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Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Bostadsbyggnadsprogrammet ska varje mandatperiod antas av Kommunfullmäktige. Årligen revideras tillhörande
handlingsplan av Kommunstyrelsen. Ett förslag till handlingsplan för åren 2013‑2017 är upprättat och antaget.
Genom Bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett
delansvar för bostadsförsörjningen.
Inför revideringen av Bostadsbyggnadsprogrammet har
kommunala nämnder och bolag getts möjlighet att yttra
sig över programmets innehåll och användbarhet.
De ändringar som har gjorts är förtydliganden och framför allt en tydligare koppling till Borås 2025.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Bostadsbyggnadsprogram Borås Stad 2013-2016
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Borås Stads
Bostadsbyggnadsprogram
Fastställt av: Kommunfullmäktige 16 april 2009
Reviderad den: 22 augusti 2013
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
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Dokumentet gäller till och med: 2016

Inledning
Vi vill att Borås ska växa. Därmed ökar behovet av nya
bostäder. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande både till läge, utförande och till boendeform.
Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet
och olika upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara
bostäder över generations- och kulturgränser med en
blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten
och energi.
Kommunen kan påverka och styra detta genom markanvisning, planläggning, bygglov samt försäljning och
upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt
med bostadsfrågor.
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) påtalar att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättningar för alla
att leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjning
ska antas av Kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
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Program och handlingsplan
I visionen Borås 2025, antagen av Kommunfullmäktige
i oktober 2012, och i översiktsplanen Öp06, antagen av
Kommunfullmäktige i juni 2006, finns kommunala mål
och spelregler för bostadsbyggande. I bostadsbyggnadsprogrammet lyfts dessa frågor fram ytterligare.
Bostadsbyggnadsprogrammet är ett av verktygen för att
förverkliga Borås 2025, vision och strategi. Bostadsbyggnadsprogrammet ger riktlinjer för strategisk planering
och genomförande av bostadsbyggandet. Den tillhörande
handlingsplanen för bostadsbyggande ger den politiska
viljan för var, när och med vilket innehåll bostadsbyggandet bör förverkligas.
Bostadsbyggnadsbyggnadsprogrammet omfattar kommunens planlagda bebyggelse i och kring våra tätorter.
Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett
delansvar för bostadsförsörjningen.
Programmet antas av Kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Handlingsplanen revideras årligen av
Kommunstyrelsen.

1 Strategisk planering

• K
 ommunen eftersträvar ett integrerat boende med
varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och
storlekar.
• M
 öjlighet  till nybyggnation  av bostäder ska ges i alla
större tätorter och där tidigare gjorda investeringar ger
utrymme för ytterligare exploatering.

1.2 Planberedskap

Översiktsplanen är kommunens strategiska planverktyg
för bl a bostadsbyggande. I planen finns spelregler för en
hållbar utveckling. En effektiv planprocess är av stor vikt
för att underlätta bostadsbyggandet. För att motverka
negativa ekonomiska konsekvenser ska planeringen beakta
tröskelvärden på kommunal service, såsom belastningen
på barnomsorg och utbildning liksom på el och va-nät
m m.
Riktlinje:
• K
 ommunen ska genom planläggning tillgodose efterfrågan på byggklara tomter. Översiktsplanens spelregler för en hållbar utveckling är vägledande.
• Planeringen ska beakta tillgången till offentlig service.

1.1 Planering för hållbart boende

En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare
utnyttjande av kollektivtrafik, fjärrvärme och redan gjorda
investeringar. Med lämplig kompletteringsbebyggelse
kan tätorterna växa utan att breda ut sig och boendet i
centrum förtätas.
Efterfrågan på bostäder är störst i staden och i de sjönära
områdena. För att stärka utvecklingen i hela kommunen är
det betydelsefullt att det finns möjlighet till nybyggnation
av bostäder i alla större tätorter och där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.
En integration av olika upplåtelseformer, hustyper och
lägenhetsstorlekar eftersträvas. Ny bebyggelse ska vara
långsiktigt hållbar och av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet är en del av planeringen för hållbart boende.
Riktlinje:
• N
 y bostadsbebyggelse  ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
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1.3 Markberedskap

Genom att äga och anvisa mark kan kommunen påverka
val av byggherrar och bostadsinnehåll. Kommunens
markinnehav behöver kontinuerligt kompletteras för att
möta framtida behov. Det bidrar till en strategiskt lämplig
bostadsutveckling.
Kommunens mark anvisas till byggherrar eller förmedlas
till enskilda via kommunens tomtkö.
Riktlinje:
• K
 ommunen ska vara aktiv på fastighetsmarknaden.
Genom markinnehav och markanvisning bidrar kommunen till att möta efterfrågan på mark för bostadsbyggande.

