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Nr 83
Ny mark- och exploateringsorganisation
2014-08-18

2014/KS0306

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010 om ny förvaltningsorganisation för Borås Stad.
Stadens mark- och exploateringsfrågor är fördelade på
två nämnder och fyra förvaltningar. Detta ger en otydlig
och mindre effektiv organisation. Stadens organisation av
dessa viktiga samhällsbyggnadsfrågor är avgörande för en
fortsatt positiv och resurseffektiv utveckling.
Kommunstyrelsen tar beslut i exploateringsärenden, köp
och försäljning av fastigheter, tomträtter, arrenden samt
övriga nyttjanderätter. Merparten av dessa ärenden handläggs av markavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsfrågor av strategisk karaktär handläggs
på Stadskansliet samtidigt som köp och försäljning av
verksamhetsfastigheter handläggs på Lokalförsörjningsförvaltningen.
Tekniska nämnden ansvarar som beställare för projektering och entreprenader på allmän platsmark samt
markförvaltning av stadens gator och parker, skogar och
naturreservat.
I samband med den nya förvaltningsorganisationen flyttades en tjänst som trafikingenjör från Tekniska förvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med den
nyinrättade trafikplanerartjänsten var att stärka arbetet
med detaljplaner samt ge effektivare och bättre kontinuitet
i trafikplaneringen. Omorganisationen gav inte önskad
effekt. Den innebar istället en kompetensspridning med
avsaknad av trafikkunniga kollegor på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till ny organisation
Förslaget innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningens
markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska
förvaltningen. Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till
Tekniska förvaltningen.
Förslaget tillstyrks av tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunen är en betydande markägare. Kommunstyrelsen tar beslut i dessa frågor. På Stadskansliet finns en
tjänst för strategiskt ansvar för markfrågor. Personalresurser för handläggning av köp och försäljning av samtliga
fastigheter (med undantag av fastigheter för kommunal
verksamhet), tomtkö och tomträttsfrågor samt genomförandebeskrivningar samlas på Stadskansliets Samhällsplaneringsavdelning i en egen enhet, med en enhetschef.
Avdelningen ges det nya namnet Strategisk samhällsplanering och enheten Markenheten.
Stadskansliet ges dessutom beställaransvar för projektering
och utförande av exploateringsområden där kommunen är
huvudman.

Motiv

Uppdelningen av köp och försäljning som idag hanteras på
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadskansliet föreslås
samlad på Stadskansliet. Det ger ett tydligare ansvar och
snabbare handläggning.
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Tekniska nämnden

Motiv

Tekniska nämnden ges det samlade ansvaret för förvaltning och skötsel av all kommunal mark såväl iordningställd allmän platsmark (inom detaljplan) som oexploaterad mark där kommunen är huvudman (markägare).
Detta innebär ett utökat ansvar vad avser oexploaterad
kvartersmark samt allmän platsmark som ej ianspråktagits
för sitt ändamål(ex gator, parkeringsplatser m m).

Samtliga trafikplanerartjänster samlas inom en förvaltning. Det ger förutsättningar för större intern kunskapsuppbyggnad och kollegial samverkan.

Nämnden ges dessutom ansvar för tecknande av betesavtal
och kortfristiga avtal på kommunal mark som inte omfattas av detaljplan samt på detaljplanelagd allmän platsmark
med avtalstider upp till ca 1 år. Alla avtal på kvartersmark
oavsett avtalstid tecknas av Stadskansliet.
Dessa förändringar ger en resurseffektivare och tydligare
hantering av dessa viktiga framtidsfrågor.

Motiv

Uppdelningen av markförvaltningen mellan Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen upphör.
På Tekniska förvaltningen finns kompetens för markförvaltning och utförande. En sammanläggning av dessa
utförarfrågor till Tekniska förvaltningen ger en enklare
och resurseffektivare organisation.

Trafikplanerartjänstens placering

Det ansvar som överfördes från Stadskansliet och Tekniska förvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen
återförs till respektive förvaltning.
Det innebär att till Stadskansliet återförs:
• Ansvaret för trafikplanering på övergripande nivå.
• Framtagande av övergripande trafikutredningar typ
översiktsplan och lokaliseringsplaner för nya länkar i
trafiksystemet.
Till Tekniska förvaltningen återförs:
• Ansvaret för trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder.
• Framtagande av planer typ trafiknätsanalys och GCplaner.
Tekniska förvaltningen ges dessutom ansvaret för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar,
s k Mobility Management.

Genomförande

Den nya organisationen föreslås träda i kraft 2014-11-01.

Övrigt

Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut så
innebär det att några smärre förändringar behöver göras i
nämndernas reglementen. Dessa återkommer till fullmäktige i särskilt ärende. Det behöver också genomföras
korrigeringar, omflyttningar, i respektive nämnds budget
utifrån den nya organisationen. Dessa frågor tas om hand i
budgeten inför 2015.
Noteras att personalen vid Samhällsbyggnadsavdelningens
markavdelning i skrivelse vill att verksamheten organiseras
i en egen avdelning på Stadskansliet och inte som en enhet
inom Stadskansliets Samhällsplaneringsavdelning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning
flyttas till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen.
Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson 			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Ny mark- och
exploateringsorganiation
Inkomna yttranden
Tekniska nämnden
Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget ny mark- och
exploateringsorganisation.

Trafikplanerartjänsten återflyttas till Tekniska nämnden.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Tekniska nämnden ser stora fördelar med av att samla
all markförvaltning under en förvaltning vilken ger en
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tydlighet för alla aktörer. Det är också bra att tjänsten som
trafikplanerare med angivna uppgifter återförs till nämndens verksamhet.

fullmäktige/Kommunstyrelsen rörande förvärv, försäljning
och rivning av de verksamhetsfastigheter som nämnden
förvaltar kvarstår inom Lokalförsörjningsförvaltningens
ansvarsområden.

Nämndens yttrande i sin helhet

Tekniska nämnden ser stora fördelar med av att samla
all markförvaltning under en förvaltning vilken ger en
tydlighet för alla aktörer. Det är också bra att tjänsten som
trafikplanerare återbördas med de arbetsuppgifter som
är kopplade till utförandeåtgärder så som GC-plan och
trafiknätsanalys samt även åtgärder som syftar till beteendeförändring, s k Mobility Management. Dessa förändringar ger sammantaget en resurseffektivare och tydligare
hantering av dessa viktiga framtidsfrågor.
Nämnden vill dock poängtera vikten av att erforderliga
resurser, förutom kostnader till överflyttad tjänst, kopplas till dessa förändringar. Därför bedömer nämnden att
ett årligt budgettillskott behöver tillföras med 500 000
kronor som en uppskattad kostnad för att kunna utföra
nödvändiga skötselåtgärder på tillkommande markarealer
och tillhörande administrativa uppgifter. Då det idag saknas en samlad bild av kostnaden för skötsel av kommunens
mark får angiven summa ses som en ansats som följs upp i
kommande års budgets.

Lokalförsörjningsnämnden
Nämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget ny markoch exploateringsorganisation.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på den
föreslagna omorganisationen. Den innebär en renodling
och förtydligande av ansvar och gör att kompetens samlas
i respektive förvaltning.

Nämndens yttrande i sin helhet

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ny
mark- och exploateringsorganisation.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Markavdelningen flyttades från Stadskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen år 2011. Den avsedda effekten
med flytten, en mer rationell handläggning av planärenden, har tyvärr uteblivit. Detta beror i första hand på en
resursbrist hos mark- och exploateringsavdelningen.

Nämndens yttrande

Markavdelningen flyttades från Stadskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen år 2011. Den avsedda effekten
med flytten, en mer rationell handläggning av planärenden, har tyvärr uteblivit. Detta beror i första hand på en
resursbrist hos mark- och exploateringsavdelningen.
Svårigheten att tillsätta tjänster, och därmed ökad arbetsbörda för övrig personal, har gjort det omöjligt att hålla
ärendebalansen. En flytt av avdelningen förändrar inte
detta faktum, då bristen på personal inom yrkeskategorin
är landsomfattande. På senare tid har konsulter använts
för att få ner antalet ärenden, vilket kommer att vara nödvändigt oavsett var avdelningen är placerad.
Att ansvaret för avdelningen har varit delat mellan två förvaltningar har skapat problem. Detta kan bli bättre efter
en flytt, då rakare vägar för ärendeflödet skapas.
Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att en konsekvensanalys genomförs. Detta är särskilt viktigt då arbetsuppgifter enligt remissen kommer att fördelas mellan Tekniska förvaltningen och Stadskansliet.

Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på den
föreslagna omorganisationen. Den innebär en renodling
och förtydligande av ansvar och gör att kompetens samlas
i respektive förvaltning. Det underlättar även för övriga
förvaltningar i dialogen avseende dessa frågor och följer
intentionen med omorganisationen 2011 där det strategiska arbetet skulle samlas på Stadskansliet. Vi ser också
mycket positivt på att beredningsansvaret till Kommun-
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Nr 84
Reglemente för Kommunstyrelsen
2014-08-18

Dnr 2014/KS0558

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om
ny mark- och exploateringsorganisation så behöver några
förändringar göras i Kommunstyrelsens reglemente.
Den nya mark- och exploateringsorganisationen innebär
att Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas
till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen. Dessutom
flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
Förslaget till förändringar i Kommunstyrelsens reglemente
framgår nedan.
Det är ingen text borttagen men ny kompletterande text
har lagts till. Ny text är skriven med kursiv stil och stycket
är markerat med streck på sidan i högerkant.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förändringarna och fastställa Kommunstyrelsens reglemente.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef

Reglemente för Kommunstyrelsen
i Borås
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25
Gäller fr o m 2014-11-01
Kommunstyrelsen skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.

§ 1 Verksamhetsområde
Kommunstyrelsen skall leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs
i kommunala företag. Kommunstyrelsen skall vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor.
Kommunstyrelsen är tillika kommunens centrala arbetsgivarpart och personalorgan. I detta ingår även att vara
kommunens pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för den statliga
låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningens
främjande.
Kommunstyrelsen får för fullgörande av sin uppgift meddela övriga nämnder de råd och anvisningar som behövs
för samordning av verksamheten och för att av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen uppställda mål skall
kunna uppfyllas.
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§ 2 Huvudarbetsuppgifter

Personal- och utvecklingsfrågor

Övergripande planering

Styrelsen skall ha hand om kommunövergripande frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl a

att

leda, samordna och utveckla såväl den långa
som kortsiktiga planeringen av kommunens
ekonomi, fysiska planering, trafikplanering på
övergripande nivå, framtagande av övergripande trafikutredningar typ översiktsplan och
lokaliseringsplaner för nya länkar i trafiksystemet samt övrig verksamhetsplanering.

att

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges
anvisningar ankommer på annan,

att

på kommunens vägnar förhandla i den mån inte
Kommunfullmäktige beslutat annat rörande förhandling enligt 10-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och genom kollektivavtal
eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare, inklusive pensionsfrågor och frågor
om tolkning av lagar, avtal och bestämmelser inom
arbetsrättens område,

att

besluta om stridsåtgärd,

att

utöva kommunen befogenheter som arbetsgivare
enligt pensionsavtal och besluta i alla ärenden
rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt
fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,

att

för staden avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare samt att utfärda
anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,

att

bereda frågor om förvärv och avyttring av fast
egendom även i de fall den fasta egendomen förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden

bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen

att

fördela kommunens tomter och handha på kommunen ankommande frågor om tilldelning av
bostäder samt bistå allmänheten med upplysningar
rörande bostadsmarknaden

utse chefer för kommunens förvaltningar, med
undantag av chef för revisionskontoret, samt utse
vikarier för cheferna för längre tid än sex månader.

att

utforma och utveckla kommunens personal- och
lönepolitik

att

samordna kommunens personaladministration och
särskilt verka för personalförsörjning, ansvara för
ledarförsörjning och ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och
jämställdhetsfrågor

att

initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bl a vad avser organisatoriska frågor
och frågor rörande IT-utvecklingen, IT-strategi
samt personal- och kompetensutvecklingsfrågor.

att

främja energihushållningen samt leda och samordna den kommunala energiplaneringen

att

verka för att det i kommunen upprätthålles en
tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning

att

med uppmärksamhet följa allt som har samband
med kommunens natur- och miljövårdspolitik

Fastighets- och näringslivsfrågor

att

med uppmärksamhet följa allt, som har samband
med kommunens mark- och bostadspolitik, och
därvid tillse, att en tillfredsställande markberedskap upprätthålles, att erforderlig planläggning
enligt bygglagstiftningen äger rum samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

att

upprätta och ansvara för genomförande av kommunens bostadsbyggnadsprogram och utbyggnaden av
industriområden

att

ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet

att

att

att

främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och efter samråd med berörda kommunala
organ svara för överläggningar och förhandlingar
rörande dessa frågor.
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Ekonomi

§ 3 Speciella arbetsuppgifter

att

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister
som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

övervaka efterlevnaden av den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten och därvid se till, att
kommunens förvaltning handhas på ett rationellt
och ekonomiskt sätt

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte annat föreskriver åligger det Kommunstyrelsen särskilt

Skol- och sociala frågor

att

ansvara för samordning av stadsdelsnämndernas
verksamhet särskilt avseende planer och utveckling
inom grundskola, socialtjänst, fritid och kultur

att

med uppmärksamhet följa skolväsendet sörja för att
skollagstiftningens mål kan uppfyllas

att

med uppmärksamhet följa socialtjänsten och verka
för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas

att

svara för policy- och målsättningsfrågor samt andra
övergripande frågor rörande invandrare och flyktingmottagning

att

med uppmärksamhet följa den kommunala hälsooch sjukvården och verka för en god kommunal
hälso- och sjukvård

att

att

med uppmärksamhet följa fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen

Fastighets- och näringslivsfrågor

att

vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom

att

i förekommande fall efter samråd med berörda
nämnder med för kommunen bindande verkan
inom ramen för tilldelade anslag förvärva sådana
markområden, som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med förvärv jämställes i här
aktuella fall tillskott av mark genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen och förvärv
av vägrätt enligt allmänna väglagen)

att

i den mån detta inte särskilt ankommer på annan
och i den mån ärendet faller utanför ramen för
punkten ovan, efter Kommunfullmäktiges bemyndigande förvärva fast egendom med äganderätt

att

med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens tomtkö och
för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan
eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring
jämställes i här aktuella fall upplåtelse med vägrätt)

att

företräda kommunen vid samtliga förekommande
lantmäteriförrättningar med behörighet att godkänna desamma

att

dels fatta beslut om gatumarksersättningar, föra
gatukostnadsregister och meddela vederbörande
besked i anslutning till registret, dels handlägga
ärenden om gatukostnader

söka och bevaka att stats- och landstingsbidrag för
grundskolan inflyter i behörig tid

Avfallshantering

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken,
förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden skall ha enligt kommunens renhållningsordning.

Övrigt

att

utveckla den kommunala demokratin

att

leda, utveckla och samordna kommunens informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen

att

– i de fall det inte ankommer på annan nämnd –
med för kommunen bindande verkan ingå servituts-, nyttjanderätts- och tomrättsavtal

att

ansvara för postgång och budcentral

att

att

i övrigt se till att en effektiv planering och samordning av kommunens arbeten och åtaganden sker.

i ärenden angående kommunal förköpsrätt besluta
att avböja erbjudande om förvärv eller att avstå från
att utöva förköpsrätt och att handlägga ärenden
enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m m

att

ombesörja inskrivningsärenden för kommunens
räkning.
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Ekonomi

Fastighets- och näringslivsfrågor

att

bevaka att kommunens inkomster inflyter i behörig
tid och vidtaga de åtgärder, som är nödvändiga för
indrivning av till betalning förfallna fordringar

att

om inte annat följer av donationsföreskrifter se till,
att kommunens och under dess vård ställda fonders
tillgångar placeras på ett betryggande och förmånligt sätt, varvid placering av medel i donationsfond,
som inte står under Kommunstyrelsens förvaltning,
icke får ske utan godkännande av vederbörande
nämnd

att

se till att medel, som tillhör donationsfonder och
stiftelser, vilka står under kommunens vård, används enligt givna föreskrifter

att

se till, att kommunens behov av försäkringsskydd
är tillgodosett

att

upptaga lån som av fullmäktige beslutats och på
kommunens vägnar utfärda härför behövliga förbindelser

att

utfärda förbindelser, som behövs i anledning av
fullmäktiges beslut att ikläda kommunen borgen
eller annan ansvarighet.

a) att, inom av fullmäktige givna riktlinjer, genom försäljning, byte eller fastighetsreglering avhända kommunen
fastighet eller fastighetsdel i den mån detta inte uppdragits åt annan
b) när Kommunstyrelsen så finner erforderligt för tillvaratagande av kommunens intressen vid offentlig auktion
inköpa fast egendom eller tomträtt, som behövs för
att planerad bebyggelse skall kunna genomföras eller i
vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven
rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar, därvid styrelsen har
att snarast anmäla sådant förvärv för Kommunfullmäktige och samtidigt framlägga förslag till slutlig täckning
av förskotterade kostnader för förvärvet
c) i ärenden om kommunal förköpsrätt besluta utöva
förköpsrätt under fullmäktiges sommaruppehåll, därvid
styrelsen har att snarast anmäla sådant förvärv till
fullmäktige och samtidigt framlägga förslag till slutligt
täckning av förskotterade kostnader för förvärvet
d) medge utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom
andra därmed jämförliga åtgärder:

Övrigt

att

bevaka kommunens rätt vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden inom företag, i
vilka kommunen är delägare eller eljest har intressen, samt att utöva fortlöpande tillsyn över sådana
företag

att

meddela erforderliga anvisningar rörande handhavande och förvar av kommunens värdehandlingar

att

i förekommande fall underställa vederbörande
myndighet eller hos denna söka fastställelse av
Kommunfullmäktiges beslut

att

handlägga ärenden enligt lagen om vissa anslag på
kommunens anslagstavla

att

i övrigt handha förvaltningen av de kommunens
angelägenheter som icke tillkommer eller uppdragits åt annan nämnd

att

utan fullmäktiges särskilda bemyndigande.

Ekonomi
e) upptaga lån och lämna lån som har en löptid av högst
fem år samt ingå borgensförbindelser för sådana lån
f) besluta om mottagande av statsbidrag för beredskapsarbeten och andra jämförbara verksamheter
g) med den begränsning, som för varje särskilt fall kan
vara stadgad i lag eller fastställd av Kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av kommunens fordran i
den mån det icke uppdragits åt annan nämnd
h) utfärda kompletterande anvisningar om förfarande vid
attest och utanordning.
Övrigt
i) avge yttranden enligt lagen om TV-övervakning
j) avge övriga yttranden, som ankommer på kommunen,
om inte yttrandet är av principiell betydelse för den
kommunala självstyrelsen, och även sistnämnda slag
av yttranden, om fastställd remisstid inte medger att
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med
Kommunfullmäktige
k) utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående
tillstånd att använda kommunens vapen
l) i sådana mål och ärenden, där det ankommer på Kommunstyrelsen att föra kommunens talan, med för kommunen bindande verkan sluta förlikning, träffa överenskommelse om betalning av fordran och antaga ackord
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m)	utse ledamöter, ersättare, revisorer med ersättare i de
styrelser och organ som anges i bilaga 1.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

§ 4 Utvecklingsarbete
Styrelsen skall vidtaga åtgärder i syfte att verksamheten
inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som
möjligt.
Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

§ 5 Organisation

Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom
respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena
föreläggs Kommunstyrelsen för beslut.
Beroende på ärendenas art och Kommunstyrelsens
bestämmande skall beredningen ske under ledning av
ansvarigt kommunalråd, kommunalrådsberedning, berednings- eller ledningsgrupp.
För beslutförhet i ledningsgrupp eller delegation krävs att
mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall
presidierna bestå av ordföranden, förste vice ordförande
och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna
tillsätts av minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice
ordförandena.

