...................................................................................

................................................................................................
Markavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen

rörande del av fastigheten Gässlösa 5:1
6
1

Överlåtelseförklaring

Kommunen överlåter och försäljer härmed cirka 8 180 m2
av fastigheten Gässlösa 5:1 till bolaget, nedan kallat området. Området är markerat på bifogad karta, Bilaga 1.

2

Köpeskilling

Köpeskillingen är åttamiljonerfyrahundratusen
(8 400 000) kronor.
Köpeskillingen baseras på en uppskattad bruttoarea (BTA)
ovan mark på cirka 8 400 m2/BTA och ett pris på 1 000
kr/m2 BTA, som bolaget angett att de tänker bygga enligt
gällande detaljplan.
Om uppskattad bruttoarea (BTA), på del av fastigheten
Gässlösa 5:1, avviker från beviljat bygglov skall köpeskillingen korrigeras med 1 000 kr/m2 BTA.

3

Tillträde och betalning

Tillträde och betalning sker 30 dagar efter godkänd
slutbesiktning (tillträdesdagen) av den nya huvudgatan
eller om parterna skriftligen kommer överens om annat.
Kommunen översänder faktura.

4

Bygglov

Bolaget skall senast sex månader efter tillträdesdagen
ansöka om bygglov. Bygglovs- och planavgiften betalas av
bolaget.

5

Överlåtna områdets skick

Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen
för bolagets undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar
områdets skick och avstår med bindande verkan från alla
krav på kommunen på grund av fel och brister på området.
Kommunen frånsäger sig allt ansvar för områdets markoch grundförhållanden. Det åligger bolaget att vidta och
bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella åtgärder.

7

Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och bolaget
biträder ansökan. Bolaget betalar fastighetsbildningskostnaden.

8

Köpebrev och lagfart

Sedan köpeskillingen till fullo betalats och byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 uppfyllts utfärdar kommunen
köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats.
Bolaget betalar lagfartskostnaden.

9

Ledningar

Det åligger bolaget att undersöka förekomst av ledningar
inom överlåtet område och att träffa överenskommelser
med ledningsägarna om en eventuell flytt. I de fall de kan
ligga kvar skall dessa ledningar säkerställas med servitutsrätt. I de fall ledningarna ligger med ledningsrätt åligger
det bolaget att ompröva ledningsrätten. Kostnaderna för
dessa åtgärder bekostas av bolaget.

Byggnadsskyldighet

Bolaget skall senast sex månader efter beviljat bygglov ha
börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte
vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på bolaget förrän detta skett
och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av
tjänsteman på Markavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen.

10

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, elström m m
betalas av bolaget enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten skall omhändertas lokalt på sätt
som godkänns vid bygglovsprövningen.
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11

Skatter och avgifter

Kommunen betalar fastighetsskatt för området fram till
tillträdesdagen. Därefter betalar bolaget motsvarande
fastighetsskatt för det överlåtna området. Kommunen
betalar övriga eventuella avgifter för det överlåta området
fram till tillträdesdagen. Bolaget betalar motsvarande
kostnader för tiden därefter.

12

Giltighet

Avtalet är för sin giltighet beroende av
•• att detta köpeavtal godkänns av Kommunfullmäktige i
Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft
•• att byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 uppfylls
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor ej uppfyllts skall ersättningsskyldighet inte
föreligga för någon part. Kommunen återbetalar köpeskillingen till bolaget utan ränta. Bolaget får inte utan kommunens medgivande överlåta detta avtal till annan part.
-----------------Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar,
varav parterna tagit var sitt.
Borås 2014-		
Borås 2014BORÅS STAD		
AB Bostäder i Borås
Kommunstyrelsen
Roland Andersson
Ulf Olsson		
Styrelseordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Peter Zettergren		
T f markchef		
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Motor2:74
bana 4
2:74 2:74
2 6

2:62
1

2:15
1

2:57

Skala = 1:25002

2:57
1

2:78

2:74
3

2:77
2:75

2:62
4

2:59

2:62
3

2:82 2:82 2:82
1 2 5

2:84

2:62
1

2:60

2:18

2:61

2:4 2:5

2:62
2

2:42

2:30

Skrämbo

2:63

2:65

2:37
1

2:39
1

Sjömaden

2:79
2

2:64

2:39
1

2:29
1

2:29
4

2:79
1

Rueredssjön

Halleberg

2:71

2:10

2:57

Koloniomr.