Tjänstemannaorganisation

Förtroendemannaorganisation

Under Kommunstyrelsen lyder Stadskansliet

Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod
bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.

Styrelsen anställer och entledigar den personal, för vars
avlönande medel ställts till styrelsens förfogande.

Av Kommunstyrelsens ledamöter skall ordföranden och
vice ordföranden och ytterligare det antal ledamöter som
fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för
kommunen och ha titeln kommunalråd.
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av uppgifter och
ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod. Därutöver ankommer det på kommunalråden
och främst Kommunstyrelsens ordförande att
• närmast under Kommunstyrelsen ha inseende över
kommunens nämndförvaltning
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi och i sådant avseende
ta erforderliga initiativ samt att befrämja samverkan
mellan Kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder, i vilket syfte kommunalråden bör följa nämndernas verksamhet.
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna
men inte i besluten vid sammanträden i nämnder, även om
kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i berörda
nämnder.
Det åvilar ansvarigt kommunalråd att kontinuerligt
informera invandrarrådets presidium om aktuella frågor av
invandrarkaraktär och i övrigt vidta erforderliga åtgärder
så att syftet med invandrarrådet kan uppnås.
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§ 6 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra
har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En
ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i
överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet skall i
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
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§ 7 Ersättare för ordföranden

Diarium

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde
tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra
ordförandens uppgifter.

När allmän handling har kommit in till eller upprättats
hos styrelsen skall handlingen registreras utan dröjsmål,
om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för
styrelsens verksamhet.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för
ordföranden. 2:e vice ordföranden fullgör då ordförandens
samtliga uppgifter.

§ 8 Administration

I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte
gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna
hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om
handling har inkommit eller upprättats.

Undertecknande av handlingar

Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Kommunstyrelsen bestämmer.

Kallelse

Värdehandlingar

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen utfärdas
av ordföranden eller på dennes ansvar. Om inte särskilda
förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelsen skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista
skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som
styrelsen bestämmer.

Till Kommunstyrelsens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt styrelsens
bestämmande.

Närvarorätt

Vid Kommunstyrelsens sammanträden får, i den mån inte
styrelsen för särskilt fall beslutar annat, styrelsens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

Samråd, upplysningar

Kommunstyrelsen bör samråda med övriga nämnder och
andra myndigheter samt med enskilda organisationer i
frågor, där styrelsen så bedömer lämpligt.
Styrelsen skall verka för att samråd sker med dem som
utnyttjar dess tjänster.
Styrelsen och dess organ får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna
fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra
nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar
i motsvarande omfattning.
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Nr 85
Reglemente för Tekniska nämnden
2014-08-18

Dnr 2014/KS0557

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Reglemente för Borås Stads
tekniska nämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25

Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om
ny mark- och exploateringsorganisation så behöver några
mindre förändringar göras i Tekniska nämndens reglemente.
Den nya mark- och exploateringsorganisationen innebär
att Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas
till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen. Dessutom
flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.

Gäller fr o m 2014-11-01
Tekniska nämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.

Förslaget till förändringar i Tekniska nämndens reglemente framgår nedan. Text som tas bort är överstruken
och ny text som lagts till är skriven med kursiv text och är
markerad med streck på sidans högerkant.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

•

Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte
ankommer på annan samt övrig allmän platsmark
iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll,
renhållning, utformning och utsmyckning samt
ianspråktagande).

•

Strategisk styrning av förvaltningsöverskridande
upphandlingsverksamhet, utgöra stadens upphandlingskompetenscentra samt utgöra stadens inköpscentral (upphandlingsuppdrag, upphandlingssamverkan med andra myndigheter/ enheter exempelvis
andra kommuner och bolag m m).

•

Förvaltning av kommunens innehav av skog samt
frågor om jakt och fiske.

•

Samordning av samhällsbetalda persontransporter
inom kommunen som färdtjänst, resor till och från
daglig verksamhet.

•

Planering och samordning av skolskjutsar

•

Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:

att godkänna förändringarna och fastställa Tekniska nämndens reglemente.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Per Olsson
Personalchef
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Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla
frågor rörande:
•

Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna
ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikfrågor, trafikplanering
som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer
för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för
genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s k Mobility Managent, upplåtelse
av allmän platsmark, flaggning och dekorering av
allmänna platser samt drift av flygfält

§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten
inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som
möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra
myndigheter.

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation

Tekniska nämnden består av det antal ledamöter och
ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod
bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.

•

Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.

•

Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och
parker.

•

Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda
vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och
liknande sammanslutningar.

•

Beredning av avgifter för gatukostnad.

•

I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till
Trafikverket och Länsstyrelsen.

Tjänstemannaorganisation

•

I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag
och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.

Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars
avlönande medel ställts till nämndens förfogande.

•

Skötsel av Borås Stads naturreservat.

•

Främjande av friluftsverksamheten i kommunen
och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.

•

Kalkning av sjöar och våtmarker.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring

•

Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda
inom Tekniska nämndens verksamhet.

•

Skötsel av Borås Stads lekplatser.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

•

Inom Borås Stads förvaltningar utse en styrgrupp,
vilken har delegation att fatta upphandlingsbeslut
för Borås Stad.

•

Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- och
andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot
beviljade bidrag.

•

Vattendrag, underhåll och rensning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter
enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall
presidierna bestå av ordföranden, förste vice ordförande
och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna
tillsätts av minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice
ordförandena.

Under Tekniska nämnden lyder Tekniska förvaltningen.

Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.

Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra
har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En
ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i
överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening anteck-
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nad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet skall i
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde
tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för
ordföranden. 2:e vice ordföranden fullgör då ordförandens
samtliga uppgifter.

§ 7 Administration
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Tekniska nämnden
utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Om inte
särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse
skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid
som nämnden bestämmer.

Närvarorätt

Vid Tekniska nämndens sammanträde får, i den mån
inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens
chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.
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Diarium

När allmän handling har kommit in till eller upprättats
hos nämnden skall handlingen registreras utan dröjsmål,
om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för
nämndens verksamhet. I fråga om allmänna handlingar,
för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller upprättats.

Undertecknande av handlingar

Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Tekniska
nämnden bestämmer.

Värdehandlingar

Till Tekniska nämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt nämndens
bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.

Samråd, upplysningar

Tekniska nämnden bör samråda med övriga nämnder och
andra myndigheter samt med enskilda organisationer i
frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som
utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och
anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra
sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder
och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning
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Nr 86
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet
2014-08-18

Dnr 2014/KS0387

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Enligt bestämmelserna i Skollagen ska kommunen ge godkännande för fristående förskola och fristående fritidshem
som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och
grundskola.
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen
ska bedrivas. Godkännande ger rätt till bidrag.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Villkor för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet att gälla från och med 201410-01.
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet”, antagna av Kommunfullmäktige 201201-26 upphör att gälla från och med 2014-09-30.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

För pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ges inget särskilt godkännande. Kommunen
ska efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till
bidrag om huvudmannen har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet.
För övriga former av annan pedagogisk verksamhet ska
bidrag lämnas om kommunen har tillförsäkrats insyn i
verksamheten. Verksamheten ska också uppfylla de kvalitetskrav som anges i Skollagen.
Villkoren har reviderats med anledning av justeringar av
bestämmelserna i Skollagen samt rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter.
Förslaget har sänts på remiss till Stadsdelsnämnderna.
Samtliga har tillstyrkt förslaget.
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Från Stadsdelsnämnden Väster

Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Protokollsutdrag 2014-06-23

Tjänsteskrivelse

§ 73
Yttrande över remissen ”Villkor för
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg”

2014-06-05

Förslaget till Villkor för godkännande och rätt till bidrag
för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet följer bestämmelserna i Skollagen samt den
rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter och
kan därför tillämpas i Borås Stad. Förvaltningen ställer sig
positiva till förtydligandena som det nya förslaget innebär.

Yttrande över remissen ”Villkor för
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg”
Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Tillstyrka remissen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till kommunstyrelsen.

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Tillstyrka remissen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

Sammanfattning

Förslaget till Villkor för godkännande och rätt till bidrag
för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet följer bestämmelserna i Skollagen samt den
rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter och
kan därför tillämpas i Borås Stad. Förvaltningen ställer sig
positiva till förtydligandena som det nya förslaget innebär.

Yttrandet i sin helhet

Förslaget till Villkor för godkännande och rätt till bidrag
för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, följer bestämmelserna i Skollagen samt den
rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter och
kan därför tillämpas i Borås Stad. Förvaltningen ställer sig
positiva till förtydligandena som det nya förslaget innebär.
När det gäller förskola och fritidshem, vill förvaltningen
påpeka att de ska följa gällande läroplaner. Även de allmänna råden ska följas om inte förskolan eller fritidshemmet handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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2014-06-12

2014-05-26

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

Remiss: Villkor för godkännande och rätt
till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Svar på remiss: Villkor för godkännande
och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen
”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”.

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen villkor för
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och annan pedagogisk omsorg och översänder
svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande

I remissen beskrivs villkor och förutsättningar för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet. Villkoren har reviderats
med anledning av justeringar i bestämmelserna i Skollagen
samt rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter.
Stadsdelsnämnden Öster finner att revideringsförslagen
synes väl avvägda samt tydliggör kraven och villkoren för
godkännande, tillsyn, tillämpning och ansvar.

Nämndens yttrande i sin helhet

Förändringarna i villkoren för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet är dels gjorda utifrån ny eller förändrad
lagstiftning och dels för att förtydliga vad som krävs för
att erhålla bidrag. Nämnden ser det angeläget att villkoren
är tydliga och anpassas efter rådande lagstiftning.

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten		
Göran Carlsson
Ordförande		
Tf Stadsdelschef

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv

Barn och unga
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Det är av vikt att riktlinjer i ansökan för fristående verksamhet är av hög kvalitet för att barn skall få en fullgod
verksamhet.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej
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Likabehandling

2014-04-28

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärende.

Förslag
Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan

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

Villkor för godkännande och rätt
till bidrag för fristående förskola,
fritidshem* och annan pedagogisk
verksamhet
*A
 vser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med
förskoleklass och grundskola.

Förutsättningar
Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson		
Annika Andersson
Ordförande 		
Tf stadsdelschef

Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta
i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I Borås Stad
fullgörs uppgiften av Stadsdelsnämnderna. För barn i ålder
1-5 år finns förskola och öppen förskola. För barn i ålder
6-12 år finns fritidshem.
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän
för förskola och fritidshem*. Enskild huvudman får även
bedriva annan pedagogisk verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av fristående
förskola och fritidshem*
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för
förskola eller fritidshem* beslutar Kommunstyrelsen om
rätt till bidrag.
Utöver följande villkor är Skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verksamhetsområde
tillämpliga i sin helhet.
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Fristående förskola och fritidshem*
Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Definition

* Avser fristående fritidshem som inte anord- =
nas vid skolenhet med förskoleklass och
grundskola.

Huvudman

Fristående förskola eller fritidshem kan
bedrivas av enskild huvudman.

=

Förutsättningar
för godkännande

Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa
följder på lång sikt för barnen/eleverna eller
för den del av skolväsendet som anordnas
av Borås Stad.
Huvudmannen eller den som är företrädare
för den juridiska person som är huvudman
ska bedömas som lämplig för uppdraget

=

2 kap 5,7 § §
Skollagen

8 kap. 21- 24 § §
14 kap, 15-17 §§
Skollagen

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag
Ansökan

Ansökan om att få bedriva enskild förskola,
fritidshem eller pedagogisk omsorg ska
göras till Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet
ska fattas inom 3 månader från det att ansökan kommit in.
Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt
”Villkor för godkännande” och ”Villkor för rätt
till bidrag” behövs för att Kommunstyrelsen
ska kunna bedöma om verksamheten är
förenlig med skollagens och andra författningars bestämmelser.

Ny ansökan

Godkännande av verksamheten ges tillsvi=
dare.
Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom
ett år efter godkännandet. Därefter krävs en
ny ansökan och ett nytt godkän-nande.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del
ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras.

Tillsyn

Verksamhet som har godkänts står under
tillsyn av den kommun där verksamheten
bedrivs. Stadsdelsnämnderna ansvarar för
tillsynen.
Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det
enskilda fallet ger anledning därtill.
Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas
till Kommunstyrelsen.

Lagrum

Ansökan om att få bedriva enskild förskola,
fritidshem eller pedagogisk omsorg ska
göras till Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet
ska fattas inom 3 månader från det att komplett ansökan kommit in.
Till ansökan bifogas de uppgifter, som
enligt ”Villkor för godkännande och rätt
till bidrag” behövs som underlag för
Kommunstyrelsens bedömning.

Verksamhet som har godkänts står under
tillsyn av den kommun där verksamheten
bedrivs. Stadsdelsnämnderna ansvarar för
tillsynen.

26 kap Skollagen

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det
enskilda fallet ger anledning därtill.
Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas
till Kommunstyrelsen efter behandling i
Stadsdelsnämnden.

Återkallande av
godkännande

Om det föreligger något missförhållande i
sådan verksamhet som har godkänts, ska
Kommunstyrelsen förelägga huvudmannen
att avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs, ska kommunen återkalla
godkännandet.

Kommunen får förelägga huvudman26 kap, 10, 13,
nen att fullgöra sina skyldigheter, om
14,15, 16 §§ Skolverksamheten inte uppfyller de krav som lagen
följer av de föreskrifter som gäller för
verksamheten eller de villkor som gäller
för godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.
Om kommunens föreläggande inte följs
och missförhållandet är allvarligt, får
kommunen återkalla beslut om rätt till
bidrag.

Överklagande

Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.

=

28 kap, 5 § Skollagen
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Villkor för godkännande
Gammal text
Övergripande
bestämmelser

Lokalerna

Lokalerna ska vara ändamålsenliga samt
vara utrustade med sådana säkerhets-anordningar som normalt krävs för att bedriva
verksamhet riktad till barn.
Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav
på säkerhet som ställs på motsvarande
verksamheter i kommunen.

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som anges i
Skollagen

1 kap. 10 § Skollagen
8 kap. 2 § Skollagen
14 kap. 2§ Skollagen

För utbildningen ska de lokaler och den
utrustning finnas som behövs för att
uppfylla syftet med utbildningen.
Lokalerna ska vara utrustade med sådana
säkerhetsanordningar som normalt krävs
för att bedriva verksamhet riktad till barn.
Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav
på säkerhet som ställs på motsvarande
verksamheter i kommunen.

2 kap, 35§
Skollagen

Barnsäkerhet Borås

Det ska finnas rutiner för att förebygga
risker och olyckor i inne- och utemiljön.
Huvudmannen erbjuds att ansluta sig till
Borås Stads Certifiering av Säkra och
Trygga förskolor.

Miljöbalken
(1998:808)
Förordning
(1998:899)
om miljöfarlig
verksamhet och
Huvudmannen ska visa att lokalerna är god- Huvudmannen ska visa att lokalerna är god- hälsoskydd
kända och anmälda till Miljönämnden samt
kända och anmälda till Miljönämnden samt
Förordning
att det finns rutiner för egenkontroll enligt
att det finns rutiner för egenkontroll enligt
(1998:901) om
Miljöbalken och brandskydd.
Miljöbalken och brandskydd.
verksamhets-utövares egenkontroll
Lagen om skydd
mot olyckor
(2003:778)
Barngrupperna

Barngrupperna ska ha lämplig storlek och
sammansättning i relation till den verksamhet som ska bedrivas.

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning
och storlek och att barnen/eleverna även
i övrigt erbjuds en god miljö.

Försäkring

Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring
för varje barn/elev som är inskrivet i verksamheten.

=

Personal

Personalbemanningen och personalens
utbildning eller erfarenhet ska vara sådan att
barnens/elevernas utveckling och lärande
främjas.

Endast den som har legitimation som
lärare eller förskollärare och är behörig
för viss undervisning får bedriva undervisningen.

I fristående förskola ska det finnas förskollärare. I fristående fritidshem ska det finnas
personal som har lärarutbildning med inriktning på elever i fritidshem.

Utöver lärare eller förskollärare som
avses i får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling
och lärande främjas.

Andelen personal med lärarutbildning bör
Andelen personal med lärarutbildning
vara i nivå med kommunens förskolor/fritids- ska på huvudmannnanivå* vara i nivå
hem.
med kommunens förskolor/fritidshem.
*Med huvudmannanivå avses det totala
antalet förskolor som huvudmannen
driver i Borås Stad
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Villkor för godkännande
Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

Belastningsregistret

Huvudmannen ska se till att all anställd per- Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastnings-registret. sonal lämnar utdrag ur belastningsregistret
innan anställningen påbörjas.
Om huvudmannen själv avser att arbeta i
verksamheten ska utdrag ur belastningsOm huvudmannen själv avser att arbeta i
registret bifogas ansökan.
verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan.

2 kap, 31 § Skollagen
Lag om registerkontroll av
personer som
ska arbeta med
barn
SFS 2013:852

Tystnadsplikt

Huvudmannen ska se till att all personal har
kunskap om den tystnadsplikt för enskilt bedriven verksamhet som följer av Skollagen.

Huvudmannen ska se till att all personal har 29 kap 14 § Skolkunskap om och kan tillämpa den tystnads- lagen
plikt för enskilt bedriven verksamhet som
följer av Skollagen.

Anmälningsplikt

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar
i verksamheten har kunskap om sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla misstanke
om barn/elever som far illa till Stadsdelsnämnden.

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar 29 kap 13 § Skoli verksamheten har kunskap om och kan
lagen
tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen att
anmäla misstanke om barn/elever som far
illa till Stadsdelsnämnden.

Rutiner

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner
för vilka åtgärder som ska vidtas om det
finns misstanke om övergrepp mot barn/
elever.

=

Ledning av verksamheten

Verksamheten ska ledas av rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef ska ha pedagogisk insikt som förvärvats genom utbildning
och erfarenhet.

=

2 kap, 9, 11 § §
Skollagen

Plan mot kränHuvudmannen ska varje år upprätta en plan
kande behandling mot kränkande behandling samt en Likabehandlingsplan

Huvudmannen ska se till att det varje år
6 kap, 8 § Skolupprättas en plan med en översikt över
lagen
de åtgärder som behövs för att förebygga
och förhindra kränkande behandling av
barn och elever.

Likabehandlingsplan

En utbildningsanordnare ska varje år
3 kap 16 §
upprätta en plan med en översikt över de Diskrimineringsåtgärder som behövs för att dels främja
lagen
lika rättigheter och möjligheter för de
barn, elever eller studenter som deltar i
eller söker till verksamheten.

Läroplaner

Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande läroplaner.

Barn och elever ska ges inflytande över
utbildningen.
Vårdnadshavare för barn i förskolan och
för elever i fritidshemmet ska erbjudas
möjlighet till inflytande över utbildningen.

Inflytande och
samråd

Övergångar

För att underlätta barns/elevers övergång
mellan verksamhetsformerna ska det finnas rutiner för samverkan mellan förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem.

Rutiner för klagomål

Kvalitetsarbete

Förskola och fritidshem ska tillämpa
gällande läroplaner, samt Skolverkets
Allmänna råd.

Huvudmannen ska ha rutiner för att bedriva
ett systematiskt kvalitetsarbete.

4 kap,:9, 12§§
Skollagen

=

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner
för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna
ska lämnas på lämpligt sätt.

4 kap, 8§ Skollagen

Huvudmannen ska systematiskt följa upp
och utvärdera verksamheten.

4 kap 2-7§§ Skollagen
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Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild huvudman
Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Definition

Med annan pedagogisk verksamhet avses:
•
pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem,
•
öppen förskola
•
öppen fritidsverksamhet
•
omsorg som bedrivs under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Huvudman

Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas =
av enskild huvudman.

Lagrum

=

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem
Gammal text
Förutsättningar
för att bedriva
verksamhet och
rätt till bidrag

Enskild huvudman kan ansöka om att få
bedriva annan pedagogisk omsorg.

Ny/ändrad text
= samma text
Enskild huvudman som bedriver pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för
förskola och fritidshem kan ansöka om
bidrag från kommunen.

Lagrum
25 kap 10§ Skollagen

Huvudmannen ska bedömas som lämplig för Huvudmannen eller den som är föreuppdraget.
trädare för den juridiska person som är
huvudman ska bedömas som lämplig för
uppdraget
Ansökan

Ny ansökan

Tillsyn

B 600

Ansökan om att få bedriva annan pedagogisk verksamhet ska göras till Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet ska fattas inom 3
månader från det att ansökan kommit in.

Ansökan om bidrag för pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola
och fritidshem ska göras till Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet ska fattas inom 3
månader från det att komplett ansökan
kommit in.

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt
”Villkor för godkännande” och ”Villkor för
bidrag” behövs för att kommunstyrelsen ska
kunna bedöma om den som ansöker har
förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för motsvarande offentlig verksamhet.

Till ansökan bifogas de uppgifter som,
enligt ”Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för motsvarande
offentlig verksamhet” samt övriga villkor
i 25 kap 10§ i Skollagen, behövs för att
Kommunstyrelsen ska kunna bedöma om
huvudmannen har rätt till bidrag.

Godkännande av verksamheten ges tillsvidare.
Godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom
ett år efter godkännandet. Därefter krävs en
ny ansökan och ett nytt godkännande.

Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under
förutsättning av att huvudmannen uppfyller de villkor som anges i Skollagen

Om verksamheten helt eller till väsentlig del
ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras

Om verksamheten helt eller till väsentlig del
ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras

Verksamhet som har godkänts står under
tillsyn av den kommun där verksamheten
bedrivs.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsynen.

Verksamhet som har godkänts står under
tillsyn av den kommun där verksamheten
bedrivs.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsynen.

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det
enskilda fallet ger anledning därtill.
Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas
till Kommunstyrelsen

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och när någon omständighet i det
enskilda fallet ger anledning därtill.

25 kap, 10§ Skollagen

Rätten till bidrag upphör automatiskt om
huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter godkännandet.

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas
till Kommunstyrelsen efter behandling i
Stadsdelsnämnden.

26 kap Skollagen
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Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem

Återkallande av
godkännande

Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Om det föreligger något missförhållande i
sådan verksamhet som har godkänts, ska
kommunstyrelsen förelägga huvudmannen
att avhjälpa missförhållandet. Om missförhål-landet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs, ska kommunen återkalla
godkännandet.

Kommunen får förelägga huvudman26 kap, 10, 13,
nen att fullgöra sina skyldigheter, om
15, 16 §§ Skolverksamheten inte uppfyller de krav som lagen
följer av de föreskrifter som gäller för
verksamheten eller de villkor som gäller
beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart.

Lagrum

Om kommunens föreläggande inte följs
och missförhållandet är allvarligt, får
kommunen återkalla beslut om rätt till
bidrag.
Överklagande

Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen

=

28 kap, 5 § Skollagen

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
motsvarande offentlig verksamhet
Gammal text
Övergripande
bestämmelser
Lokalerna

Lokalerna ska vara ändamålsenliga samt
vara utrustade med sådana säkerhets-anordningar som normalt krävs för att bedriva
verksamhet riktad till barn. Utrustning och
utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet
som ställs på motsvarande verksamheter i
kommunen.

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de övergripande krav som
anges i Skollagen

1 kap. 10 § , 25
kap. 6 §
Skollagen

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler.

25 kap, 7 § Skollagen

Lokalerna ska vara utrustade med sådana
säkerhetsanordningar som normalt krävs
för att bedriva verksamhet riktad till barn.
Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav
på säkerhet som ställs på motsvarande
verksamheter i kommunen.
Det ska finnas rutiner för att förebygga
risker och olyckor i inne- och utemiljön.
Huvudmannen ska kunna verifiera att
eventuell hyresvärd har godkänt att verksamheten får bedrivas i fastigheten.

Barngrupperna

Barngrupperna ska ha lämplig storlek och
sammansättning i relation till den verksamhet som ska bedrivas.

Verksamheten ska bedrivas i grupper
med en lämplig sammansättning och
storlek.

Försäkring

Huvudmannen ska ha gällande olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i
verksamheten.

=

Personal

För bedrivande av verksamheten ska det
finnas personal med sådan utbildning eller
erfarenhet att barnets behov av omsorg
och en god pedagogisk verksamhet kan
tillgodoses.

Det ska finnas personal med sådan
25 kap, 7 § Skolutbildning eller erfarenhet att barnets
lagen
behov av omsorg och en god pedagogisk
verksamhet kan tillgodoses.
25 kap. 2 § Skollagen
Med god pedagogisk verksamhet avses
att verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska
utformas så att den förbereder barnen
för fortsatt lärande.

25 kap, 7 § Skollagen

För att bedriva verksamhet i enlighet
med dessa krav ska det finnas personal
med barnskötarutbildning eller annan
pedagogisk utbildning eller med flerårig
erfarenhet av arbete med barn.
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Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
motsvarande offentlig verksamhet
Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

Belastningsregistret

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastnings-registret.
Om huvudmannen själv avser att arbeta i
verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan.

Huvudmannen ska se till att all anställd
personal lämnar utdrag ur belastningsregistret innan anställning påbörjas. Om
huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret
bifogas ansökan.

2 kap, 31 § Skollagen
Lag om registerkontroll av
personer som
ska arbeta med
barn
SFS 2013:852

Tystnadsplikt

Huvudmannen ska se till att all personal har
kunskap om tystnadsplikten.

Huvudmannen ska se till att all personal har 29 kap 14 § Skolkunskap om och kan tillämpa den tystnads- lagen
plikt för enskilt bedriven verksamhet som
följer av Skollagen.

Anmälningsplikt

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar
i verksamheten har kunskap om sin skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla
misstanke om barn/elever far illa till Stadsdelsnämnden.

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar 29 kap 13 § Skoli verksamheten har kunskap om och kan
lagen
tillämpa sin skyldighet enligt Skollagen att
anmäla misstanke om barn/elever som far
illa till Stadsdelsnämnden.

Rutiner

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner
för vilka åtgärder som ska vidtas om det
finns misstanke om övergrepp mot barn/
elever.

=

Plan mot kränHuvudmannen ska varje år upprätta en plan
kande behandling mot kränkande behandling samt en Likabehandlingsplan

Huvudmannen ska se till att det varje år
6 kap, 8 §
upprättas en plan med en översikt över
Skollagen
de åtgärder som behövs för att förebygga
och förhindra kränkande behandling av
barn och elever.

Likabehandlingsplan

En utbildningsanordnare ska varje år
3 kap 16 §
upprätta en plan med en översikt över de Diskrimineringsåtgärder som behövs för att dels främja
lagen
lika rättigheter och möjligheter för de
barn, elever eller studenter som deltar i
eller söker till verksamheten.

Läroplaner

För pedagogisk omsorg är läroplanerna väg- För pedagogisk omsorg är läroplanerna
ledande. Läroplanernas avsnitt om normer
vägledande. Skolverkets Allmänna Råd ska
och värden ska tillämpas även i pedagogisk tillämpas.
omsorg.
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka
1 kap 10§ Skolsina åsikter i alla frågor som rör honom
lagen
eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas
betydelse i förhållande till barnets ålder
och mognad.

Inflytande

Övergångar

För att underlätta barns/elevers övergång
mellan de olika verksamhetsformerna ska
det finnas rutiner för samverkan med förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

Rutiner för klagomål

Kvalitetsarbete
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Huvudmannen ska ha rutiner för att systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.

=

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner
för att ta emot och utreda klagomål mot
verksamheten. Information om rutinerna
ska lämnas på lämpligt sätt.

25 kap, 8§ Skollagen

Huvudmannen ska systematiskt följa upp
och utvärdera verksamheten.

25kap, 8 § Skollagen
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Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

Bestämmelser om bidrag för öppen fri25 kap, 1, 16,16
tidsverksamhet och övriga verksamheter §§
regleras i Skollagen.

Villkor för rätt till bidrag
Fristående förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet

Förutsättningar
förskola och
fritidshem

Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag utöver
det som fordras för att bli godkänd som
huvudman.

=

8 kap, 21- 24 §§
Skollagen
14 kap, 15-17 §§

Dock gäller för Borås Stad med stöd av
Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än
två huvudmän för samma barn eller till mer
än en huvudman för pedagogisk omsorg för
ett barn som också går i förskola.
Förutsättningar
Pedagogisk
omsorg som
erbjuds i stället
för förskola och
fritidhem

Förutsättningar
Pedagogisk
omsorg som
erbjuds i stället
för förskola och
fritidshem

Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt
till bidrag för den huvudman som bedriver
pedagogisk omsorg:

25 kap, 11 §,
Skollagen

Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt 25 kap, 10 §
till bidrag för den huvudman som bedriver
Skollagen
pedagogisk omsorg som erbjuds i stället
för förskola eller fritidshem.
1. huvudmannen har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,

1.

huvudmannen har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,

2.

verksamheten innebär inte påtagliga
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,

2.

verksamheten innebär inte påtagliga
negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,

3.

verksamheten är öppen för alla barn
som en kommun ska sträva efter att
erbjuda motsvarande verksamhet med
undantag om kommunen beslutat att
inte lämna tilläggsbelopp för barn i
behov av särskilt stöd med hänvisning
till att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen

3.

verksamheten är öppen för alla barn
som en kommun ska sträva efter att
erbjuda motsvarande verksamhet med
undantag om kommunen beslutat att
inte lämna tilläggsbelopp för barn i
behov av särskilt stöd med hänvisning
till att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen

4.

avgifterna är inte är oskäligt höga.

4.

avgifterna är inte är oskäligt höga.

Kommunen får besluta att en huvudman har =
rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 ovan
om ”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om
det finns skäl med hänsyn till verksamhetens
särskilda karaktär.
I Borås Stad gäller ett generellt undantag för
att göra det möjligt för två eller flera familjer
att anordna verksamhet för sina egna barn.
Även i övrigt kan Kommunstyrelsen, efter
ansökan från en huvudman, medge undantag från kravet ”öppen för alla”.

25 kap, 10,11 §§,
Skollagen

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot
i enskild pedagogisk omsorg där deras
vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte
lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits
emot.
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Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

Bestämmelser om bidrag för öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter 25 kap, 1, 16,16
regleras i Skollagen.
§§
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Nr 87
Detaljplan för del av Viskafors, Rydboholm 1:451
– Sobacken
2014-08-18

Dnr 2010/KS0618 214

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett Energi- och
Miljöcenter på Sobacken i Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter som behövs för att
verksamhetens ska kunna bedrivas. För verksamheten
krävs miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken.
Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt Miljöbalken har frågorna som rör verksamhetens påverkan på
omgivning när det gäller t ex utsläpp, buller, lukt m m
utretts i miljökonsekvensbeskrivning. Platsens lämplighet har redan prövats i miljötillståndet. Miljötillståndet
lämnades den 2014-01-20 av Mark- och miljödomstolen
(Mål nr M 3552-12).
Miljötillståndet har överklagats och väntar på prövningstillstånd hos Mark- och Miljööverdomstolen.
Etableringen av ett Energi- och Miljöcenter kräver ett definitivt investeringsbeslut innan byggnation kan påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 april 2014 godkänt detaljplanen och sänt den till Kommunfullmäktige
för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta detaljplanen för del av Viskafors, Rydboholm
1:451 – Sobacken.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2014-04-10

§ 125
Detaljplan för Viskafors, Rydboholm
1:451 m fl – Sobacken
Ärendenr

P 14/09

Beslut

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

Anteckningar

2009-08-31 § 384 beslutade Kommunstyrelsen att uppmana byggnadsnämnden att upprätta ett planprogram för
lokalisering av energikombinat Till grund för beslutet låg
en lokaliseringsutredning upprättad av Borås Energi och
Miljö AB.
2009-09-24 § 202 Beslutade Byggnadsnämnden att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta ett planprogram
för området.
2009-10-21 § Pl 12/09 beslutade planchefen enligt delegationsbeslut att sända programmet på samråd. Samrådet för
programmet pågick mellan 26 oktober och 20 november
2009.
2010-02-11 § 52 beslutade Byggnadsnämnden att tillstyrka det reviderade planprogrammet som grund för kommande detaljplaneläggning och att överlämna detsamma
till Kommunfullmäktige för godkännande.
2010-03-18 § 41 beslutade Kommunfullmäktige att planprogrammet godkänns. Kommunfullmäktige beslutade att
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uppdra till Byggnadsnämnden att pröva möjligheten att
upprätta en detaljplan med stöd av programmet.
2010-08-24 § 232 beslutade Byggnadsnämnden att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att upprätta en detaljplan
för utökning av Sobacken.
2013-10-25 § Pl 6/13 beslutade planchefen enligt delegationsbeslut att detaljplanen sänds för samråd. Samrådet
pågick mellan 29 oktober och 2 december 2013. Inkomna
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
2014-02-13 § 54 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen, att sända
planen för granskning samt att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.. Granskningstiden pågick under tiden den 20
februari - den 25 mars. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.

Handlingar

Antagandehandling med utlåtande daterad 2014-03-31

Expediering

Beslutsprotokoll och handlingar till
Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium
Beslutsprotokoll till
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
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P14/09

Detaljplan för Viskafors
RYDBOHOLM 1:451 m.fl. - Sobacken
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING
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Sammanfattning
Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett energi- och
miljöcenter på Sobacken i Borås Stad. Energi- och
miljöcentret omfattar ett nytt kraftvärmeverk, nytt
avloppsreningsverk, ny biogasanläggning samt
förnyat tillstånd för befintlig avfallsanläggning och
befintlig biogasanläggning. För att göra detta krävs
ett miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken. Eftersom
verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken
har frågorna som rör verksamhetens påverkan på
omgivning när det gäller t.ex. utsläpp, buller lukt med
mera har utretts i en miljökonsekvensbeskrivning
innan tillståndet lämnas. Syftet med detaljplanen är att
tillskapa de byggrätter som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas. Platsens lämplighet har redan
prövats i miljötillståndet.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut

Instans/datum

SAMRÅD

2013-10-25

GRANSKNING

2014-02-13

GODKÄNNANDE

2014-04-10

ANTAGANDE

-

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-
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Innehåll

7. Administrativa frågor

7.1 Genomförandetid
7.2 Huvudmannaskap
7.3 Handläggning
7.4 Planavgift
7.5 Planunderlag
7.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Sammanfattning
Planbeskrivning
1. Inledning

1.1 Planens syfte
1.2 Planens huvuddrag
1.3 Handlingar
1.4 Plandata

Genomförandebeskrivning
1. Inledning
2. Organisatoriska frågor

2. Tidigare ställningstaganden

2.1 Översiktliga planer
2.2 Planprogram
2.3 Gällande detaljplaner
2.4 Uppdrag
2.5 Nationella, regionala och lokala miljömål

2.1. Tidplaner

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen

3. Fastighetsrättsliga frågor

2.2 Genomförandetid
2.3. Ansvarsfördelning

2.4 Huvudmannaskap

3.1. Gällande Detaljplan
3.2. Markägande och avtal
3.3. Fastighetsbildning
3.4 Ekonomiska frågor

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar

4.1 Natur och kultur
4.2 Bebyggelseområden
4.3 Gator och trafik
4.4 Geologiska och hydrologiska förhållanden
4.5 Teknisk försörjning
4.6 Störningar

4. Tekniska frågor
5. Övrigt

Utlåtande

5. Planbestämmelser

1. Handläggning

5.1 Allmänna platser
5.2 Kvartersmark
5.3 Egenskapsbestämmelser
5.4 Administrativa bestämmelser

2. Sammanfattning

6. Konsekvenser

3.1 Remisspart
3.3 Övriga

2.1 Ändringar av planförslaget
2.2 Beslutsförslag
3. Synpunkter under granskningen

6.1 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser
6.2. Miljökonsekvensbeskrivning

ANTAGANDE
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viskafors, Rydboholm
1:451 m.fl. - Sobacken Borås Stad,
upprättad 31 mars 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter
som behövs för att verksamheten på energi och miljöcentret ska kunna bedrivas. Planen ger byggrätter för
kraftvärmeverk, avloppsreningsverk, biogasanläggning,
avfallsanläggning, biogasanläggning och lager. Platsens
lämplighet och verksamheten prövas i miljötillstånd.
1.2 Planens huvuddrag

Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett energi- och
miljöcenter på Sobacken i Borås Stad. energi- och
miljöcentret omfattar ett nytt kraftvärmeverk, nytt
avloppsreningsverk, ny biogasanläggning samt förnyat
tillstånd för befintlig avfallsanläggning och befintlig
biogasanläggning. För att göra detta krävs ett miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken. Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken har frågorna
som rör verksamhetens påverkan på omgivning när
det gäller till exempel risker, utsläpp, buller lukt och
med mera har utretts i en miljökonsekvensbeskrivning
innan tillståndet lämnas.
Genom en samlokalisering av anläggningarna uppstår
samordningsfördelar genom att energiflöden kan delas
mellan enheterna. På energi- och miljöcentret ska
forskning, högskolor och allmänhet informeras om
verksamheten och dess miljöarbete. Målet är också att
skapa en arena där det lokala näringslivet kan mötas
och utvecklas. Energi- och miljöcenter är ett viktigt
steg för att Borås ska bli en hållbar kretsloppsstad.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Planen handläggs med enkelt planförfarande.
Efter samråd tillkommer ett särskilt utlåtande över
inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
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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1.4 Plandata
1.4.1 Läge, areal och markägare

Området ligger cirka en mil söder om Borås, och
omfattar befintlig avfallsanläggning på Sobacken.
Planområdet avgränsas i öster och söder av riksväg
41 och Viksvägen i norr som går mellan Rydboholm
och Riksväg 41. Området utgörs av fastigheterna
Rydboholm 1:451 och Rydboholm 1:342 som ägs av
Borås Stad.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Översiktliga planer

I Borås Stads översiktsplan, ÖP06, anges samhällsbyggnadsmål och spelregler för en hållbar utveckling.
Den föreslagna lokaliseringen av ett energi- och
miljöcenter är förenligt med ÖP06.
2.2 Planprogram

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som
godkändes av kommunfullmäktige 18 mars 2010.
Samtidigt gavs uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplan
för utökning av Sobacken. I planprogrammet finns
riktlinjer som delvis frångås i detaljplanen. Bland
annat innehåller detaljplanen ingen marklovplikt för
trädfällning. Detta föreslogs i planprogrammet för att
undvika att området blir synligt från vägen. Eftersom
området kommer att bli en verksamhet som kommunen vill visa upp har denna tanke frångåtts. Det
finns inte heller bestämmelser om dagvattenhantering
eftersom detta liksom många andra frågor redan
regleras i miljötillståndet.
2.3 Gällande detaljplaner

Inom planområdet finns två gällande planer P856
som vann laga kraft 1990 och P886 som vann laga
kraft 1993. Planerna anger att marken får användas
som avfallsanläggning. Dessa planer ska ersättas för
att möjliggöra utvidgningen av verksamheterna med
bland annat avloppsreningsverk och biogasanläggning.
2.4 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-08-24
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för utökning av Sobacken.
2.5 Nationella, regionala och lokala miljömål

Borås Energi- och Miljös syfte är att verksamheten på
energi- och miljöcentret ska vara steg för att Borås ska
bli en hållbar kretsloppsstad. En ny anläggning ska
bidra till att uppfylla kraven på miljöhänsyn bättre
än nuvarande anläggningar. För att få bättre processer
kommer miljöcentrets miljöpåverkan öka belastningen
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på platsen men bidrar till att skapa större fördelar
totalt sätt med minskad belastning för kommunen i
stort.
De miljömål som påverkas positivt är t.ex. begränsad
miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning,
giftfri miljö, ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Dessa
miljömål påverkas t.ex. genom bättre rening av
vatten och genom att den nya anläggningen blir mer
energieffektiv.
Borås stad har valt att arbeta med de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden:
hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar
natur. Verksamheten kommer att kunna bidra till att
öka engagemang och kunskap bland barn och ungdomar vilket är kopplat till området hållbara perspektiv.
Anläggningen är också en del utav infrastrukturen i ett
hållbart samhälle med minskad användning av fossila
bränslen.