2:60

2:24

2:16

2014-08-18

Koloniomr.

2:29
2

2:18

Transås
2:17

2:12

Kranshult

2:13
5

2:5
4

2:2

Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2:55

2:59

2:39
3

2:25

2:20

Skrämbosjön

Bockaryd

2:53
2:54

Flymader

2:37
2

2:5
5

TRANSÅS

2:5
2

2:1
3

2:7

2:52

2:32

2:26

3:1
4

2:56

2:51

2:39
3

2:80

2:5
1

3:1
2

2:1
1

2:46

2:50

Flymader

2:13 2:13
2 6

Rastplats
5:4

2:37
2

2:36

2:55

2:29
2
2:5
3

2:47
2:49

2:32

2:7

5:1

4:1
8

2:105

2:6

Gröneberg

JÄRNVÄGEN

2:35
2:29

5:99

Rastplats

Militärt övningsområde

2:32

2:105

2:28

Tornsberg

5:94

5:100

2:1
3

Skjutbana

Lilla Harasjön

2:32

2:28

2:27

5:96

5:95

Skjutbana

OSDAL

2:27

2:5
3

5:98

5:97

Avfallsanläggning

4:1
6

2:1
2

2:48

del av Gässlösa 5:1
2:1
3

Bråt

2:60
1

5:91

Sjöhaga

Flysjön

TRANSÅS

5:89
5:92

2
Huvagårdsberget

2:45

Avfallsanläggning

5:117

Militärt
övningsområde 3:1

2:1
1

5:2
2

Skjutb.

Skjutbana

2:39
2:40

Stora Harasjön

2:1
1

5:115

2:31

2:37

2:41

TRANSÅS

Skola

2:34

2:42

2:51
2:48
2:50

2:17

2:56

2:55

Dammsvedjan

Osdalsbron
5:113 5:114

2:21

GÄSSLÖSA

Gässlösa

5:1

Liden

2:16
1

Storängen

5:108

2:12
2:14 2:13

3:1
3

2:87

Hälsocentral

Hälsocentral

Fredriksborg

Vis
kan

OSDAL

2:88

4:13

Skogsslätt

Skjutbana

2:69

Västergårdshagen

Skola

4:1
7

Himlatorpet

Vattenreservoar

Ollonstupet

4:12

Fotbollsplan

6:7
3:2

Hulta

Annelundsparken

S:ta Birgittas

4:1
4

Picke

Villastaden
Hultasjön

Sporthall

3:1
1

Sjukhem

Villastaden

Stadsparken
S:t Ansgars
griftegård
Simhall

Vårdhem

Skola

Kriminalvårdsanstalt

Östermalm

Kulturhus

Skola

Västeråsen

Stora Hässleholmssjön
Museum

Ramnasjön
Koloniområde

Lilla Hässleholmssjön

Caroli kyrka

Ramnakyrkan

Kolarskogen
BYTTORP

6:12

Skola

Fotb.
planer

Lugnet
Sjukhem

2:22

Skola
Sjukhem

TORPA-HESTRA

2:2
Bese

Karpdammen

Bergdalen
Bäckeskog

Värmeverk

Ruered

2:76
2:85
2:88

2:83

2:86 2:89
4

2:82
4
2:87

2:76

2:90
2

2:98

2:97

2:93

Ingelsbo
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2:86
1

2:90
1

2:79
3
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Nr 106
Taxor för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
myndighetsutövning
2014-10-27

Dnr 2014/KS0697 170

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2014-10-03

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige
i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för
2015 med cirka 3 % med hänsyn till förbundets ökade
kostnader för genomförandet av dessa tjänster. Aktuella
taxor för SÄRF är:
•• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
•• Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
•• Hantering av tillstånd enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå
ändring av de av direktionen tidigare beslutade taxorna,
och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med
SÄRF:s förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med
framlagt förslag från SÄRF, fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Direktionen