Vågstation

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Den nya planen kommer att påverka Riksväg 41
positivt då en ny bättre väganslutning till området
kommer att anordnas. Inom området finns ingen
natur som är utpekad som skyddsvärd. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen överskrids inte miljökvalitetsnormer för vatten, luft eller buller.
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten i Viskan
på sträckan Borås till Rydboholm är god ekologisk
status år 2021. För god kemisk status är att normen
ska uppnås år 2015 med undantag för ett antal
kemiska ämnen där året är 2021.
Status för vattenförekomsten bedömdes år 2009
till dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status (frånsett kvicksilver). Bedömningen för kemisk
status baseras på de undersökningar som gjorts på de
förorenade sedimenten nedströms Borås. Miljödomen
kommer att garantera att ekologisk status inte påverkas
negativt, när det gäller övergödning, miljögiftseffekter
eller vattnets fysiska förutsättningar.
Miljökonsekvensbeskrivningen kan sammanfattas med
att verksamhetens påverkan på människors hälsa eller
miljön kan begränsas med skyddsåtgärder. Läs mer om
slutsatserna från miljökonsekvensbeskrivningen under
rubriken konsekvenser.

Lakvattendamm

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

Området är kuperat och skogbeklätt. Stora delar
utgörs av barrskog av varierande ålder med genomgående våtmarker med sumpskog. Inventeringen visar
att naturvärdena är överlag låga men värdefulla inslag
finns framförallt i sumpskogsområdena. Dessa kommer inte påverkas av verksamheten.
Högre naturvärden jämfört med en traditionell
barrskog råder i delar av området där det är våtmarksområden. Den identifierade sumpskog hyser olika
biotoper och innehar livsmiljöer för många olika typer
av växter och djur, både inom sumpskogens utbredning men också i dess utkanter.
Området består av växlande myrmark och äldre träd.
Inom området förekommer lokaler med flertalet vindfällor och mycket död ved samt en hel del tickor. Det
finns en idegran i området och de är fridlysta i länet.
Området naturvärdesklassades inte under Skogsvårdsstyrelsens tidigare sumpskogsinventering av området.
Skogsvårdsstyrelsen bedömer dock inte skogen var av
särskild vikt för bevarande och därmed bedöms inte
ytterligare utredning av skogsområdet behövas.

ANTAGANDE

B 611

5

kommunfullmäktiges handlingar | 25 September 2014

4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Sydöstra Rydboholm, ca 1 km väster om Sobacken, är
ett riksintresse för kulturmiljövården. Vid hundkapplöpningsbanan norr om området finns en kulturhistorisk lämning i form av fossil åkermark. Inom området
finns lämningar med RAÄ-nummer Kinnarumma 55
som är en stensträng av röjningssten från intilliggande
åkermark. Vägen som projekteras i området ska anpassas så att så liten skada som möjligt sker på lämningen.
Längs bäcken finns en kvarnplats, bestående av
stenfundament RAÄ-nummer Kinnarumma 54.
Nuvarade infart till Kennelklubben

4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bebyggelse

Sobacken ligger ca 8 km söder om Borås tätort och
sedan 1991 finns här en miljöanläggning, bl.a. en
biogasanläggning, mottagning och sortering av avfall
samt deponiverksamhet. Placeringen av kraftvärmeverket och avloppsreningsverket är planerat att ske direkt
nord - nordväst om befintlig verksamhet.
Närmaste bostad finns ca 400 m väster om Sobacken
och inom 1 km radie finns ca 20 bostäder. Drygt 1 km
väster om Sobacken ligger orten Rydboholm med en
mer sammanhållen bebyggelse.
4.2.2 Arbetsplatser, offentlig- och kommersiell service

Sobacken är en arbetsplats med ca 70 anställda. När
anläggningen är färdig bedöms verksamheten ha ca
200 anställda. Inom området finne ingen offentlig
eller kommersiell service.
4.3 Gator och trafik

Nuvarande infart till anläggningen Sobacken

arbetstillfällen att skapas. I Borås Energi- och Miljö
ABs arbete att bli mer hållbara är det också viktigt att
det finns möjlighet för dem som arbetar att välja att
åka kollektivt till jobbet. I samband med detta bör
befintliga busshållplatser i området ses över och göras
mer trafiksäkra.

4.3.1 Gatunät

En ny utfart planeras för att ge bättre kapacitet i
infarten till området samt separera persontrafik och
lastbilstrafik inom området. Befintlig infart till området mot Riksväg 41 kommer att stängas. Istället skapas
en ny och mer trafiksäker lösning ca 350 meter norr
ut. Den nya utfarten kopplas till Töllesjö Kennelklubb
och vägen mot Rydboholm. Därmed kan kennelklubbens nuvarande utfart stängas och antalet utfarter på
Rv 41 minimeras. Befintlig tillfart görs om så att den
kan fungera som räddningsväg för Räddningstjänsten.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Kommunens ambition är att det i samband med
ledningsdragningen till Sobacken även ska finnas
möjlighet att anlägga en gång- och cykelbana till
Sobacken och på vissa sträckor samförlägga ledning
och cykelbana från centrala Borås till Sobacken.
4.3.3 Kollektivtrafik

I samband med att detaljplanen görs om för att
utvidga verksamheten på Sobacken kommer även fler
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4.3.4 Parkering

Parkering ska ordnas på kvartersmark.
4.3.5 Angöring/utfarter/varumottagning

Angöring, utfarter och varumottagning kommer att
ske mot en ny väganslutning.
4.4 Geologiska och hydrologiska förhållanden

Berggrunden i området utgörs av gnejs. Jordarterna
består i huvudsak av morän på berg som lokalt
överlagras av torv.
Jordlagret i Sobacken utgörs huvudsakligen av sandigmoig morän d.v.s. den är måttligt vattengenomsläpplig. Inom höjdryggarna är moräntäcket relativt
tunt. I områdets östra del finns ett begränsat stråk av
isälvsmaterial bestående av sand och grus.
För kontroll av grundvattennivåerna i berg och jord
finns flera observationsrör i området. Höjdpartiet
vid Högeråsen har sannolikt betydelse för grundvattenbildningen i området. Höjdplatån utgör en
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vattendelare i terrängen där grundvattnets trycknivå
i denna del upprätthåller den balans som finns i
området och som ger en grundvattenströmning åt
sydost. I miljökonsekvensbeskrivningen som hör till
miljötillstånden finns en beskrivning av geologiska och
hydrologiska förhållanden.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Kraftvärmeverket

Befintliga biopannor på Ryaverket är från 1960-talet.
Sedan dess har pannorna konverterats till dagens fliseldade biopannor. Successivt har effektiviteten minskat
i pannorna och underhållsinsatserna ökat. Det planerade kraftvärmeverket kommer att vara biobränsleeldat
och anläggningen kommer att producera fjärrvärme
och grön el. Inkommande bränsle till kraftvärmeverket
kommer att utgöras av biobränsle t.ex. spån, flis, grot
(grenar och toppar), stubbar samt åkerbränsle.
4.5.2 Avloppsreningsverket

Det nuvarande avloppsreningsverket vid Gässlösa
byggdes 1934 och i dag finns inga kapacitetsmarginaler kvar, varken tekniskt eller tillståndsmässigt. Kapaciteten behöver utökas så att inte stadens utveckling
begränsas. Anläggningen är sliten med ökade underhållskostnader som följd. Ett nytt avloppsreningsverk
möjliggör också att verksamheten blir mer rustad för
framtida krav, såsom läkemedelsrester, klimatförändringar och återföring av slam till jordbruk.
4.5.3 Biogasproduktion

Vid en samlokalisering på Sobacken kommer biogas
att produceras från biologiskt hushållsavfall och från
avloppsslam på samma plats. Detta kommer att leda
till en effektivare produktion såväl ekonomiskt som
miljömässigt och driftsäkerhetsmässigt.

4.5.4 Avfallsanläggningen

Nuvarande miljöanläggning, d.v.s. avfallsanläggningen
och dess biogasproduktion integreras även de i
tillståndsprövningen. Skillnaden när det gäller avfall
är i att det tillkommer mottagning och behandling av
askor samt deponering av farligt avfall som inte skett
tidigare. Mottagna och behandlade avfallsmängder
ökar från tidigare tillståndsbeslut, framförallt behandling av förorenade massor. En kretsloppspark kommer
att etableras inom energi- och miljöcentret.
4.6 Störningar

Kommunens bedömning är att samordningen av dessa
verksamheter ska kunna göras utan att störningarna i
området ökar. Redan idag har Borås Energi- och Miljö
regelbundna möten med närboende för att förvissa sig
om att luktstörningar i området begränsas.

5. Planbestämmelser
5.1 Allmänna platser

I detaljplanen finns delar av riksväg 41 planlagd som
Genomfart. Detta område är en rest från tidigare
gällande detaljplan. Området kommer även i fortsättningen att vara del av Trafikverkets vägområde. Inom
området kommer även den gamla avfarten att byggas
om till en räddningsväg för Räddningstjänsten som
kan nyttjas i nödfall.
5.2 Kvartersmark

Inom hela planområdet tillåts J - industri, K - kontor
(ej hotell) och U - lager. Detta för att ge planen en
flexibel användning för framtiden. Bestämmelsen J
industri tillåter all slags industriproduktion.
Syftet med bestämmelsen K är att tillåta kontor för
befintlig samt utvidgad verksamhet. Inom kontor ryms
normalt hotell men det är inte tillåtet i planområdet.

Framtidsbild, hur området kan komma att se ut.
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Bestämmelsen U gör att det inom planen är tillåtet
med lagerbyggnader och upplag av t.ex. bränsle.
Inom hela planområdet tillåts användningen E
teknikanläggning som är planens huvudsyfte det vill
säga att tillåta anläggningar för till exempel värme,
vatten, avlopp och avfall.
De platser som är markerade med E betyder det som
vanligen ryms inom bokstaven E tekniska anläggningar. Siffran efter E visar vad som dessutom tillåts t.ex.
kraftvärmeverk, avfallsverk eller avloppsreningsverk
och biogasanläggning.

finns ett utfartsförbud på den befintliga infarten som
ska stängas. Vid händelse av nödsituation ska räddningstjänsten kunna nyttja den befintliga utfarten.
Utformningsbestämmelsen högsta totalhöjd i meter
syftar till att begränsa totalhöjden. Höjderna är
generöst tilltagna för att tillåta höga skorstenar inom
området.
5.4 Administrativa bestämmelser

Platsen markerad med E1JKU har användningen
teknikanläggning, kraftvärmeverk, kontor, industri
och lager.

I den södra delen av planområdet finns en privatägd
fastighet som heter Kinnarumma-Fagerhult 4:2 som är
planlagd i detaljplan P856. Eftersom fastigheten inte
ska ingå i anläggningen för Sobacken ska den delen
av detaljplan P856 upphävas. Resterande del av P856
ersätts av denna detaljplan.

Bestämmelsen E2JKU tillåter teknikanläggningar med
avfallsanläggning, industri, kretsloppspark, kontor och
lager. Kretsloppsparken ryms inom industriändamålet
och får dessutom ha kompletterande handel och
service. Exempel på detta kan vara ett café som en del
av kretsloppsparken.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen då
planen vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills den
upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Syftet med
genomförandetiden är att reglera vilka skyldigheter
och rättigheter som planen medför för markägarna
och kommunen.

På platsen med bestämmelsen E3JKU är det tillåtet
med teknisk anläggning avloppsreningsverk, biogasanläggning, industri, kontor (ej hotell) och lager.

I planområdet behöver verksamhetsutövaren inte söka
bygglov för att uppföra skärmtak eller för uppställning
av containrar. Det finns heller inget krav för att söka
marklov för att anlägga parkeringsplatser eller dammar.

5.3 Egenskapsbestämmelser

I planen finns en bestämmelse som reglerar att 40
procent av fastigheten får bebyggas vilket betyder att
60 procent av marken ska lämnas obebyggd.
Bebyggelseförbud gäller inom 50 meter från riksväg
41 räknat från vägkant. Undantaget från bebyggelseförbudet är konstruktion t.ex. en bro eller tunnel
för gående. Syftet med bestämmelsen är att skydda
riksintresset så att ingen bebyggelse stör vägens funktion. Dessutom ska planen medge en konstruktion för
passage över vägen. Hur en sådan utformas i framtiden
får då regleras i överenskommelse med Trafikverket.
Marken som är markerad med prickar får inte bebyggas. Även marken inom 50 meter från riksväg 41 har
bebyggelseförbud. Det är däremot möjligt att bygga
gångbro eller tunnel för att gående säkert ska kunna ta
sig över vägen.
Bestämmelsen n1 reglerar att det ska finnas minst
30 meter vegetationsskydd runt områdets södra del.
Vegetationen kan bestå av buskar eller träd och ha
till syfta att begränsa verksamhetens påverkan på
landskapet.
På de platser som är markerade med utfartsförbud, får
inte utfart ordnas. Dessa bestämmelser syftar också till
att garantera säkerhet och funktion på riksväg 41. Det
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Bestämmelsen att kommunen inte är huvudman
för allmän plats betyder i detta fall att kommunen
inte kommer att vara ansvarig för skötsel av vägarna
efter att de färdigställts. Riksväg 41 kommer även i
fortsättningen att skötas av Trafikverket och den nya
anslutningen (utanför planområdet) till Rydboholm
kommer även i framtiden att skötas av kommunen.

6. Konsekvenser
6.1 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser

Planerna på Sobacken ligger är en viktig del i kommunens arbete att ligga i framkant i hållbarhetsfrågor.
Planen möjliggör även för produktion av mer grön el
och bättre rening av vatten.
6.1.1. Störningar

Det finns inget behov av störningsskydd i detaljplanen. Skydd mot störningar regleras i miljötillståndet.
6.2. Miljökonsekvensbeskrivning

I detta stycke återges delar av det som lyfts som särskilt
viktiga i miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör
miljötillståndet.
6.2.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden
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Placeringen av de nya verksamheterna inom Sobacken
innebär att viss plansprängning måste ske vilket kan
påverka nuvarande flödesriktning på lakvattnet.
Genom att infiltrera insamlat och renat dagvatten
under de nya verksamheterna kommer grundvattendelaren att stabiliseras och strömriktningen av befintliga
flöden genom den nuvarande geologiska barriären att
bestå. Konsekvensen av förändringarna i hydrologin
bedöms som måttlig, d.v.s. påverkan på människors
hälsa eller miljön kan begränsas med skyddsåtgärder.
6.2.2 Utsläpp till vatten och vattenavrinning

Planområdet ligger inom Viskans avrinningsområde
och syftet är att bygga ett avloppsreningsverk för
en bättre rening. I samband med verksamhetens
miljötillstånd har utredningar gjorts angående utsläpp
av renat avloppsvatten i Viskan. Utredningarna säger
att miljökvalitetsnormerna i Viskan inte kommer att
överskridas och de planerade åtgärderna bedöms inte
äventyra Vattenmyndighetens mål för vattenförekomsten d.v.s. att nå god ekologisk status år 2021. För
vissa kemiska ämnen ska kemisk status uppnås 2021.
Det är ämnen som är kopplade till de förorenade
sedimenten i Viskan uppströms och berör inte den nya
anläggningen.
Hanteringen av samtliga vattenströmmar inom
verksamhetsområdet kommer att regleras i miljötillstånd. De slutgiltiga villkoren för hantering av
dag-, lak-, grund- och rejektvatten inom det samlade
verksamhetsområdet har Mark- och miljödomstolen
skjutit upp. Dessa frågeställningar ska i samråd med
tillsynsmyndigheten hanteras i så kallade prövotidsutredningar. Resultatet av utredningarna samt förslag
på slutgiltiga villkor ska redovisas till Mark- och
miljödomstolen senast den 1 april 2017. Domstolen
fastställer därefter slutgiltiga villkor. Eftersom frågorna
kommer att regleras i miljötillstånd regleras de inte i
detaljplan.
6.2.3 Utsläpp till luft

Verksamheterna vid det nya Energi och Miljöcentret
kommer att medföra ökade utsläpp till luft bl.a. av
luktstörande ämnen.
Anläggningarna kommer att upprustas med effektiv
reningsteknik av såväl luktreduktion som utsläpp till
luft. Effekterna för närboende bedöms som jämförbara
med dagens situation avseende lukt. Miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar kommer inte att
överskridas och inte heller socialstyrelsens riktlinjer
avseende lukt.
I miljötillståndet regleras utsläppskrav som bolaget
inte får överskrida. Där ställs även krav på luktpåverkan som t.ex. att Borås Energi och Miljö ska fortlö-

pande gå igenom anläggningen och verksamheterna i
syfte att identifiera luktkällor och se till att olägenheter
inte uppkommer. Om detta trots allt uppkommer, ska
bolaget omedelbart i samråd med tillsynsmyndigheter
vidta skyddsåtgärder.
6.2.5 Naturmiljö

Delar av skogsområdet norr om nuvarande Sobacken
kommer att tas i anspråk. I området finns en sumpskog som kommer att påverkas av exploateringen.
Sumpskogen har inte särskilt pekats ut i Borås
Stads naturinventeringar eller av Skogsstyrelsen.
Kompensationsåtgärder, som t.ex. småvatten, kommer
att göras för att skapa nya livsmiljöer för grodor och
paddor. Omgivningarna kring energi- och miljöcentret
kommer fortsatt att bestå av skog- och myrmarker.
6.2.6 Risk, säkerhet och kemikalier

Inom energi- och miljöcentret sker hantering av
ämnen och framställning av produkter som t.ex.
ammoniak, flytande naturgas och produktion av
biogas som medför att verksamheten riskklassas som
en s.k. Seveso-anläggning av den lägre kravnivån. De
största riskerna som identifierats är intrång av tredje
man inom anläggningen. Övriga risker kan bl.a. vara
längre strömavbrott vilket leder till bräddning av
avloppsvatten, brand i någon verksamhet som kan leda
till explosion eller annan störning av verksamheten,
brand i bränslelager etc. Bedömningen är att konsekvenserna vid energi- och miljöcentret är måttliga om
inga skyddsåtgärder genomförs och liten om sådana
genomförs t.ex. instängsling av området.
6.2.7 Energi

Verksamhetsutövarens tillgång till reservaggregat för
elkraft eliminerar i stort sett risken att anläggningen
skulle sluta att fungera på grund av elavbrott.
6.2.8 Avfall och restprodukter

Massorna som uppkommer från exploateringen
kommer i första hand att hanteras inom bolagets egen
anläggning på Sobacken så som Borås Stads avfallsplan
och renhållningsordning föreskriver. Totalt bedöms
mellan 500 000 kubikmeter massor behöva schaktas
eller sprängas bort. En dela av massorna kommer
att användas för att fylla och jämna ut men troligen
kommer stora massor att behöva avyttras.
6.2.9 Landskapsbild

Etableringen av energi- och miljöcentret på Sobacken
kommer att få effekter på landskapsbilden. Kraftvärmeverket kommer att bli väl synligt från bland annat
Riksväg 41 och ska därmed leva upp till högt ställda
krav på arkitektonisk gestaltning. Kraftvärmeverket
och avloppsreningsverket ska utformas med öppen
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utformning vilket möjliggör ljusinsläpp, utblickar
och att verksamheten går att uppfatta utifrån om man
vistas på Sobackens område. Mellan byggnaderna och
vägen ska det även i fortsättningen finnas en skogsridå.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

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

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
7.3 Handläggning

Planen avses antas av Kommunfullmäktige.
Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.
Planen innebär endast att nya byggrätter tillskapas på
Sobacken. Miljötillståndet som är det som reglerar
verksamheten handläggs i en separat process. Planen
bedöms vara förenlig med översiktsplanens samhällsbyggnadsmål och spelregler. Innan underrättelse om
det färdiga förslaget sänts ut har samråd skett med
berörda sakägare.
7.4 Planavgift

Planavgift ska ej debiteras vid bygglov. Plankostnaden
fastläggs i planavtal.
7.5 Planunderlag

Utredningar avseende miljökonsekvensbeskrivning för
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för energioch miljöcenter EMC Sobacken utgör planunderlag.
7.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar

Andreas Klingström

Anders Johansson

planchef

planarkitekt
Kristina Axelsson
planarkitekt
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Detaljplan för Viskafors, Rydboholm
1:451 m fl. Sobacken Borås Stad. upprättad 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
Detaljplan är upprättat på initiativ från kommunen.
Det övergripande syftet med det nya detaljplanen är
att möjliggöra byggandet av det anläggningar som
inryms i det energi – och miljöcentrum som skall
skapas.