Christer Johansson
Ekonomichef

§ 48
Taxor för räddningstjänstens
myndighetsutövning
SÄRF föreslår respektive medlemskommun att fastställa
taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning enligt
bilaga.
Förslaget till ny taxa innebär en höjning med ca 3 % med
hänsyn till förbundets ökade kostnader för genomförandet
av dessa tjänster.
Direktionen beslutar enhälligt
att	föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för
räddningstjänstens myndighetsutövning enligt bilaga
att	förklara paragrafen omedelbart justerad
Vid protokollet
Susanne Kling
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Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds förslag till taxa för myndighetsutövning
Ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

1 Myndighetsutövning

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende myndighetsutövning
Myndighetsutövning
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift

Taxa
2014, kr

Taxa
2015, kr

1 525

1 570

885

910

1 525

1 570

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift

885

910

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift

885

910

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift
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Nr 107
Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna
Femtioöringen 2, 3, 5, 6, 9, 12-15, 17-33, 35, 37, 38,
40-42, 44-48, 50, 51, 53-58, 61, 63-67, Ormbäraren 3,
Silverpoppeln 4, Slätskivlingen 8, Smörblomman 2 och
Viared 10:27 och 10:46 i Borås Stad
2014-10-23

2004/KS0595

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Innevarande år är 51 tomträtter för småhus/radhusfastigheter, 2 tomträtter för fritidshus, 1 tomträtt för hyreshus/
lokal, 1 tomträtt för hyreshus/bostad samt 2 tomträtter för
industri aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna
skall gälla från 2016-01-01 och 2016-07-01. Avgäldsperioderna är 20 år för hyreshus/bostadsfastigheten och 10 år
för alla de andra fastigheterna.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas
minst ett år före utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas måste
talan om omprövning av avgälden väckas vid fastighetsdomstolen senast ett år före utgången av innevarande
avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap
11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och
motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91,
erbjuds tomträttshavarna i samband med omregleringen
att friköpa sina tomträtter.

Småhusfastigheter

Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats
efter respektive fastighets marktaxeringsvärde som gäller
för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde har
reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer
som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är gjord med 70.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för trädgårdsanläggningar med 10 %.
B 794

Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2012-års
taxering motsvarar 75 % av marknadsvärdet i 2010 års
prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara
marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2010, prisnivån
som ligger till grund för 2012-års fastighetstaxering, har
gjorts med 4 % vilket motsvarar den prisökning som
skett Västsverige på småhusmarknaden från 2010 till 1:a
kvartalet 2014 enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger
följande för de två exempelfastigheterna Femtioöringen 13
(tax.värde; 286 000 kr) och Femtioöringen 47 (tax värde:
414 000 kr);

Tax
värdemark
286 000
414 000

Reduktion
vaanslutn
-70 000
-70 000
-70 000

Reduktion
trädgård
anl
- 10 %
x 0,9
x 0,9

Marknadsvärde
:0.75
:0,75
:0,75

Uppräkning
gentemot
2010
+4 %
1,04
1,04

Avgäldsunderlag
269 000
428 000

Med 3,25 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna
för Femtioöringen 13 och Femtioöringen 47, 8 740 kr
respektive 13 920 kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den
långsiktiga realräntan som gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är
anpassad till vad som tillämpas i tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål.
De småhusfastigheter som omregleras i år ges 25 % i
rabatt på friköpspriset. Rabatten gäller endast de småhusfastigheter som omregleras i år och endast fram till
2014-12-31.
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Fritidshusfastigheter:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Avgäldsunderlagen för fritidshusfastigheterna har beräknats på samma sätt som för småhusfastigheter. De nya
yrkade avgälderna blir då 6 420 kr för Viared 10:27 och
5 040 kr för Viared 10:46.

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt
bifogad lista.