2.1. Tidplaner
Detaljplanarbetet sker med enkel planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd

4 kvartalet 2013

Granskning

1 kvartalet 2014

Antagande

2 kvartalet 2014

Laga Kraft

2 kvartalet 2014

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås
Stad.

Planavdelningen

14

Genomförandebeskrivning

2.2 Genomförandetid
Genomförandetiden är tio (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
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2.3. Ansvarsfördelning

3.3. Fastighetsbildning

Inom kvartersmarken ansvarar Borås Energi och Miljö
för genomförandet.
Trafikverket tar fram vägplan och bygghandling för
den nya väganslutningen till väg 41 från Sobacken
inklusive utfarten från hundkapplöpningsbanan.
Även handling för borttagande av befintlig utfart från
återvinningsstationen ska ingå.
Efter godkänd slutbesiktning tar Trafikverket ansvar
för framtida drift av de delar av vägombyggnaden som
ingår i vägområdet för den allmänna vägen.
Kommunen tar då ansvar för framtida underhåll av de
delar av vägombyggnaden som faller utanför vägområdet för den allmänna vägen

Kvartersmark inom detaljplaneområdet skall bilda
en fastighet. Del av Rydboholm 1:1342 skall således
överföras till Rydboholm 1:451 genom fastighetsreglering.
Anläggningar kommer att vara slutpunkt för ett antal
ledningar/kablar som kommer norrifrån från staden.
Rättigheten att bibehålla dessa skall enligt nuvarande
planer säkras med ledningsrätt.
Det finns ingen fastighetsgräns mellan marken som
är planlagd som huvudgata och kvartersmark. För att
fastigheten ska stämma överens med detaljplanen krävs
därutöver att allmän plats vid dess östra gräns skiljs
ifrån kvartersmarken t.ex. genom avstyckning.
3.4 Ekonomiska frågor

2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen har ej kommunalt huvudmannaskap

3. Fastighetsrättsliga frågor

Samtliga utgifter, enligt avtal mellan Borås Stad och
Trafikverket, som åvilar Borås Stad ska i alla delar
övertagas av Borås Energi och Miljö.
Borås Stad vidare debiterar dessa utgifter till Borås
Energi och Miljö.

3.1. Gällande Detaljplan

Huvuddelen av planområdet ligger redan idag inom
områden som är avsatt för industri (avfallsanläggning)
Detaljplan för del av Dammen 1:1 upphör att gälla.
3.2. Markägande och avtal

Kommunen äger all mark inom det område som
även fortsättningsvis skall vara detaljplanelagd. Den
befintliga avfallsanläggningen är upplåten till Borås
Energi och Miljö genom markupplåtelse avtal. Strax
utanför detaljplanområdet finns ett område som är
utarrenderat till en hundklubb. Arrendet löper på ett
år i taget och med sex månaders uppsägning.
Ett avtal kommer att tecknas mellan Kommunen och
Trafikverket som reglerar projektering, byggande, drift
och underhåll samt finansiering för den nya väganslutningen till väg 41.
Mellan Kommunen och Borås Energi & Miljö
skall avtal upprättas som reglerar de kostnader som
uppkommer i samband med Trafikverkets projektering
m.m. Kommunen vidarefakturerar Borås Energi &
Miljö för framtagandet av projekteringshandlingar
såsom vägplan och bygghandlingar. Avsikten är att
Kommunen inte ska bära några kostnader i detta
projekt.
Om hundklubben arrende påverkas av ombyggnad
av vägarna kan inte bedömas förrän projektering och
dylikt genomförts.

Detaljplanen bedöms inte medföra några exploateringskostnader för Borås Stad.
Samtliga kostnader oavsett det rör byggande av
anläggningen, omdragningar av vägar och tillfarter,
fastighetsbildning etc. skall betalas av Borås Energi
och Miljö AB.
Eventuell GC-väg på kommande ledningsområde
ingår inte i detaljplanen.
Kommunen kommer inte att få några intäkter vid
genomförandet av detaljplanen.

4. Tekniska frågor
Borås Energi och Miljö har ansvar för projektering och
byggande av den nya anläggningen.
Trafikverket har ansvar för att projektera och bygga
om vägar och tillfarter.

5. Övrigt
Den planerade anläggningen kräver miljötillstånd.
Detta söker Borås Energi och Miljö AB i särskild
ordning.

Markavdelningen
Carol Jarpa de Emilson
Projektledare/ exploateringsingenjör
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Utlåtande
Upprättad den 31 mars 2014 med
avseende på Detaljplan för Viskafors
Rydboholm 1:451 m.fl. Sobacken,
Borås Stad
1. Handläggning
Detaljplanen föregicks av ett planprogram som
godkändes av Kommunfullmäktige 18 mars 2010.
Detaljplanen var på samråd mellan 29 oktober och
2 december 2013. Granskningen skedde mellan 20
februari och 25 mars 2014 och annonserades i Borås
Tidning. Berörda markägare har underrättats med
brev. Under såväl samrådstiden som granskningstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och
varit tillgängliga på kommunens hemsida. Inkomna
synpunkter under granskningen har resulterat i
redaktionella ändringar på några punkter.

2. Sammanfattning
11 remissinstanser har framfört synpunkter under
granskningstiden. Inga berörda sakägare har under
granskningstiden inkommit med erinringar mot
förslaget.
15 remissinstanser har framfört synpunkter under
samrådstiden. Inte heller under samrådet inkom några
erinringar på förslaget från berörda sakägare.
I samrådet inkom nio skrivelser från åtta övriga
intressenter. Det var synpunkter från boende i Rydboholm samt intresseföreningen Framtid Rydboholm.
Synpunkterna från de övriga intressenterna berör
främst miljötillståndet och den verksamhet som ska
bedrivas på platsen. Dessa synpunkter kommenterades
i samrådsredogörelsen.
De inkomna yttrandena från remissinstanser och
övriga är sammanfattade för att lättare skapa en
överblick över inkomna synpunkter.
2.1 Ändringar av planförslaget

Sedan granskningen har mindre justeringar av
plankartan gjorts i form av redaktionella ändringar.
Exempelvis har utfartsförbudet justerats för att bättre
stämma överens med intilliggande plan.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt
- att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.
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Remisspart

Svar datum

U01

Kommunstyrelsen

2014-03-31

U02

Länsstyrelsen

2014-03-25

U03

Traﬁkverket

2014-03-24

U04

Tekniska nämnden

2014-03-21

U05

Lantmäterimyndigheten

2014-03-24

U06

Miljö- och konsumentnämnden

2014-03-06

U07

Borås Elnät

2014-03-25

U08

Västtraﬁk

2014-03-21

U09

Stadsdel Väster

2014-03-28

U10

Polismyndigheten

2014-03-24

U11

Kulturnämnden

2014-03-31

Övriga

Svar datum

Boende på Sörryavägen

2014-02-23

U12

3. Synpunkter under granskningen
3.1 Remisspart
U01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot granskningsförslaget av detaljplanen.
U02 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
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 att bebyggelse
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
De synpunkter som tidigare framförts i ärende har i
allt väsentligt beaktats
Energi- och Miljöcentret omfattar ett nytt kraftvärmeverk, nytt avloppsreningsverk, ny biogasanläggning
samt förnyat tillstånd för befintlig avfallsanläggning
och befintlig biogasanläggning. För att göra detta krävs
ett miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken. Eftersom
verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken
har frågorna som rör verksamhetens påverkan på
omgivning när det gäller till exempel risker, utsläpp,
buller, lukt och med mera utretts i en miljökonsekvensbeskrivning kopplat till tillståndsprövningen.
Under förutsättning att beslut i tillståndsprövning för
verksamheter i planerat detaljplaneområde följs har
Länsstyrelsen inga synpunkter på detaljplanen.
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U03 Trafikverket

Kommunen har haft tidigt samråd med Trafikverket
angående föreslagen verksamhet. Arbetet om avtalet
som kommer att tecknas mellan kommunen och
Trafikverket som reglerar projektering för nya väganslutningen har pågått under 2013/2014.
2013-11-28 yttrande Trafikverket att under förutsättningen att avtalet undertecknas med kommunen ser
Trafikverket försiktigt positivt till föreslagen detaljplan
och planerade åtgärder längst väg 41 om skorstenarna
placeras minst 100 meter från vägen och bebyggelsefritt avstånd av 50 meter uppnås.
Trafikverket behövde komplettering för att ta ställning till vilka avstånd som är lämpliga för byggbar
mark på grund av farligt gods längst väg 41. (TRV
2013/78100).
Närmast väg med statlig väghållning är väg 41 direkt
intill. Högsta tillåtna hastighet läns väg 41 är enligt
NVDB i dagsläget 90 km/tim, väg 41 är utpekad som
riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken.
Väg 41 är utpekad i NRL när (näringslivs transportnät) som betyder att vägen är prioriterad för tung
transport. Enligt Trafikverkets mätningar (stickprover)
från 2010 är antal fordonsrörelser längst vägen strax
över 8 500 fordon per dygn, varav över 1 000 lastbilar.
Åtgärder för att öka trafiksäkerhet p.g.a. ökad tung
trafik år planerat i samråd med Trafikverket. Trafikverket kommer att ta fram projektering för detta efter att
avtal med kommunen tecknas med Trafikverket.
Trafikverket ser positivt till bebyggelseförbud som
gäller inom 50 meter från väg 41 räknat från vägkant.
Bebyggelsefritt avstånd ska regleras på plankartan.
Väg 41 är utpekad som transportled för farligt gods i
enlighet med § 3:8 Miljöbalken. Enligt Länsstyrelsens
policy skall en riskanalys utföras för nyetableringar
inom 150 m från denna typ av trafikled. Planens
riskanalys visar att bebyggelsefritt avstånd i plane är
tillräckligt skydd.
Det är under förutsättning att ett avtal undertecknas
med kommunen som Trafikverket kan ta fram vägplan
och bygghandling för den nya väganslutningen till väg
41 från Sobacken. Kommunen har ansvar att samverka
med Trafikverket under processen.
Arbetstillfällen ökar på Sobacken och anser Trafikverket fortfarande att det angeläget att busshållplatsernas
läge regleras i detaljplanen för att öka trafiksäkerheten
och kommer till utförande så att trafiksäkerheten ej
försämras.

Under förutsättning att avtalet omprojekteringen och
senare ett avtal om vägplanen och byggnation undertecknas med Kommunen ser Trafikverket positivt till
föreslagen detaljplan och planerade åtgärder längst väg
41.
Kommentar

Busshållplatsens läge är inte önskvärt att reglera i plan
eftersom det minskar möjligheten att flexibelt planera
busstrafiken.
Avtal kommer att tecknas mellan Borås Stad och
Trafikverket.
U04 Tekniska nämnden

Ingen erinran utöver de synpunkter som framfördes
vid samrådet.
U05 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har ingen särskild synpunkt i
samband med granskningsskedet.
U06 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
U07 Borås Elnät AB

En byggrätt behöver finnas för Borås Elnäts 130kV
mottagningsstation (el) vilken distribuerar den el som
kommer att produceras samt för att försörja EMC
med el vid behov. För anslutning av Borås Elnäts
kommande 130/10 kV transformatorstation, inom
planområdet, skall utrymme för kabelschakt beaktas.
130 kV kabel med tillhörande jordlina samt fiberkabel
kommer att förläggas mellan transformatorstationen
och utmed Riksväg 41 i södergående riktning och
anslutas till Vattenfalls kommande transformatorstation Sohem i anslutning till deras befintliga luftledning ca. 2 km söder och Sobacken. Vi föreslår därför
ett område (u-område) längsmed västra sidan av Rv.
41 för kablaget till Sohem.
Även i norrgående riktning (mot staden) kommer
ett stråk bestående av 130kV kablar med tillhörande
jordlina, fiberkabel samt manöverkablar att förläggas
utmed Riksväg 41 vilka i andra ändan kommer att
anslutas till Borås Elnäts kommande stationer Kråkered samt Vinrankan på Göta. Detta behöver beaktas
inom detaljplaneområdet.
Stadsnät har befintliga ledningar på fastigheten
Rydboholm 1:451. Eventuellt flytt av ledningar skall
beaktas av initiativtagaren. För övrigt ingen ytterligare
erinran
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.

ANTAGANDE
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Kommentar

U11 Kulturnämnden

Detaljplanen ger mycket goda möjligheter att uppföra
en mottagningsstation.

Kulturnämnden har i tidigare yttrande daterat den 2
december 2013 påpekat vikten av hänsyn till riksintresseområde för kulturmiljön samt fornlämningarna.
Hänsynstagande anses tillgodosett.

Det finns inte tillräckligt starka skäl att slå fast ledningens sträckning i planen. Det ligger i fastighetsägarens intresse att ledningen dras över fastigheten och
därmed behöver planen inget u-område. Detaljplanen
förhindrar inte att ledningen dras längsmed Rv 41.
Ledningsägaren bör söka ledningsrätt.
U08 Västtrafik 2014-03-21

Västtrafik har tagit del av detaljplanen och hänvisar till
tidigare svar (26 november 2013).
Västtrafik yttrade då att: I samband med ombyggnationen kan Västtrafik se över hållplatsernas placering.
Att lägga till fler hållplatser längs sträckan kommer
troligtvis inte att bli aktuellt. För linje 450 som
trafikerar området är restiden en viktig faktor och
därför behöver antalet hållplatser begränsas.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter som behövs för att Borås Energi och Miljö AB
skall kunna bygga ett Energi- och Miljöcenter på
Sobacken omfattande ett nytt kraftvärmeverk, nytt
avloppsreningsverk, ny biogasanläggning samt förnyat
tillstånd för befintlig avfallsanläggning och befintlig
biogasanläggning.
Detaljplaneförslaget har efter samrådsskedet endast lett
till redaktionella ändringar.
Kulturnämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.
3.3 Övriga
U12 Boende på Sörryavägen 2014-02-23

Kommentar

Fortsatt dialog mellan Borås Stad och Västtrafik
angående en eventuell flytt av hållplatser är önskvärd.
Placeringen kommer ej att låsas i plan.
U09 Stadsdel Väster 2014-03-28

Vid samrådet har det inkommit synpunkter från flera
medborgare om risken för att störningar med buller,
lukt och utsläpp kommer att öka. De frågorna regleras
i miljötillståndet. Miljökonsekvensbeskrivningen kan
sammanfattas med att verksamheten påverkan på
hälsa och miljö kan begränsas med skyddsåtgärder.
I granskningen har medborgarnas synpunkter kommenterats.
Det är positivt att kommunens ambition är att det
i samband med ledningsdragningen till Sobacken
även ska finnas möjlighet att anlägga en gång- och
cykelbana till Sobacken. Det finns inte något att erinra
mot förslaget till detaljplan.
U10 Polismyndigheten 2014-03-24

Polismyndigheten har inget mer att tillägga utöver
tidigare svar. Har läst kommentaren i samrådet. Polismyndigheten yttrande i samrådet: Planen gällande
trafik till och från området verkar vara bra med tanke
på verksamheten i området. Viktigt att väganslutningarna blir trafiksäkra genom att inga skymmande
buskage eller träd stör trafiksäkerheten kring den
nuvarande eller den ev. nya planerade anslutningen.
Kommentar

En förutsättning för anslutningar till riksvägen är
att de är trafiksäkra. Skymmande buskage eller träd
kommer inte att finnas.

18 B 624

Boende på Sörryavägen i Rydboholm har framfört
följande synpunkter
Vi har med tillfredställelse tagit del av utsänd handling
med anledning av pågående granskningsförfarande.
Vår och andras synpunkter i tidigare skede har
omsorgsfullt relaterats och all väsentlighet synes
tillfredsställande svar och förklaringar ha getts.
I sammanfattning är vi nöjda med det som konkluderats i de delar som omedelbart ansetts beröra
den aktuella detaljplanen. I de delar där anförda
synpunkter har befunnits kunna härföras till den
parallella processen med miljökonsekvensbeskrivning
och miljödomstolens granskning och Delbeslut (Mål
M3552-12) garanterar vad vi kan förstå den kommande planen för tillsyn/kontroll att genomförandet
följer domslutet.
Tyvärr garanterar detta endast ett genomförande med
”minimikrav” i dessa hänseenden – d.v.s. att nationella
riktlinjer – följs. Det synes oss fortsatt önskvärd att
vädja till Borås Energi och Miljö AB att dess styrelse
samt Samhällsbyggnadsnämnden att överväga högre
ambitioner i delar där vi och andra uttryckt önskemål
om högre ambitionsnivå (t.ex. i bullerfrågan). I den
aktuella handlingen har en god sortering gjorts av våra
och andra synpunkter i de delar dessa inte omedelbart
har med detaljplanearbetet att gör utan berör andra
nämnder. För vår del har vi tidigare beretts möjlighet
att diskutera våra synpunkter med företrädare för
Borås Miljö och Energi AB (den 11 nov 2013) och
fick då intrycket att man ställde sig positivt till att förmedla synpunkterna till rätt nämnd el motsvarande.
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Vi vill nu bara påminna om detta och föreslå att Borås
Miljö och Energi AB/Samhällsbyggnadsnämnden
förmedlar våra och andras synpunkter i enlighet med
detta. T.ex. kan det finnas anledning at ta sig ytterligare funderingar kring bl.a. anslutningen till Rv. 41
av Tekniska nämnden tillsammans med Trafikverket,
liksom av t.ex. kulturmiljöaspekter av Kulturnämnd.
Kommentar

Verksamhetens ambitioner för till exempel bullerbegränsningar är en fråga för Borås Energi och Miljö.
Berörda förvaltningar har i granskningsskedet fått ta
del av inkomna yttranden.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Anders Johansson

planchef

planarkitekt
Kristina Axelsson
planarkitekt
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Nr 88
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 5 på Viared Norra
2014-08-18

Dnr 2014/KS0427

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ett köpeavtal har upprättats med LOJ Fastighets AB
om försäljning av del av Vattnet 1. Området omfattar ca
11 466 m2 och är beläget på Viared Norra.
På fastigheten kommer Sandatex att etablera sig, som är
leverantör av markisväv.

Köpeavtal
Säljare:
Borås Stad Org. Nr: 212000-1561 501 80 Borås

Köpare:
LOJ Fastighets AB Org. Nr: 556971-1475
Göteborgsvägen 175, 504 63 Borås

Bolaget tillträder området 30 september 2014 och ska då
betala köpeskillingen 4 013 100 kronor samt ersättning för
utförd grovplanering (2 350 530 kronor).

Fastighet:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Säljaren överlåter till köparen den del av Vattnet 1 i Borås
kommun som markerats på bifogad karta.
Areal: 11 466 m2.