Hyreshus/lokalfastigheten:

Fastigheten Slätskivlingen 8 ligger på Sjöbo och består
av hyreshusmark för lokaler. Nytt avgäldsunderlag har
beräknats efter riktvärdet för lokaler i området i gällande
fastighetstaxering, 650 kr/kvm. Avgäldsräntan föreslås till
3,25 %. Den nya avgälden för kommande avgäldsperiod
blir därmed 33 000 kr per år.

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att föra talan hos Fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra
mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när
det finns uppenbara skäl.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
Tf markchef

Hyreshus/bostadsfastigheten:

Fastigheten Ormbäraren 3 ligger på Tullen och innehåller
enbart utrymmen för bostäder. Nytt avgäldsunderlag har
beräknats efter riktvärdet för bostäder i området i gällande
fastighetstaxering, 1 300 kr/kvm. Avgäldsräntan föreslås
till 3,25 %. Den nya avgälden för kommande 20-åriga
avgäldsperiod blir då 41 900 kr per år.

Industrifastigheter:

Fastigheterna Silverpoppeln 4 och Smörblomman 2. Det
nya föreslagna avgäldsunderlaget är beräknat efter 450 kr/
kvm tomtyta. För Smörblomman 2 har avdrag gjorts för
den del av tomtytan som används för gatumark. De nya
avgälderna blir då 279 600 (Silverpoppeln 4) och 31 500
(Smörblomman 2).
----------------------Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns
upptagna i bifogad förteckning med uppgift om aktuella
marktaxeringsvärden och förslag om nya avgäldsunderlag
och avgälder.
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Tomträtter omreglering 2014

2012- års
mark tax

Förslag
till nytt
avgäldsunderlag

Förslag till
ny avgäld
per år

Friköpspris
2014 med
rabatt

Period
Längd år

Ny fr o m

Femtioöringen 2

10

2016-01-01

6 040

151 000

304 000

291 000

9 460

161 200

Femtioöringen 3

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 5

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 6

10

2016-01-01

6 280

157 000

315 000

305 000

9 920

167 000

Femtioöringen 9

10

2016-01-01

5 720

143 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 12

10

2016-01-01

5 960

149 000

302 000

289 000

9 380

160 100

Femtioöringen 13

10

2016-01-01

5 640

141 000

286 000

269 000

8 740

151 700

Femtioöringen 14

10

2016-01-01

5 640

141 000

286 000

269 000

8 740

151 700

Femtioöringen 15

10

2016-01-01

5 640

141 000

286 000

269 000

8 740

151 700

Femtioöringen 17

10

2016-01-01

6 080

152 000

307 000

295 000

9 580

162 800

Femtioöringen 18

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 19

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 20

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 21

10

2016-01-01

6 080

152 000

308 000

296 000

9 620

163 300

Femtioöringen 22

10

2016-01-01

6 040

151 000

305 000

293 000

9 500

161 700

Femtioöringen 23

10

2016-01-01

5 720

143 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 24

10

2016-01-01

5 720

143 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 25

10

2016-01-01

5 720

143 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 26

10

2016-01-01

5 720

143 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 27

10

2016-01-01

6 080

152 000

308 000

296 000

9 620

163 300

Femtioöringen 28

10

2016-01-01

6 800

170 000

373 000

377 000

12 260

226 000

Femtioöringen 29

10

2016-01-01

6 800

170 000

373 000

377 000

12 260

226 000

Femtioöringen 30

10

2016-01-01

6 800

170 000

373 000

377 000

12 260

226 000

Femtioöringen 31

10

2016-01-01

6 960

174 000

381 000

387 000

12 580

230 900

Femtioöringen 32

10

2016-01-01

6 640

166 000

368 000

371 000

12 060

223 000

Femtioöringen 33

10

2016-01-01

6 520

163 000

362 000

364 000

11 820

219 400

Femtioöringen 35

10

2016-01-01

6 520

163 000

362 000

364 000

11 820

219 400

Femtioöringen 37

10

2016-01-01

6 800

170 000

373 000

377 000

12 260

226 000

Femtioöringen 38

10

2016-01-01

6 800

170 000

373 000

377 000

12 260

226 000

Femtioöringen 40

10

2016-01-01

7 200

180 000

390 000

398 000

12 940

236 300

Femtioöringen 41

10

2016-01-01

6 920

173 000

379 000

385 000

12 500

229 700

Femtioöringen 42

10

2016-01-01

6 920

173 000

379 000

385 000

12 500

229 700

Femtioöringen 44

10

2016-01-01

7 480

187 000

400 000

411 000

13 360

242 400

Femtioöringen 45

10

2016-01-01

7 480

187 000

400 000

411 000

13 360

242 400

Fastighet

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
avgälds
underlag

Småhus
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Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
avgälds
underlag

2012- års
mark tax

Förslag
till nytt
avgäldsunderlag

Förslag till
ny avgäld
per år

Friköpspris
2014 med
rabatt

Fastighet

Period
Längd år

Ny fr o m

Femtioöringen 46

10

2016-01-01

7 480

187 000

400 000

411 000

13 360

242 400

Femtioöringen 47

10

2016-01-01

7 840

196 000

414 000

428 000

13 920

250 900

Femtioöringen 48

10

2016-01-01

7 160

179 000

388 000

396 000

12 860

235 100

Femtioöringen 50

10

2016-01-01

6 960

174 000

380 000

386 000

12 540

230 300

Femtioöringen 51

10

2016-01-01

6 960

174 000

380 000

386 000

12 540

230 300

Femtioöringen 53

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 54

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 55

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 56

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 57

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 58

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 61

10

2016-01-01

6 080

152 000

307 000

295 000

9 580

162 800

Femtioöringen 63

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 64

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 65

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 66

10

2016-01-01

5 640

141 000

288 000

271 000

8 820

152 700

Femtioöringen 67

10

2016-01-01

6 080

152 000

308 000

296 000

9 620

163 300

Fritidshus

Ej rabatt

Viared 10:27

10

2016-01-01

3 600

90 000

213 000

198 000

6 420

200 300

Viared 10:46

10

2016-01-01

3 600

90 000

182 000

155 000

5 040

200 300

2013- års
mark tax

Förslag
till nytt
avgäldsunderlag

Förslag till
ny avgäld
per år

Period
Längd år

Ny fr o m

Smörblomman 2

10

2016-01-01

25 920

648 000

544 000

970 000

31 500

Silverpoppeln 4

10

2016-01-01

229 400

5 735 000

3 441 000

8 603 000

279 600

10

2016-01-01

14 400

360 000

1 015 000

1 015 000

33 000

Fastighet

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
avgäldsunderlag

Industri

Hyreshus/lokal
Slätskivlingen 8

Fastighet

Period
Längd år

Ny fr o m

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
avgäldsunderlag

2013- års
mark tax

Förslag
till nytt
avgäldsunderlag

Förslag till
ny avgäld
per år

Friköpspris
2014

Hyreshus/
bostäder
Ormbäraren 3

20

2016-07-01

15 000

300 000

1 289 000

1 289 000

41 900

1 160 100
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Nr 108
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C)
och Mats Brandt (C); Renovera Ramnaparken!
2014-09-15