Avtalet med LOJ Fastighets AB godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
T f Markchef

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Fyramiljonertrettontusenetthundra/4 013 100:-/kronor

Tillträdesdag:
Tillträde sker 2014-09-30.

Betalning:
Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på
tillträdesdagen.

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

Byggnadsskyldigheten uppfylld:
Datum .............................................................................
.........................................................................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

att detta servitut säkerställs genom inskrivning i fastighetsregistret eller ledningsrätt. Någon ersättning utgår inte.

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

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

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

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

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

Detaljplan:

Området överlåtes fritt från penninginteckningar.

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och noga informerat sig om de villkor som gäller
beträffande utnyttjande av det överlåtna området. Del av
området är t ex markerat som skyddsområde för allmän
kraftledning.

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

Gemensamhetsanläggning:

Panträtt, servitut, nyttjanderätt m m:

Servitut eller dyl för underjordiska
ledningar:
Det område som enligt gällande detaljplan markerats som
u-område ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska
ledningar.
Köparen ska upplåta denna mark till ledningsägare utan
ersättning och enligt gängse villkor.
Köparen är bunden till servitutsavtal som tecknats mellan
Borås Stad och ledningsägare, se bilaga. Köparen medger

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

Utgifter och inkomster:
Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala
samtliga kostnader för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för området av köparen.
Motsvarande gäller för eventuella inkomster.
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Anläggningsarbeten:
I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Tvåmiljonertrehundrafemtiotusenfemhundratrettio/
2 350 530:-/kronor exkl moms
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken.
För allt annat behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på tillträdesdagen dokumentation över
de av säljaren vidtagna grovplaneringsåtgärderna.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren
och köparen tagit var sitt.
Borås 2014- -			
Borås Stad			
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Borås 2014- LOJ Fastighets AB

Peter Zettergren
T f Markchef

Områdets skick:
Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka
och besiktiga det överlåtna området. Säljaren har förklarat
att det inte finns några utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på köparen att vidtaga de mark- och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de
bygg- och anläggningsåtgärder som köparen önskar och
erhåller tillstånd för. Köparen har förklarat sig införstådd
med detta.

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

Servitutsavtal

Köparen godtager det skick området befinner sig i vid tillträdet och avstår med bindande verkan från alla anspråk
mot säljaren på grund av fel och brister i det överlåtna
området.

1 Kommunen ger Bolaget servitut innebärande rätt att
a)	på del av fastigheten Vattnet 1 underhålla, förnya
och för all framtid bibehålla vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar med tillhörande anordningar.
Ledningarna är markerade med blått på bifogad karta.

Övrigt:

b)	efter meddelande till Kommunen, obehindrat vinna
tillträde till fastigheten, för att utföra de under a)
angivna arbetena, med skyldighet för Bolaget att efter
vidtagna åtgärder återställa marken i förutvarande
skick.

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

Giltighet:
Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1)	avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2)	köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild
punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa
villkor inte uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.
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2	Kommunen ger Bolaget rätt att med Elektra 4 som
härskande fastighet för vatten-, spillvatten och dagvattenledningarna i Vattnet 1 skriva in de under 1a) och
1b) angivna rättigheterna.
3	Eventuella skador som uppkommer på del av fastigheten Vattnet 1 vid arbeten skall i förekommande fall
åtgärdas eller ersättas av Bolaget.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt exemplar.
Borås 2014-		
Borås Stad,		
Kommunstyrelsen
Peter Zettergren		
T f Markchef

Borås 2014Borås Energi AB
Gunnar Peters
VD
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Nr 89
Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO år 2013
2014-08-18

Dnr 2014/KS0535 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

2014-06-17

Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt
centrum för Tekoindustrin (PROTEKO) ankommer det
på Kommunfullmäktige att besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2013 jämte årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens redovisar ett negativt resultat på -860 148
kronor, och koncernen ett negativt resultat på -834 110
kronor. Balansomslutningen är per balansdagen cirka 23
miljoner kronor varav 94 % utgör eget kapital.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av stiftelsens och koncernens resultat och ställning.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Från PROTEKO
Till Borås Stad

Christer Johansson
Ekonomichef

Årsredovisning för
Stiftelsen PROTEKO år 2013
Härmed översändes årsredovisning, verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för stiftelsen PROTEKO avseende
tiden 2013-01-01-2013-12-31.
För Stiftelsen PROTEKO
Ann-Gerd Johansson
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Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO
(Org.nr: 864501-5895)

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen PROTEKO får härmed avge årsredovisning för tiden 2013-01-01--2013-12-31.

Förvaltningsberättelse
Styrelse

Ledamöter

Suppleanter

Jur kand Maj Steen
F d Vuxenutbildningschef Per-Olof Höög
Direktör Mats Vikman
VD Urban Olsson

Ingenjör Folke Röllgårdh
Ekonomichef Mary Larsson
Vakant
Företagsrådgivare Dan Sahlén
2013-01-01--2013-12-16
Platschef Christian Lundell
Ombudsman Åke Karlsson

Direktör Per Segerqvist
Ombudsman AnnSofie Tureson

Stiftelsen driver ett fristående resurscentrum med kompetens och utrustning för utbildning
och rådgivning för företag inom tekoområdet och närliggande branscher.
Genom beslut av riksdagen 1988-11-23 har Stiftelsen PROTEKO befriats från skattskyldighet.
VD
Maria Svanehed

Styrelsen har under tiden 2013-01-01--2013-12-31 haft fyra sammanträden.
Revisorer

Ordinarie

Suppleanter

Auktoriserad revisor Kjell-Åke Pettersson

Godkänd revisor Peter Bengtsson

Ola Sabel

Lars Magnusson

Flerårsjämförelse
Stiftelsen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Medelantal anställda

tkr
2013

2012

2011

2010

2009

6 489

8 085

7 949

7 792

12 068

-860

287

-156

-3 567

-219

23 119

23 721

23 470

23 592

27 687

94

95

95

95

94

6

7

6

9

10

Koncernen

2013

2012

2011

2010

2009

Nettoomsättning

6 573

8 135

8 100

8 382

12 994

-834

322

-170

-3 567

-216

23 396

23 985

23 724

23 901

28 100

94

95

95

95

93

6

7

6

10

11

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Medelantal anställda

B 633

kommunfullmäktiges handlingar | 25 September 2014

Resultatdisposition
Koncernens fria egna kapital uppgår till 10 461 484 kronor.
Stiftelsens disponibla vinstmedel uppgår till 10 252 606
kronor.
Beträffande koncernens och stiftelsens resultat och ställning
i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt därtill hörande notanteckningar.

Koncernens resultaträkning

2013

2012

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

6 573 066

8 134 502

Hyresbidrag

1 794 397

1 695 548

216 974

103 254

8 584 437

9 933 304

-24 517

-11 671

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader, Not 7

-5 355 278

-6 131 910

Personalkostnader, Not 1

-4 019 752

-4 071 046

-25 696

0

-9 425 243

-10 214 627

-408 693

-104 055

-408 693

-104 055

-1 249 499

-385 378

Utdelning aktier

175 400

169 735

Ränteintäkter

239 989

389 183

0

148 169

415 389

707 087

Resultat före skatt

-834 110

321 709

Årets resultat

-834 110

321 709

Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Maskiner och inventarier, Not 2

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader

Värdereglering värdepapper, Not 4
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

2013

2012

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier, Not 2

1 588 671

41 761

1 588 671

41 761

Omsättningstillgångar
Varulager, Not 5
Handelsvaror

26 993

26 370

26 993

26 370

Kundfordringar

593 956

470 917

Övriga fordringar

333 267

426 421

Skattefordran

111 568

37 867

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

308 456

274 481

1 347 247

1 209 686

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar, Not 4

Kassa och bank
Summa tillgångar

10 523 049

11 363 364

10 523 049

11 363 364

9 910 149

11 343 931

23 396 109

23 985 112

11 450 000

11 450 000

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital, Not 6
Stiftelsekapital
Bundna reserver

81 000

81 000

11 531 000

11 531 000

11 295 594

10 973 885

-834 110

321 709

10 461 484

11 295 594

Leverantörsskulder

890 663

816 396

Övriga skulder

153 043

93 107

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

359 919

249 015

1 403 625

1 158 518

23 396 109

23 985 112

Ställda panter:

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser:

Inga

Inga

Fritt eget kapital, Not 6
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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STIFTELSENS RESULTATRÄKNING

2013

2012

6 180 631

7 926 165

307 955

158 713

1 794 397

1 695 548

Rörelsens intäkter
Uppdragsintäkter
Intäkter kursarrangemang
Medel från Borås Stad för hyreskostnader
Övriga intäkter

272 827

120 909

8 555 810

9 901 335

Rörelsens kostnader
Kurskostnader
Lokalkostnader
Kontors- och datakostnader, Not 7
Främmande tjänster

-146 185

-156 396

-2 596 436

-2 061 203

-497 675

-762 460

-1 687 436

-2 742 354

Informations- och kontaktkostnader

-189 440

-140 878

Förvaltningskostnader

-107 324

-156 820

Försäkringar
Övriga kostnader
Personalkostnader, Not 1
Förlust vid utrangering av maskiner och inventarier

-33 880

-28 305

-108 912

-72 627

-4 019 752

-4 078 101

-25 696

0

-9 412 736

-10 199 144

-856 926

-297 809

-408 693

-104 055

-408 693

-104 055

-1 265 619

-401 864

Utdelning aktier

175 400

169 735

Ränteintäkter

230 071

371 475

0

148 169

405 471

689 379

-860 148

287 515

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Maskiner och inventarier, Not 2

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader

Värdereglering värdepapper, Not 4

Årets resultat
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STIFTELSENS BALANSRÄKNING

2013

2012

1 588 671

41 761

1 588 671

41 761

675 000

675 000

675 000

675 000

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier, Not 2
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag, Not 3
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

574 156

469 920

Fordringar dotterföretag

37 298

22 791

Skattefordran

73 385

0

Övriga fordringar

331 287

415 235

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

308 456

274 481

1 324 582

1 182 427

10 031 459

10 877 988

10 031 459

10 877 988

9 498 969

10 943 798

23 118 681

23 720 974

11 450 000

11 450 000

11 450 000

11 450 000

11 112 754

10 825 239

-860 148

287 515

10 252 606

11 112 754

890 663

816 396

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar, Not 4

Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital, Not 6
Stiftelsekapital
Fritt eget kapital, Not 6
Balanserad vinst
Årets resultat
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till dotterföretag

48 863

30 159

Övriga skulder

139 630

85 650

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

336 919

226 015

1 416 075

1 158 220

23 118 681

23 720 974

Ställda panter:

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser:

Inga

Inga

Summa Eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar

Inköp och försäljning inom koncernen

Allmänna upplysningar

Försäljning till dotterbolag har skett med 55 853 kronor
(17 655). Inköp från dotterbolag har uppgått till 63 726
kronor (17 249).

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Värderingsprinciperna är oförändrade i
jämförelse med föregående år.

Not 1 - Personal, Medelantalet anställda

2013

2012

Kvinnor

4,0

4,5

Män

1,5

20

5,5

6,5

Koncernens och stiftelsens tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärde respektive nominellt belopp
om annat ej anges. Fordringar har upptagits till det belopp
varmed de beräknas inflyta. Som inkomst redovisas det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den period försäljningen avser.

PROTEKO, personal

Kvinnor

2,0

2,0

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdena för aktier i dotterbolag har
eliminerats mot vid förvärvstillfället befintligt eget kapital.
Vägledning har hämtats från Redovisningsrådets rekommendation 1:00 angående koncernredovisning.

Män

40

40

6,0

6,0

PROTEKO, styrelsen

Dessutom har tillfälligt anställda anlitats i betydande
omfattning för i huvudsak läraruppgifter.
Kompetenspoolen Sjuhärad AB, styrelsen

2013

2012

Koncernförhållanden

Kvinnor

2,0

2,0

Kompetenspoolen Sjuhärad AB och PROTEKO Läromedel AB är helägda dotterbolag till Stiftelsen PROTEKO
förvärvade 1994-01-01 respektive 1994-07-01.

Män

2,0

2,0

4,0

4,0

Kvinnor

2,0

2,0

Män

00

00

2,0

2,0

PROTEKOs aktieinnehav är 6 000 st (100 %) i Kompetenspoolen Sjuhärad AB (org.nr: 556020-4389) och
1 000 st (100 %) i PROTEKO Läromedel AB
(org.nr: 556116-2651). Bolagen har sitt säte i Borås.
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PROTEKO Läromedel AB, styrelsen
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Noter
NOTER

2013

2012

733 772

718 911

2 009 128

2 084 257

2 742 900

2 803 168

875 428

920 589

104 606

95 982

Not 1 - Löner och ersättningar
Stiftelsen
Styrelse, KY/Yh ledningsgrupp och VD
Övriga anställda
Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader:
VD
Övriga anställda

Löner och sociala kostnader

127 094

151 511

1 107 128

1 168 082

3 850 028

3 971 250

Koncernen
Styrelse, KY/Yh ledningsgrupp och VD
Övriga anställda

741 272

725 511

2 009 128

2 084 257

2 750 400

2 809 768

876 417

914 399

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
VD

104 606

95 982

Övriga anställda

127 094

151 511

1 108 117

1 161 892

3 858 517

3 971 660

Ingående anskaffningsvärde

4 078 910

4 040 739

Årets anskaffning

1 981 299

38 171

Årets utrangeringar

-2 737 753

0

3 322 456

4 078 910

Löner och sociala kostnader

Not 2 - Maskiner och inventarier
Stiftelsen

Ingående avskrivningar

4 037 149

3 933 094

Årets avskrivningar

408 693

104 055

Årets utrangeringar

-2 712 057

0

1 733 785

4 037 149

1 588 671

41 761

Utgående restvärde
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NOTER

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

4 093 854

4 055 683

Årets anskaffning

1 981 299

38 171

Årets utrangeringar

-2 752 697

0

3 322 456

4 093 854

4 052 093

3 948 038

Årets avskrivningar

408 693

104 055

Årets utrangeringar

-2 727 001

0

1 733 785

4 052 093

1 588 671

41 761

Koncernen

Ingående avskrivningar

Utgående restvärde

Avskrivningar på maskiner och inventarier sker enl plan med 20 % på anskaffningsvärdet. Avskrivningar på datorer sker enligt plan med 33,33 % på anskaffningsvärdet.
Avskrivningar sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
NOTER
Not 3 - Aktier i dotterbolag Stiftelsen
Kompetenspoolen AB 6 000 aktier
PROTEKO Läromedel AB 1 000 aktier

NOTER

Bokfört värde

Nominellt
värde

600 000

600 000

75 000

100 000

675 000

700 000

2013

2012

Not 4 - Övriga kortfristiga placeringar
Stiftelsen
Räntebärande värdepapper

6 731 500

7 578 029

Marknadsnoterade aktier

3 299 959

3 299 959

Anskaffningsvärde

10 031 459

10 877 988

Marknadsvärde

11 147 820

11 179 729

Bokfört värde

10 031 459

10 877 988

Räntebärande värdepapper

7 223 090

8 063 405

Marknadsnoterade aktier

3 299 959

3 299 959

Bokfört värde

10 523 049

11 363 364

Marknadsvärde

11 639 410

11 665 105

Bokfört värde

10 523 049

11 363 364

Koncernen

Not 5 - Varulager
Koncernen
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkligt värde.
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Stiftelsekapital

Bundna
reserver

Balanserat
resultat

Årets
resultat

11 450 000

0

10 825 239

287 515

0

0

287 515

-287 515

NOTER
Not 6 - Eget kapital
Stiftelsen
Ingående balans
Balanseras i ny räkning
Årets resultat

0

0

0

-860 148

11 450 000

0

11 112 754

-860 148

11 450 000

81 000

10 973 885

321 709

Balanseras i ny räkning

0

0

321 709

-321 709

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

-834 110

11 450 000

81 000

11 295 594

-834 110

Koncernen
Ingående balans

NOTER

2013

2012

137 962

212 048

Not 7 - Övriga externa kostnader
Leasingkostnader
Stiftelsen och koncernen

Borås 2014-04-22
Maj Steen
ordf

Per-Olof Höög

Mats Vikman

Urban Olsson

Per Segerqvist

AnnSofie Turesson

Maria Svanehed
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-06-17
Ola Sabel			
Certifierad kommunal revisor

Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Proteko, org.nr 864501-5895

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Proteko för år 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen

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

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning
per den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Jag (Ola Sabel) har tagit del av den auktoriserade revisorns granskning och revisionsberättelse och har inget att
invända mot denna.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning för Stiftelsen Proteko för år 2013.
Styrelsens ansvar

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

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

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Borås den 17 juni 2014
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Ola Sabel
Certifierad kommunal revisor
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PROTEKO
Verksamhetsberättelse 2013

Organisation

Protekos verksamhetsår 2013 kan benämnas som förändringens år då stora delar av verksamheten har påverkats av
flytten från Algotshuset, på Bryggaregatan till Textile Fashion Center i Simonsland. En fysisk nystart i det textila
klustret som skall knyta samman Högskolan, Borås Stad
och näringsliv. Denna fantastiska byggnad som i många år
har varit tyst då maskinernas buller tystats ner, har nu åter
väckts till liv och utgör grunden för att verksamheterna i
huset skall förenas genom samverkan.
Proteko finns nu i textilens vagga, vilket kommer bli en
av våra största styrkor. Vi kan bygga ännu fler framtida
värden genom samverkan som visar upp vår kompetens
och unikitet.

Styrelse och VD har under 2013 haft som mål att fortsatt
öka Protekos näringslivssida med kompetens inom textil,
hela vägen från odling, produktion, inköp och CSR med
fokus på kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet i den
ten textila värdekedjan.
Proteko innehar kompetens och kunskap vilket medfört
att det nu skapats ett förtroendekapital som nu är Protekos
starkaste konkurrensmedel.
Under 2013 har det varit fokus på att återigen öka omsättningen på näringslivsdelen och att se över organisationen
på utbildningsdelen vilket har medfört neddragning på
tjänstemannasidan.

Marknadsförutsättningar
Strategi

Utbildning

Ett ledord för verksamheten är:

Professionell Textil Kompetens

Yrkeshögskoleutbildning

Proteko skall visa professionalism och perfektionism i allt
vi gör. Genom en proffsig framtoning, positiv energi och
ett stort självförtroende får vi feedback från branschen
som skapar hållbar kompetensförstärkning.

Systemet med tvååriga Yh-utbildningar med ett stort inslag av praktik (Lärande i arbete, LIA) är en stor framgång
för att på ett effektivt sätt utbilda personer direkt till jobb
som är relevanta för utbildningen.

Vår vision är att alltid vara bäst och aldrig stanna upp.
Att inte följa, utan leda den textila kompetensen och vara
textilsveriges mest professionella aktör.

Under 2013 har de studerande haft lätt att hitta LIA-platser trots det tuffa konjunkturläget. Det är nu tydligt att de
studerande väljer LIAplatser och anställningar inte bara i
Sverige utan också även i Asien.

Protekos mål är att bli Sveriges ledande textila stiftelse för
textil utbildning, support och utveckling av den Skandinaviska textila marknaden.

Ekonomiska nyckeltal
Stiftelsen

2013

2012

2011

Omsättning

6 489

8 085

7 949

Vinst/Förlust

-860

287

94

95

95

95

94

Koncernen

2013

2012

2011

2010

2009

Omsättning

6 573

8 135

8 100

Vinst/Förlust

-834

322

94

95

Soliditet

Soliditet

2010

7 792 12 068

-156 -3 567

-219

8 382 12 994

-170 -3 567
95

2009

95

-216

Andelen utexaminerade studenter som varit i arbete sex
månader efter avslutad utbildning var för KY Teko 80 %
och för Handel & affärsmannaskap 80 %. Näringslivet
ställer sig positiv till utbildningarna trots en vikande
konjunktur vilket tyder på att Proteko lyckats i jämförelse
med andra aktörer på marknaden.
Yh-myndigheten satsar allt mer på ”klara” yrkesroller”
vilket gör att myndigheten granskar ansökningarna mer
kritisk vid urvalet av Yh-anordnarna.
Under året 2013 ansökte Proteko om följande utbildningsstarter under 2014/2015:
• Key Account Manager (tidigare KY Handel)
• Företagssäljare B2B inom mode, textil och konfektion
• Inköpare inom mode, textil och konfektion
• Kvalitetstekniker inom mode, textil och konfektion.