Dnr 2014/KS0194

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) och Mats Brandt (C) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 2014-02-20
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att:
•• Uppdra åt Kulturnämnden i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden att studera Ramnaparkens framtida
utveckling, avtalets påverkan på fastighetsbestånden
samt hur parkens fastighetsbestånd ska säkras för framtiden.
•• Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan med
Kulturnämnden att ta fram en plan för det löpande
fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
•• Uppdra åt Kulturnämnden att undersöka möjligheterna
till extern finansiering av Ramnaparken.
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som är de nämnder i kommunen
som är ansvariga för verksamheten och som regleras i ett
avtal med De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka
motionen under förutsättning att Kulturnämnden gör
detsamma, samt att de ökade hyreskostnaderna kommer
att debiteras Kulturnämnden.
Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären att
ägandefrågan av fastigheterna i Ramnaparken är av central
betydelse. Detta var också en viktig fråga i avtalsförhandlingarna med De sju häradernas kulturhistoriska förening
som genomfördes våren 2012, men där Borås Stad inte
nådde gehör för sin linje att få ta över ägandet.
En långsiktig plan för underhållet och investeringar gör
det tydligt vilka kostnader som man står inför i framtiden
om man vill bevara byggnaderna i sin nuvarande form.
Det ger en bra utgångspunkt för vidare diskussion om
ägandet.
Även hantverksmässigt står man inför en utmaning,
och nämnden föreslår därför också att man i samband
med större arbeten på byggnaderna ska försöka lära upp
hantverkare på de gamla metoderna innan den kunskapen
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försvinner. Detta kan eventuellt ske via arbetsmarknadsprojekt eller internt i den egna organisationen.
Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag gällande
en vård- och underhållsplan. Kulturnämnden uppskattar motionärernas syn på Ramnaparken som en värdefull
tillgång för staden och ett viktigt kulturhistoriskt arv som
kräver genomtänkt underhållsplanering för att bevaras.
Från att ha varit nere på en låg nivå är underhållet av
byggnaderna i Ramnaparken idag tillfredställande.
Arbetet med en vård- och underhållsplan har sedan en
tid inletts men behöver formaliseras och genomföras. De
föreslagna förstudiepengarna bör riktas mot en vård- och
underhållsplan som även innefattar en periodiserad skötselplan.
Ett nyskrivet och fungerande avtal som reglerar verksamheten finns mellan Borås Stad och De Sju Häradernas
Kulturhistoriska Förening. Dessutom finns sedan 2007 ett
avtal mellan Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som reglerar det årliga underhållet av byggnaderna
med expertmedverkan från De Kulturhistoriska Museerna. För att öka omfattningen av yttre och inre underhåll
behöver extra medel tillskjutas.
Överläggningar med Länsstyrelsen om ekonomiskt stöd
för underhåll av Ramnaparkens byggnader har tidigare
undersökts. Möjligheter till medel för bevarande av flyttade kulturhistoriska byggnader är mycket begränsat.
Kommunstyrelsen biträder de båda nämndernas remis�svar. I sak förändrar detta ingenting eftersom det redan
nu råder avtalsmässiga förhållanden som reglerar hur
underhållet skall dimensioneras. Som alltid är det sedan
ambitionsnivåer och prioriteringar som avgör hur mycket
resurser som kan satsas på olika verksamheter. Det är dock
bra att man går igenom fastigheternas långsiktiga underhållsbehov och avtalet med den externa parten De Sju
Häradernas Kulturhistoriska Förening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmèn
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2014-02-20

Bilaga till § 17 Anmälningsärenden

”Motion; Renovera Ramnaparken!
Ramnaparken, Boråsarnas Skansen i miniatyr, utgör en
värdefull kulturtillgång och firar i år hundraårsjubileum.
Parken som innefattar ett mycket viktigt kulturhistoriskt
arv behöver underhållas bättre, och i viss mån renoveras.
Flera av byggnaderna är i dåligt skick, och Centerpartiet
vill att byggnaderna ska bevaras för framtiden. Boråsarna,
men även andra sjuhäradsbor, har historiskt haft stor
glädje av parken, inte bara för den natursköna upplevelsen
utan också av den generösa uteserveringen, museet och av
musikuppträdandena. Årligen har museet haft uppemot
50 000 besökare. Ramnaparken är således väl värd att
bevara, för även idag är parken ett viktigt besöksmål.
Borås Museum, med sitt Skansen i miniatyr, belyser
Sjuhäradsbygdens utveckling under historien. Friluftsmuseet är skapat genom att byggnader och inventarier
överlåtits till Borås Stad för förvaltning av dessa genom
Borås Museum. Den förening som överlåtit byggnadernas
skötsel och underhåll med bibehållen äganderätt är De Sju
Häradernas Kulturhistoriska Förening. Det finns ett avtal
från 2012, ursprungligen från 1984, som reglerar förhållandena mellan föreningen och Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för fastigheternas skötsel och
fastigheterna är inlagda i det interna hyressystemet och
Kulturnämnden betalar hyra för dem.
Centerpartiet har i innevarande års budget avsatt 300 tkr
för att göra en förstudie om hur Ramnaparken ska kunna
renoveras. I dagsläget sker visst årligt underhåll, med fokus
på att tillgodose byggnadernas skalskydd. För byggnadernas bevarande på sikt är det prioriterat att bland annat
lägga om tak, men det krävs mer medel för att bevara även
interiören. Däremot finns ingen nedskriven skötselplan för
fastigheterna, utan underhållet sker i tät samverkan mellan Borås Museum och Lokalförsörjningsförvaltningen.
Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att arbetet i
parken kräver hantverkare med särskild kunskap om att
arbeta med kulturhistoriska byggnader, för att byggnadernas historiska förankring inte ska förvanskas. Det gör att
betydelsen av en tydlig och konkret plan för fastighetsunderhållet är än viktigare.
Att investera i fastigheter som kommunen inte äger är en
fråga som behöver belysas i sammanhanget. Avtalet som
reglerar förhållandet mellan föreningen och kommunen