93
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Näringsliv
Kortkurser

Proteko har genomfört ett antal utbildningar inom textil
materiallära, Illustrator, Photoshop, lndesign och Affärsstrategi med mycket hög kundnöjdhet.

Tekosupporten

Tjänsten börjar uppmärksammas och Proteko har ett antal
kunder som nyttjar denna tjänst. På grund av tidsbrist är
det svårt att ta in fler kunder i nuläget. Proteko ser dock
att det är ett koncept som näringslivet efterfrågar och
behöver.

Yh-försäljning till andra utbildningsanordnare
Proteko har genomfört ett antal uppdragsutbildningar
inom kompetensområden CSR – Corporate Social
Responsibility, Miljö och hållbarhet, Logistik, Textil
materiallära, Internationell handel och affärskultur med
inriktning mot Kina.

Läromedel

Textilt Kvalitetsnätverk

Verksamhet

Det Textila kvalitetsnätverket, som startade under 2009
fortsätter att utvecklas mot ett textilt kluster. Målet är att
få in ytterligare företag i nätverket.

Yh-utbildning

Kompetensutveckling

Näringslivet har ett behov av kompetensutveckling inom
den textila värdekedjan och detta har ökat under året.
Kompetensutveckling har bland annat förekommit inom
e-handelsaktörer och handelsbolag inom områdena CSR,
textil kvalitet och inköp.

Habit Modegala 2013

Proteko blev under året tillfrågade om medverkan i en
av jurygrupperna för Habits Modegala. Detta har varit
positivt då det ökat samverkan med övriga branschorganisationer i Stockholm.

CSR-friendly

Proteko har under året startat upp nätverket där utgångpunkten är att företaget står inför att börja eller att utveckla det egna CSR-arbetet. Detta har gjorts tillsammans
med IUC Sjuhärad och Swerea IVF.

Föreläsningar

Proteko har deltagit i ett flertal föreläsningar under året
bland annat på Connect Väst frukostmöte hos Swedbank
Sjuhärad där ”Gäss or No” – spårbarhet i dunvärdekedjan
behandlades. Proteko har även deltagit på M arketplace
föreläsningar, där ämnet ”Ansvarsfullt Mode”– var går
gränsen för ansvarsfullt mode behandlades?

B 644

PROTEKO har fortsatt försäljning genom hemsidan. Det
är dock ett smalt utbud med TEKO relaterade böcker som
andra utbildningsanordnare, näringsliv och studerande
har behov av för att bredda sin textila kompetens.

I jämförelse med 2012 blev resultatet av antalet ansökningar till ”Inköpare inom mode, textil och konfektion”
bra mycket större än tidigare. Antalet sökande till utbildningen ökade från sju till tio per plats. I och med att Proteko har ändrat namn på utbildningen till en klar yrkesroll
ser vi nu att detta var rätt beslut då antalet sökande ökat
och att förfrågningarna kring utbildningen ökat betydligt.
Det stora antalet ansökningar inför kursstart 2013 krävde
en stor arbetsinsats för att kunna genomföra rekryteringen. Resultatet blev att platserna fylldes med sökande med
mycket hög kvalitet och motivation.

Några generella siffror:
• antalet sökande var 10 sökande per plats
• andelen kvinnor var 93 %.
• geografisk spridning var 45 %
• Göteborg, 10 % Borås med omnejd, 30 % Stockholm
och resterande andel från övriga landet.
Vid avslut för de som genomfört utbildningarna i slutet av
maj har 96 % av de studerande uppnått kriterierna för att
få ut examen

Lokaler och utrustning
Under 2013 har det varit löpande möten med Kanico AB
och Borås Stad för planering av de framtida lokalerna
och flytten. Delar av första halvåret gick till planering
av flytt, inköp av möbler och utrustning, paketering och
samordning med de andra verksamheter som flyttade in 1
augusti.
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Protekos näringslivsdel och utbildningsdel är nu skilda
åt och uppdelade på två olika våningar i Textile Fashion
Center.

Kompetenspoolen i Sjuhärad

Protekos näringslivsdel har en mycket bra placering i huset
och ligger i perfekt läge för att visa en klar och tydlig
framtoning. Även utbildningsdelen på plan tre är till belåtenhet då både studerande och näringslivet får möjlighet
att vara i en kreativ miljö i enskildhet.

Under året har bolaget haft ett antal uppdrag mot näringslivsidan.

Den nya miljön visar tydligt att Proteko har ett textilt
fokus och har en inbjudande miljö för att nå målet – bli
Sveriges ledande stiftelse för textil utbildning, support och
utveckling av den skandinaviska textila marknaden.

PROTEKO fortsätter sälja läromedel dock i begränsad
skala och Textil Materiallära och Textila Varutermer är de
mest sålda.

Administration och personal
Under första kvartalet 2013 har en person avvecklats som
varit anställd på affärsområdet KY/Yh.
Fortsatt arbete med ISO 9001-certifieringen har gjorts
för att anpassas till datormiljö och organisation samt
nya affärsområden. Grunden till ledningssystemet är nu
budgeten vilket ger ett tydligt fokus och resultatorienterat
perspektiv. Detta har även minskat den administrativa
bördan men det finns dock mer att göra på utbildningsområdet Yh.

Konferenser
Proteko har haft en representant med på MISTRA Future
Fashions konferens i Stockholm.
Proteko har haft en representant med i projektgruppen
Modebranschen i Sverigeanalys och statistik. Rapporten
kommer att färdigställas och presenteras under kvartal 1,
2014.

Styrelsen har haft tre sammanträden och verksamheten
har successivt gått över till att drivas i stiftelsens regi.

PROTEKO Läromedel AB

Framtid

• Flytten till nya lokaler i Simonsland blir en viktig
förutsättning för utvecklingen av Protekos verksamhet i
framtiden.
• Proteko kommer göra nya ansökningar till Yh-myndigheten
• Proteko bygger vidare på de nya affärsområdena kortkurser och konsultation
• Proteko påbörjar planeringen för Textile Business
Academy
Proteko har varit med om att utveckla och utbilda det textila Sverige sedan 1986 i ett tidigt skede. Allt vi gör syftar
till att ökad konkurrenskraft, kompetenshöjning och att
vara bättre rustad att möta framtidens marknader – att se
dem med nya textila ögon!
Borås 2014-04-10
PROTEKO
Maria Svanehed
Verkställande Direktör

Proteko har även deltagit på YH-forums konferenser som
anordnas två gånger om året.
Under året har Proteko även varit aktiv i Modebranschens
röster som Svensk handel driver. Ett forum för organisationer, stiftelser, stödjande verksamheter för näringslivet att
uppdatera varandra om vad som är aktuellt i branschen.
Under året har gruppen haft fem träffar.
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Nr 90
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2013
2014-09-01

Dnr 2014/KS0422 135

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Tolkförmedling Väst
Årsredovisning 2013
Från Tolkförmedling Väst

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt
sin årsredovisning för 2013 jämte revisionsberättelse till
respektive förbundsmedlems fullmäktige som beslutar om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Kommunstyrelsen har den 1 september förslagit Kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att för sin del bevilja ansvarsfrihet för 2013 för
direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

2014-03-15
Direktionen för Tolkförmedling Väst,
organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning
för 2013

Inledning
Västra Götalandsregionen och kommunerna Borås,
Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla arbetade
gemensamt med ett förslag att driva språktolkförmedling
i egen regi. Efter ett par års förberedelser bildades kommunalförbundet Tolkförmedling Väst den 1 januari 2012
och verksamhetsstart var den 1 april 2013. Syftet med att
bedriva språktolkförmedling i gemensam, offentlig regi är
att stärka alla människors rätt till vård och service på lika
villkor genom att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten,
öka tillgängligheten till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.
Rätten till tolk stadgas i Förvaltningslagen 8 §: När en
myndighet har att göra med någon som inte behärskar
svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad bör
myndigheten vid behov anlita tolk. Detta är nödvändigt
för att säkerställa alla människors lika rätt till vård och
service, vilket framgår av Regeringsformens bestämmelser
om likabehandling, saklighet och opartiskhet.

Förvaltningsberättelse
Tolkförmedling Västs uppdrag

2013 har varit Tolkförmedling Västs första verksamhetsår.
Driftstart var den 1 april och föregicks av ett intensivt
förberedelsearbete. Tolkförmedling Västs ändamål är att
tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom
att driva gemensam språktolkförmedling. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på plats, tolkning via
telefon/video samt översättnings- och meddelandeservice.
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Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalands
läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.

Omvärldsanalys

Behovet av tolkningar styrs till stor del av antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Antalet asylsökande har
ökat 2013 jämfört med 2012 och flest asylsökande kommer från Syrien, Eritrea, Somalia och Afghanistan. Antalet
statslösa är mycket stort och som grupp är de störst i antal
efter asylsökande från Syrien 1
1

http://www.migrationsverket.se

Sverige är tredje största mottagarland i Europa och
konflikten i Syrien är en viktig förklaring till att antalet
flyktingar har ökat. Antalet asylsökande från Syrien har
ökat med 116 % jan-nov 2013 jämfört med samma period
2012. Samtidigt fortsätter andra stora grupper, bland
annat somalier, eritreaner och afghaner att komma till
Sverige. Den ekonomiska krisen i södra Europa gör att
även stora grupper från västra Balkan söker sig till Sverige.
Sedan slutet av augusti har det totala antalet asylsökande
ökat till ett genomsnitt på 1 800 per vecka att jämföra
med 730 personer per vecka första halvåret 2013. 2
2

Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos 24 oktober
2013

För att möta upp det stora behovet av tolkningar på bl a
arabiska, tigrinja och somaliska har Tolkförmedling Väst
rekryterat och utbildat många nya tolkar under våren och
hösten. Behovet av fler tolkar inom vissa språk är dock
fortsatt stort och rekrytering och utbildning kommer att
fortgå även under 2014.

Måluppfyllelse

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av
hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av ett professionellt
bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.
Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:
• Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
• Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
• Tolkarna har hög kompetens; i språket samt om de
verksamheter tolkarna används inom, vad gäller sin roll
och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att
göra vård/service tillgänglig för alla på lika villkor.

• Synpunkter och klagomål tas om hand och leder till
förbättring.
• Tolkförmedling Väst ska följa “Tolkservicerådets riktlinjer och god tolkservicesed”.
• Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa
Kammarkollegiets vägledning “God tolksed”.
Dessutom ska verksamheten vara:
• En attraktiv uppdragsgivare.
• Kostnadseffektiv.
Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin tolkservice. I november driftsattes ett nytt telefonisystem, som möjliggör för kontoren att på ett enklare
sätt än tidigare samarbeta över kontorsgränserna. Några av
de nya tolkförmedlarna har gått grundläggande utbildning för tolkförmedlare och under 2014 ska förbundet bl a
arbeta med bemötandefrågor och gemensam värdegrund.
Tolkförmedling Väst arbetar intensivt med rekrytering
och utbildning av tolkar samt uppföljning av kund- och
tolksynpunkter. Under 2013 har ett stort antal individer
fått grundutbildning eller fortbildning som tolk via förbundet. Då en stor del av Tolkförmedling Västs tolkningar
utförs inom landstinget, kommer förbundet att arbeta för
att fler auktoriserade tolkar ska utbilda till sig för att få
speciell kompetens inom sjukvårdstolkning.
Antalet tolkuppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
öka och 2013 är startvärdet. Under Tolkförmedling Västs
första verksamhetsår utfördes ca 21 % av tolkuppdragen av
auktoriserade tolkar och 74 % av översättningsuppdragen
av auktoriserade översättare. I dagsläget är det inte möjligt
att bli auktoriserad i mer än ett 40-tal språk. I de största
tolkspråken är det dock möjligt att erhålla auktorisation.
Kundsynpunkter följs upp med svar till kund via telefon, e-post eller personliga besök. Tolkförmedling Västs
kundansvarig och platschefer har under 2013 besökt ca 25
kunder vid ett eller flera tillfällen för dialog och information om tolkanvändande. Kundansvarig har även vid ett
flertal tillfällen besökt olika program på universitet för att
informera om tolkanvändning.
Vid specifika klagomål som rör tolk, dokumenteras detta i
tolksystemet och en uppföljning görs med tolken. Upprepade klagomål leder till att tolken stängs av. De vanligaste
klagomålen från kund har varit att tolken är sen till uppdraget. Vid utbildningar som anordnas av Tolkförmedling
Väst och vid enskilda samtal p g a klagomål får tolkarna
till sig betydelsen av att följa Kammarkollegiets vägledning
“God tolksed”.
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Förbundet har sedan driftstart haft en mycket god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning.
En del i detta är även att påverka kundernas beställningar,
så, att tolk bokas innan patient/klient för att säkerställa att
det finns tolk samt att kunderna sprider ut sina tolkbesök
över hela dagen. Beställningarna tenderar att koncentreras kring särskilda tidpunkter på dagen, vilket försvårar
tillsättningen av tolk.
Två av Tolkförmedling Västs platschefer är med i styrelsen
för Tolkservicerådet, vilket gör att förbundet är väl uppdaterade kring och följer “Tolkservicerådets riktlinjer och
god tolkservicesed”.
Tolkförmedling Väst strävar efter att vara en attraktiv
uppdragstagare för tolkarna. Förbundet har en överenskommelse med Vision Rikstolk, som säkrar tolkarnas
villkor när de tolkar för Tolkförmedling Väst. Under
hösten har de lokala kontoren kommit igång med att ha
regelbundna tolkmöten.
Tolkförmedling Väst finansieras genom intäkter från
kunder för tolktjänster. Förbundet drivs enligt självkostnadsprincipen och eftersträvar en kostnadseffektivitet för
att på bästa sätt nytta resurserna.

Organisation, Förbundsdirektionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets beslutande organ och
tillika förbundsstyrelse. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit Direktionen har under året haft 8
möten.
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2013-12-31 av:
Göteborgs Stad
Mats Karlsson (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare
Västra Götalandsregionen
Peter Hermansson (M), vice ordförande
Jenny Svanergren (MP), ersättare
Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Ingegerd Nyborg (M), ersättare
Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Marianne Kjellquist (S), ersättare
Trollhättans Stad
Maud Bengtsson (S), ledamot
Michael Meijer (Ni), ersättare
B 648

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Administration och tolkförmedlingskontor

Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen.
Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli,
som leds av förbundschef samt tolkförmedlingskontor med
tolkförmedlare i Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan
och Uddevalla. Varje kontor leds av en platschef. Totalt
antal tillsvidare- och tidsbegränsat anställda är 58 och
förbundet har även ett antal timanställda. Administrativa tjänster inom ekonomi, IT, lön och personal köps av
Mariestads kommun. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och
verksamhetsanpassat telefonisystern köps separat.
Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider finns möjlighet att beställa tolk genom
jourtjänst som köps från Västra Götalandsregionens telefonicenter i Vänersborg.

Språktolk- och översättningsförmedling

Tolkförmedling Väst har under 2013 förmedlat språktolktjänster på 110 språk, varav arabiska, somaliska, persiska,
BKS (bosniska, kroatiska och serbiska) och dari är vanligast. Dessa fem språk utgör 64 % av samtliga tolkningar.
Förmedling av språktolktjänster utgör Tolkförmedling
Västs kärnuppdrag. Rent praktiskt bedrivs språk- tolkförmedling på följande sätt. En verksamhet, t ex inom hälsooch sjukvården beställer språktolktjänst av tolkförmedlingen, som bokar tolk och betalar arvode till tolken för
utfört uppdrag. Förmedlingen fakturerar verksamheten för
utförd tolktjänst. I begreppet språktolkförmedling innefattas språktolkning på plats, tolkning via telefon/bildtelefoni
samt översättnings- och meddelandeservice.
Översättningsavdelningen tar emot beställningar från
kunder och kontaktar därefter översättare. Efter fullgjord
översättning granskas arbete innan arvodesbetalning och
fakturering, vilket sker på samma sätt som för tolkar.
Allt fler kunder börjar använda sig av Tolkförmedling
Västs webbokningssystem för att beställa tolk, men de
flesta kunder gör fortfarande sina beställningar per telefon. Kunderna ringer ett gemensamt huvudnummer för
tolkbeställningar och styrs därefter via menyval till det
kontor som ligger närmast geografiskt.
Tolkförmedling Väst har haft en mycket god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under perioden
april-december har förbundet tagit emot över 210 000
beställningar, varav ca 2 % ej har kunnat effektueras till
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kund på aktuellt språk och aktuell tid. I flera av dessa fall
har dock kunden flyttat uppdragstiden och har därmed
kunnat få önskad tolkning utförd.
Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat över
1 600 översättningsuppdrag. De vanligaste översättningarna är från engelska, arabiska och somaliska till svenska,
engelska och arabiska.

Driftstart

Den 2 april startade kommunalförbundets verksamhet
rent operativt. De första månaderna uppstod ett antal
inkörningsproblem. En del var av teknisk karaktär och
en del handlade om ändrade rutiner för personalen och
tolkarna. Dessa problem är numer åtgärdade.

Nya kontor

Tolkar och översättare

Tolkarna och översättarna är uppdragstagare och registreras i ett gemensamt register som är tillgängligt för
alla tolkförmedlare inom Tolkförmedling Väst. Per den
31/12-13 hade förbundet 1 170 tolkar och översättare
registrerade. 279 av dessa är auktoriserade och 43 av dessa
har även speciell kompetens inom sjukvårdstolkning och
53 har speciell kompetens inom rättstolkning. Ca 15 % av
tolkarna och översättarna har egna företag.
Tolkarnas och översättarnas kompetens är väl dokumenterad i Tolkförmedling Västs tolksystem och tolkarnas
arvodesnivå baseras på den dokumenterade kompetensen.
Tolkarnas arvodesnivåer är uppdelade i sex nivåer.

Kunder

Per den 31/12-13 hade Tolkförmedling Väst 6 040 kunder.
Ungefär 2 150 av dessa förmedlas tolktjänster från förbundet varje månad. Den övervägande delen av kunderna
består av medlemskunder. Övriga kunder är t ex kommuner som ej är medlemmar i förbundet, Migrationsverket,
advokater och domstolar.
Tolkförmedling Västs uppdrag är att förse sina medlemskunder med språktolkar och översättningar. Tjänsterna kan förmedlas till andra kunder i mindre omfattning.
Vid bildandet av Tolkförmedling Väst tog förbundet över
existerande avtal som de tidigare kommunala tolkförmedlingarna hade. Även andra kunder, som inte har haft avtal,
men som brukat köpa sina tolktjänster från de tidigare
förmedlingarna har fortsatt köpa från Tolkförmedling
Väst. Andelen externa kunder har minskat under 2013 och
kommer fortsätta att minska under 2014.

Händelser av väsentlig betydelse
Förberedelsearbete

Förberedelser för driftstart pågick under hela 2012 och under första kvartalet 2013. Flera nyrekryteringar har gjorts,
både av tolkförmedlare och av platschefer samt förbundschef. Tolkförmedling Väst hade ett antal personal- samt
tolkträffar innan driftstart för att informera om den nya
organisationen och för att gå igenom rutiner.