ställer krav på särskilda överenskommelser då ny-, omeller tillbyggnad sker. Att kommunen på sikt bör få den
fulla äganderätten över fastigheterna om kommunen ska
sköta allt underhåll förefaller naturligt. Även om före
ningen anser att samlingarna kommer från hela Sjuhärad,
och av det skälet inte kan skänkas till Borås Stad så borde
det vara den rimligaste lösningen, då Borås Stad ändå får
ta det ekonomiska ansvaret för byggnaderna. Föreningen
syn på framtiden för fastighetsbeståndet bör i sammanhanget undersökas. Den uppsägningsklausul som finns i
avtalet bör kunna användas för att få till ett avtal som på
ett bättre sätt tryggar fastigheterna. För att säkra parkens
överlevnad på sikt behöver en del sådana mera strategiska
frågor benas ut, i samverkan med föreningen i fråga.
Att Borås Stad ensam ska finansiera denna kulturhistoriska samling kan också behöva bli föremål för diskussion. Samlingarna har ett större värde, och Borås Stad bör
kunna få stöd i finansieringen från annat håll för att sköta
detta. Extern finansiering bör diskuteras med Sjuhäradskommunerna och med Västra Götalandsregionen. Särskilt
Sjuhäradskommunerna bör vara intresserade av att delta i
finansieringen för att trygga det gemensamma kulturarvet.
Med de medel vi anslår i vår budget kan vi kartlägga
byggnadernas behov av insatser och därefter ta fram en
plan för fastighetsunderhållet. Det skulle innebära att
det sker årliga förbättringar i fastigheterna, utöver vad
som sker idag, och att det sker på bästa sätt för att bevara
fastigheternas karaktär. Byggnadsvården behöver ske på
ett planerat och systematiserat sätt, så att ad hoc investeringar undviks. På så vis kan vi långsiktigt säkra Ramnaparkens och Borås Museums höga standard för kommande
generationer.
Vi yrkar mot bakgrund av ovan att Kommunfullmäktige
beslutar, i enlighet med motionens intentioner, att
•	Uppdra åt Kulturnämnden i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden att studera Ramnaparkens
framtida utveckling, avtalets påverkan på fastighetsbestånden samt hur parkens fastighetsbestånd ska
säkras för framtiden
•	Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan
med Kulturnämnden att ta fram en plan för det
löpande fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
•	Uppdra åt Kulturnämnden att undersöka möjligheterna till extern finansiering av Ramnaparken.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

Mats Brandt”
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Remissvar
2014-06-12
Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Överläggningar med Länsstyrelsen om ekonomiskt stöd
för underhåll av Ramnaparkens byggnader har tidigare
undersökts. Möjligheter till medel för bevarande av flyttade kulturhistoriska byggnader är mycket begränsat.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet

Yttrande över motionen
Renovera Ramnaparken!
Beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag gällande en
vård- och underhållsplan.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning

Kulturnämnden uppskattar motionärernas syn på Ramnaparken som en värdefull tillgång för staden och ett viktigt
kulturhistoriskt arv som kräver genomtänkt underhållsplanering för att bevaras.
Från att ha varit nere på en låg nivå är underhållet av
byggnaderna i Ramnaparken idag tillfredställande.
Arbetet med en vård- och underhållsplan har sedan en
tid inletts men behöver formaliseras och genomföras. De
föreslagna förstudiepengarna bör riktas mot en vård- och
underhållsplan som även innefattar en periodiserad skötselplan.
Ett nyskrivet och fungerande avtal som reglerar verksamheten finns mellan Borås Stad och De Sju Häradernas
Kulturhistoriska Förening. Dessutom finns sedan 2007 ett
avtal mellan Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som reglerar det årliga underhållet av byggnaderna
med expertmedverkan från De Kulturhistoriska Museerna. För att öka omfattningen av yttre och inre underhåll
behöver extra medel tillskjutas.
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Kulturnämnden uppskattar motionärernas syn på Ramnaparken som en värdefull tillgång för staden och ett viktigt
kulturhistoriskt arv som kräver genomtänkt underhållsplanering för att bevaras.
Från att ha varit nere på en låg nivå är underhållet av
byggnaderna i Ramnaparken idag tillfredställande.
Arbetet med en vård- och underhållsplan har sedan en
tid inletts men behöver formaliseras och genomföras. De
förslagna förstudiepengarna bör riktas mot en vård- och
underhållsplan som även innefattar en periodiserad skötselplan.
Ett nyskrivet och fungerande avtal som reglerar verksamheten finns mellan Borås Stad och De Sju Häradernas
Kulturhistoriska Förening. Dessutom finns sedan 2007 ett
avtal mellan Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som reglerar det årliga underhållet av byggnaderna
med expertmedverkan från De Kulturhistoriska Museerna. För att öka omfattningen av yttre och inre underhåll
behöver extra medel tillskjutas.
Överläggningar med Länsstyrelsen om ekonomiskt stöd
för underhåll av Ramnaparkens byggnader har tidigare
undersökts. Möjligheter till medel för bevarande av flyttade kulturhistoriska byggnader är mycket begränsat.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren		
Eva-Lotta Franzén
Ordförande		 Kulturchef
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Remissvar
2014-04-15
Från Lokalförsörjningsförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

Motion: Renovera Ramnaparken!
Nämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
under förutsättning att Kulturnämnden gör detsamma,
samt att de ökade hyreskostnaderna kommer att debiteras
Kulturnämnden.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären att
ägandefrågan av fastigheterna i Ramnaparken är av central
betydelse. Detta var också en viktig fråga i avtalsförhandlingarna med De sju häradernas kulturhistoriska förening
som genomfördes våren 2012, men där Borås Stad inte
nådde gehör för sin linje att få ta över ägandet.
En långsiktig plan för underhållet och investeringar gör
det tydligt vilka kostnader som man står inför i framtiden
om man vill bevara byggnaderna i sin nuvarande form.
Det ger en bra utgångspunkt för vidare diskussion om
ägandet.

Nämndens yttrande i sin helhet

Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären att
ägandefrågan av fastigheterna i Ramnaparken är av central
betydelse. Detta var också en viktig fråga i avtalsförhandlingarna med De sju häradernas kulturhistoriska förening
som genomfördes våren 2012, men där Borås Stad inte
nådde gehör för sin linje att få ta över ägandet.
En långsiktig plan för underhållet och investeringar gör
det tydligt vilka kostnader som man står inför i framtiden
om man vill bevara byggnaderna i sin nuvarande form.
Det ger en bra utgångspunkt för vidare diskussion om
ägandet.
Även hantverksmässigt står man inför en utmaning,
och nämnden föreslår därför också att man i samband
med större arbeten på byggnaderna ska försöka lära upp
hantverkare på de gamla metoderna innan den kunskapen
försvinner. Detta kan eventuellt ske via arbetsmarknadsprojekt eller internt i den egna organisationen.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen under förutsättning att Kulturnämnden gör detsamma, samt att de ökade hyreskostnaderna kommer att
debiteras Kulturnämnden.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

Även hantverksmässigt står man inför en utmaning,
och nämnden föreslår därför också att man i samband
med större arbeten på byggnaderna ska försöka lära upp
hantverkare på de gamla metoderna innan den kunskapen
försvinner. Detta kan eventuellt ske via arbetsmarknadsprojekt eller internt i den egna organisationen.
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