Tolkförmedling Väst hyr nya lokaler för kontoren i Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. För Göteborgskontorets
del var flytten inte avklarad förrän i juni, då kontoret
flyttade in i nyrenoverade lokaler. Stor kraft fick läggas på
renovering och flytt av kontoret samt ny tillfällig telefonilösning, vilket innebar en hård arbetsbelastning på delar
av personalen. Borås stad hade ingen kommunal tolkförmedling vid bildandet av kommunalförbundet, så även där
har en ny lokal förhyrts. I Mariestad hyr Tolkförmedling
Väst de lokaler som Mariestads tolkförmedling tidigare
befann sig i.

Rekrytering och utbildning av tolkar

Tolkförmedling Väst har sedan början av 2013 arbetat
med att rekrytera tolkar inom språk där det behövs fler
tolkar. Både nya och befintliga tolkar har erbjudits utbildning och stöd till utbildning för att öka sin kompetens
och därmed även höja sin arvodesnivå. Störst behov av nya
tolkar har funnits i Borås, som inte hade en kommunal
tolkförmedling innan start av kommunalförbundet.
För att täcka behovet av tolkar har Tolkförmedling Väst
annonserat efter tolkar i vissa språk. Tolkar som har sökt
intervjuas per telefon och om de går vidare efter intervju
kallas de till informationsmöte och får göra ett rekryterings rest. De individer som godkänns har erbjudits introduktionskurs genom Tolkförmedling Väst. Utbildningen
omfattar 24 lektionstimmar och består av bl a av tolketik,
tolkteknik och tolkningsövningar. Under 2013 har 325
personer genomgått Tolkförmedling Västs introduktionskurs för blivande tolkar.
Tolkförmedling Väst anordnar även grundläggande
tolkutbildning med ämneskurser inom sjukvård, juridik
samt social- och försäkrings tolkning med arbetsmarknad.
Varje ämneskurs består av 80 lektionstimmar. Till ämnes
kurserna tillkommer språkhandledning med 40 lektionstimmar. Under 2013 har 217 personer gått en eller flera av
dessa kurser.
Tolkarna uppmuntras att genomgå prov för auktorisation och speciell kompetens inom sjukvårds- och/ eller
rättstolkning. Dessa prov ansvarar Kammarkollegiet för.
Tolkförmedling Väst bidrar med material till tolkarna och
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ersätter reskostnad samt kostnad för auktorisationsprov.
Tolkförmedling Väst har även haft förberedelseutbildning
inför auktorisation.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder, tillsammans
med Social Resursförvaltning inom Göteborgs Stad, en
utbildning inom området sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter till tolkar, som är registrerade på Tolkförmedling Väst. Under 2013 har utbildningen genomförts
vid två tillfällen för totalt 50 tolkar. Även under 2014 och
2015 kommer utbildningsomgångar att genomföras, varav
Tolkförmedling Väst kommer att finansiera ett extrainsatt
utbildningstillfälle.
Flera av de tolkar som arbetar på uppdrag av Tolkförmedling Väst, arbetar även för andra tolkförmedlingar, vilket
innebär att Tolkförmedling Västs utbildningssatsningar
får spridning även hos andra organisationer än medlemmarna.
Det finns fortsatt behov av nya tolkar inom vissa språk
samt utbildning av befintliga tolkar, för att öka kvaliteten
på de tolkningar som utförs.

Upphandlingar

Tolkförmedling Väst har upphandlat ett leveransavtal
avseende telefonilösning. Fram till och med oktober hade
kommunalförbundet olika telefonisystem på kontoren,
men numer har en ny teknik driftsatts där samtliga orter
samverkar i en gemensam lösning.
Tolkförmedling Väst har även genomfört ett antal direktupphandlingar inom olika områden bl a sakkunniga
inom finansiell revision och optikertjänster.

Anmälan till Konkurrensverket avseende
Tolkförmedling Väst

I juni anmäldes Tolkförmedling Väst till Konkurrensverket av en privat tolkförmedling, som menade att Tolkförmedling Väst snedvrider konkurrensen genom att leverera
tjänster till organisationer som ej är medlemmar i kommunalförbundet. Konkurrensverket har granskat förbundets
förmedling av tolktjänster och en uppföljning kommer
att göras under 2014 för att kontrollera att den externa
förmedlingen har minskat.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets
årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som
övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska
vara kostnadseffektiv. Kommunalförbundets verksamhet finansieras helt av intäkter från kunder för utförda
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tolkningar. Största kostnaden för kommunalförbundet är
arvoden de tolkar vid utförande av tolktjänster och den
totala kostnaden för arvoden – och intäkter – är beroende
av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster
enligt självkostnadsprincipen.
Kommunalförbundet bildades den 1 januari 2012, men
driftstart var den 1 april 2013, vilket innebär att det inte
finns några jämförelsesiffror med tidigare år.
Direktionen fastställer varje år en flerårsplan med budget
för de tre kommande åren i enlighet med kommunallagen.
Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. I treårsbudget anges
de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda målen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 20
mnkr. Under en period under 2013 tog förbundet ett kortfristigt lån på 10 mnkr för att öka likviditeten i samband
med att kostnader för förberedelser betalades. Detta lån är
återbetalat.
Direktionen för kommunalförbundet har fastslagit kundpriser. För de kunder som debiteras en förmedlingsavgift
gjordes per den 1 juli en prisändring för att få täckning för
de kostnader som förbundet har i samband med effektuering av en beställning.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal 31 mars 2011 och uppgår till totalt 2,3 mnkr.

Förväntad utveckling avseende verksamhet
och ekonomi

Antalet beställda uppdrag har säsongsvariationer som är
årligen återkommande. Generellt minskar antalet beställningar i samband med skollov (sportlov, påsklov och
höstlov). Minskningen ligger på ca 12-20 % jämfört med
intilliggande veckor. Under sommaren är antal beställningar i princip oförändrat fram till midsommar. Därefter
sjunker det något för att nå en lägsta nivå under andra
halvan av juli och en bit in i augusti. Under juli månad
kan beställningsmängden vara så låg som ca 60 % av
årssnittet/månad. Även i december och januari minskar
beställningsmängden något, framför allt koncentrerat från
jul fram till trettondagshelgen. Minskningen är dock inte
lika kraftig som under sommarmånaderna eller skolloven.
Variationerna påverkar verksamhetens bedrivande och
ekonomin, men eftersom de är väl kända går de att ta
hänsyn till vid planering, vilket minskar finansiella risker
och ger förbundet en god kontroll över den ekonomiska
utvecklingen. Om antalet uppdrag ökar eller minskar,
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så ökar alternativt minskar både kostnader och intäkter i
samma mån.

Likviditetsprognos

Under 2013 har del av beviljad checkkredit utnyttjats
under hela verksamhetsperioden. Under 2014 kommer
checkkrediten att behöva utnyttjas, men inte i samma
omfattning som 2013 och inför 2015 är målsättningen att
ingen eller endast en liten checkkredit ska behöva finnas.

Utfall

Utfall för 2013 uppgår till -235 tkr. Förberedelsekostnaderna uppgick totalt till ca 5,3 mnkr och är i 2013 års
redovisning upptagna i sin helhet Detta innebär att resultatet är mer positivt än budgeterat och det har sin grund i
att antalet bokade och genomförda tolkuppdrag blev högre
än beräknat. Övriga kostnader, som ej härrör till tolkuppdrag, har följt budget.
Även i budget för 2014 är ett överskott på 2 mnkr budgeterat för att täcka förberedelsekostnaderna. Till budget
2015 finns inga behov att budgetera ett överskott.

Förbundets investeringsverksamhet

Tolkförmedling Väst har ingen investeringsverksamhet.
Under året har möbler köpts in i stor omfattning till de
nya kontoren. Dessa kommer att skrivas av på fem år med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde.

Upplysningar om hur förbundet definierats/
avgränsats, vilka juridiska personer den
består av och hur den har förändrats i sin
sammansättning under perioden

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk
person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina medlemmar och är huvudman
för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta
ekonomiskt ansvar för verksamheten.
Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalands
läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg,
Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Varje medlem har
tillskjutit 1 svensk krona per kommuninnevånare som andelskapital vid kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet
av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En god ekonomisk hushållning skapas genom att Tolkförmedling Väst
drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med
en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. Kännetecken för en god ekonomisk hushållning är
bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande
kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period,
är positivt. För närvarande har förbundet inga uppsatta
finansiella mål för ekonomin. Till budget 2015 kommer
mål rörande god ekonomisk hushållning att tas fram.

Balanskravsresultat utifrån årsresultat

Tolkförmedling Väst är en nystartad verksamhet och har
därmed inget balanskrav sedan tidigare år. Förbundet har
haft kostnader för förberedelser som uppgår till ca 5,3
mnkr samt köpt in möbler för en summa av ca 1,2 mnkr,
som inte fanns med i budget för 2013. Möblerna kommet
att skrivas av på fem år.
Enligt kommunallagen ska ett underskott återställas inom
tre år. Det innebär att årets resultat ska återställas senast
2016.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Resultaträkning

I Budget 2013 budgeterades ett överskott på 2 mnkr att
användas för att täcka kommunalförbundets förberedelsekostnader före driftstart. I budgeten beräknades förberedelsekostnaderna uppgå till ca 5 mnkr och avsikten var att
täcka dessa kostnader genom ert årligt överskott i driften
under 2013-2015.

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets
intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda
tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas
mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till
värdet av nyttjade tjänster under året.
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RESULTATRÄKNING

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

1

119 695

0

2

-119 610

0

85

0

3

-145

0

-60

0

Belopp i tkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter

4

2

0

Finansiella kostnader

5

-177

0

-235

0

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

1 096

0

1 096

0

Redovisat resultat

Balansräkning

Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital vid kommunalförbundets
bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet. Förbundsmedlemmarna har vid
varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande till förbunds- medlemmens andel av
andels kapitalet. 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.

BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

7

40 461

0

Likvida medel

8

0

0

Summa omsättningstillgångar

40 461

0

Summa tillgångar

41 557

0

2 331

0

-235

0

2 096

0

Eget kapital avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital

9

Årets/periodens resultat

9

Summa eget kapital
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BALANSRÄKNING

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

0

0

0

0

39 461

0

Summa skulder

39 461

0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

41 557

0

Ställda panter

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

-235

0

Justering för av- och nedskrivning

145

0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-90

0

-40 461

0

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

31 000

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-9 551

0

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

-1 241

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 241

0

Belopp i tkr

Not

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

10

Panter och ansvarsförbindelser

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd, varulager, exploatering

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Utnyttjad checkkredit

11

8 461

0

Andelskapital

12

2 331

0

10 792

0

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om
kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat
anges. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och
det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel
omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre
månader.

NOTER

Belopp i tkr

2013-01-012013-12-31

1 Verksamhetens intäkter
Försäljning av tolkförmedlingstjänster
Försäljning av översättningstjänster

113 188
5 935

Driftbidrag från AMS

394

Driftbidrag från VGR

170

Övriga intäkter
Summa

8
119 695

2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnad
Arvode tolkar F-skatt
Externa tolkar

18 325
7 514
1 368

Arvode tolkar A-skatt

55 780

Sociala avgifter enl lag och avtal

21 021

Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Lokalhyror, fastighetsservice

821
0
2 147

Förbrukningsmaterial, – inventarier

1 741

Telefon, porto

1 084

Transporter, resor
Annonser, reklam, information
Övriga främmande tjänster (IT-avtal, adm avtal, licenser)
Övriga diverse kostnader
Summa
I verksamhetens kostnader ingår förberedelsekostnader
innan driftstart med 5 299 tkr. Detta är engångskostnader
för år 2013.
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NOTER

Belopp i tkr

2013-01-012013-12-31

3 Avskrivningar
Inventarier

145

Avskrivning av inventarier sker på 5 år.
Summa

145

4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter

2

Summa

2

5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

148
29
177

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden
och belastar följaktligen resultatet i den period de hör
hemma.

6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde

0

Ackumulerade avskrivningar

0

Årets investering

1 241

Årets avskrivning

-145

Årets försäljning
Utgående bokfört värde

0
1 096

7 Fordringar
Kundfordringar
Div kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

38 108
5
2 348
40 461

8 Kassa och bank
Bank

0

Summa

0

Kommunal förbundet har utnyttjad checkkredit, detta visas
under kortfristiga skulder.

9 Allmänt eget kapital
Ingående balans
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

0
2 331
-235
2 096
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NOTER

Belopp i tkr

2013-01-012013-12-31

10 Kortfristiga skulder
Utnyttjad checkkredit

8 461

Leverantörsskulder

2 380

Moms och särskilda punktskatter

9 792

Personalens skatter och avgifter

2 650

Upplupna semesterlöner

1 272

Upplupna arbetsgivaravgifter

2 660

Arvode december tolkar A-skatt, inkl sociala avgifter

8 702

Övriga upplupna kostnader

3 544

Summa

39 461

11 Checkkredit
Utnyttjad checkkredit

8 461

En checkkredit på 20 mnkr finns. Nyttjad kredit per
2013-12-31 var 8 460 tkr.
Summa

8 461

12 Andelskapital
Andelskapital

2 331

Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet
invånare
Summa

Kommunalförbundets personal

Den personal som arbetade på de kommunala tolkförmedlingarna i Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla erbjöds genom verksamhetsövergång anställning i
Tolkförmedling Väst. Så gott som all befintlig personal
valde att gå över till Tolkförmedling Väst. Eftersom verksamheten startade under 2013 finns inga jämförelsesiffror
med tidigare år.

2 331

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställd personal

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal inom Tolkförmedling Väst är 91 procent
av heltidsmåttet. Uppdelat per kön är genomsnittlig sysselsättningsgrad 98 procent för männen och 96 procent för
kvinnorna.

Sjukfrånvaro

Per den 31 december 2013 hade Tolkförmedling Väst 48
tillsvidareanställda och 10 visstidsanställda Av de tillsvidareanställda är 81 % kvinnor och 19 % män. Av de
visstidsanställda är 3 män och 7 kvinnor.

Tolkförmedling Väst har under perioden april‑december
haft en genomsnittlig sjukfrånvaro på 5,7 %. Förbundet
kommer att arbeta aktivt med att förebygga och förkorta
sjukskrivningar samt arbeta för att vara en hälsofrämjande
arbetsplats.

Timavlönad personal

Utveckling och framtidsbedömning

Förbundet har ett antal personer anställda som timav
lönade. Dessa har främst arbetat under sommarmånaderna
då ordinarie personal har semester.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med
uppdrag att tillgodose behovet av språktolktjänster till sina
medlemmar. På marginell nivå kan förbundet förmedla
språktolktjänster till andra organisationer än medlemsorganisationerna. Vid start av Tolkförmedling Väst tog förbundet över befintliga kunder från de tidigare kommunala

Tillsvidare- och visstidsanställda
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tolkförmedlingarna, vilket har inneburit att förmedlingen
av tjänster till externa kunder har legat över marginell
nivå. Under året har flera externa kunder fått besked från
förbundet att Tolkförmedling Väst inte kan förmedla
språktolktjänster i samma omfattning som tidigare och
att de, där avtal finns, bör vända sig till de tolkförmedlingar som är upphandlade för respektive myndighet. Den
externa förmedlingen har minskat kraftigt under året och
kommer att minska ytterligare under 2014.
Behovet av tolk bedöms vara fortsatt stort. Ett ökat flyktingmottagande medför ett ökat behov av tolkanvändning
både i sjukvården och i kommunerna. Många individer
som kommit som arbetskraftsinvandrare eller flyktingar
tappar delar av det svenska språket i takt med stigande
ålder, vilket även det gör att behovet av tolk ökar i vissa
grupper.
Under 2014 kommer förbundet att fortsätta rekrytera och
utbilda tolkar för att möta de behov som finns hos medlemmarna. Förbundet kommer även att satsa på att utbilda
kunder i tolkanvändande.
TOLKFÖRMEDLING VÄST
Göteborg 2014-04-11
Mats Karlsson		
Peter Hermansson
Elving Andersson		
Maud Bengtsson
Lars-Åke Johansson
Björn Fagerlund
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2014-04-11

Bilaga till årsredovisning

Statistik Tolkförmedling Väst 2013
Uppdrag
Uppdrag
Totalt antal fakturerade uppdrag

180 906

Totalt antal beställda uppdrag

201 721

Antal uppdrag som ej kunnat tillsättas

4 011 (2 %)

Fakturerade översättningsuppdrag

1 562

Antal fakturerade språk

Fördelning per kontor
Borås

110

Fakturerade Andel uppdrag,
uppdrag
%
22 720

13

Göteborg

105 714

59

Mariestad

26 333

15

Trollhättan

14 987

8

Uddevalla

9 519

5

Andel
uppdrag, %

Kompetensnivå
Auktoriserade tolkar

17

Sjukvårdstolkar

3

Rättstolkar

1

Totalt tolkar

21

Auktoriserade translatorer

74

Tolkspråk
Språk

Antal uppdrag Andel uppdrag
(fakturerade)
(av total), %

Arabiska

42 720

24

Somaliska

36 144

20

Persiska

14 875

8

BKS

11 313

6

Dari

10 514

6

Totalt fem vanligaste språk

115 566

64

Totalt samtliga språk

180 758
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Tolkar
Tolkar och översättare

Antal

Kvinnor, %

Män, %

Totalt

1 170

60

40

Auktoriserade

279

60

40

Sjukvårdstolkar

43

74

26

Rättstolkar

53

78

22

Översättare

161

52

48

Tolkas per kontor
Borås

96

50

50

Göteborg

527

66

34

Mariestad

211

67

33

Trollhättan/Uddevalla

195

59

41

Antal

Auktoriserade

Sjukvårdstolk

Rättstolk

Arabiska

175

23

3

2

Somaliska

128

2

0

0

Språk

Persiska

99

19

3

4

BKS

93

38

11

7

Dari

66

2

0

0

Antal
fakturerade
uppdrag

Antal
uppdrag i
procent

113 247

74,7

5 440

3,6

26 453

17,4

Mariestad

464

0,3

Trollhättan

3 886

2,6

Uddevalla

2 201

1,4

Fördelning medlemskunder
Medlem
Västra Götalandsregionen
Borås Stad
Göteborgs Stad

Totalt

151 691

Fördelning platstolkning- telefontolkning
Platstolkning,
%

Telefontolkning,
%

75

25

Borås

65

35

Göteborg

85

15

Mariestad

43

57

Trollhättan/Uddevalla

73

27

Totalt
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2014-03-26
Från Revisorerna i kommunalförbundet
Tolkförmedling i Väst
Till fullmäktige i
Västra Götalands läns landsting
Göteborgs Stad
Borås kommun
Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Mariestads kommun

Revisionsberättelse för år 2013
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den
verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst (organisationsnummer 222000-2972) av
dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern
kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen
och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts
B 660

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt
kommunala redovisningslagen. Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i allt
väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Finansiella mål samt mål för verksamheten inom ramen
för god ekonomisk hushållning har inte fastställts för år
2013. Vi kan därför inte uttala oss om måluppfyllelsen.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.
Vänersborg 2014-03-26
Wimar Sundeen Ulla Göthager
Bilaga:
PM avseende årsredovisning 2013 Tolkförmedling i Väst,
PwC
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Bilaga
Från PwC

PM avseende årsredovisning 2013
Tolkförmedling i Väst
På uppdrag av valda revisorer i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst har PwC reviderat årsredovisning 2013
för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, vilken
består av förvaltningsberättelse, balansräkningen per den
31 december 2013, resultaträkning för 2013 samt en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt
andra upplysningar.
Direktionens ansvar för årsredovisningen
Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt bestämmelserna i enlighet med kommunal redovisningslag.
PwC:s ansvar är att granska årsredovisningen för 2013.
Resultatet av vår granskning ligger till grund för revisorernas bedömning av årsredovisning 2013. Vi har utfört vårt
uppdrag enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att rimligt försäkra oss
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Bedömning
Enligt vår bedömning är kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst årsredovisning för det räkenskapsår som
slutade den 31 december 2013 i allt väsentligt upprättad
enligt kommunal redovisningslag.
Göteborg 2014-03-24
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor
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