1.4 Bra bostäder för alla

Det är viktigt att tillgängligt boende finns i alla kommundelar. När man har behov av ett tillgängligare boende
är det inte ovanligt att man vill bo kvar i sitt närområde.
Kommunen arbetar därför tillsammans med fastighetsägarna i Bokvämt för att öka andelen tillgängliga bostäder
i det befintliga beståndet.
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Ungdomar och studenter

Riktlinje:

Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första
hand små, billiga hyreslägenheter.

• B
 ehovet av bostäder för personer med svag ställning på
bostadsmarknaden ska beaktas och tillgodoses i första
hand genom överenskommelser med fastighetsägare.

Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid
flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion kommer små
hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning.

2 Genomförande

Riktlinje:

2.1 Kommunens medverkan

• U
 ngdomars bostadsbehov ska tillgodoses  i den ordinarie bostadsförsörjningen.

Borås Stad stimulerar till ett varierat och ökat bostadsinnehåll. Markanvisning, planläggning, bygglov, försäljning
och upplåtelse av mark samt bostadsanpassning är kommunens huvudsakliga möjlighet att medverka till detta.
Det är viktigt att kommunens arbete präglas av snabbhet
och god service av hög kvalitet.

• K
 ommunen ska beakta behovet av studentbostäder  i
planeringen och ska samverka med andra intressenter
för att tillmötesgå behovet.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje:

Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen
ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och
den hjälp de behöver. Särskilt boende är bostäder med
service och omvårdnad för äldre personer som behöver
särskilt stöd i boendeformerna trygghetsboende eller
gruppboende. I kommunen finns också bostäder med
särskild service för personer med funktionsnedsättning.

• K
 ommunens arbete ska präglas av snabbhet och god
service av hög kvalitet.

Behov av särskilt boende och bostäder med särskild service
ska beaktas i markanvisning. Ett ökat utbud av tillgängliga lägenheter för äldre och för personer med funktionsnedsättning på den ordinarie bostadsmarknaden ger
möjlighet till social gemenskap och trygghet samt underlättar för äldre att bo kvar hemma. Det är en uppgift för
bostadsmarknadens aktörer att bygga seniorbostäder eller
andra boendeformer anpassade för äldres behov.
Riktlinje:
• B
 ehovet av särskilt boende för äldre och för personer
med funktionsnedsättning ska beaktas i planeringen.
Bostäderna kan integreras i det ordinarie bostadsbeståndet.
• K
 ommunen ska verka för att den ordinarie bostadsmarknaden tillgodoser behov av bostäder med god
tillgänglighet och trygghet.

2.2 Kommunalt bostadsbyggande

Det är angeläget med en kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter för att möta efterfrågan. Där har de kommunala
bostadsbolagen en viktig roll. Inriktningen är att kommunen själv inte ska bygga andra bostäder än särskilt boende
för äldre och bostäder med särskild ser- vice för personer
med funktionsnedsättning.
Riktlinje:
• D
 e kommunala bostadsbolagen är kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på nya bostäder med
hyresrätt.
• K
 ommunen ska tillgodose behovet av särskilt boende
för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader

Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter
sträva efter rimliga boendekostnader. Nyproduktion kan
inte tillgodose hela efterfrågan av lägenheter med låg hyra.
Vid nyproduktion uppkommer flyttkedjor som frigör
bostäder i det äldre beståndet i olika prislägen och med
olika standard.

Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
Det finns personer som av sociala eller ekonomiska skäl
har svårt att få bostad. I kommunens ansvar ingår att
underlätta för dem. Deras behov tillgodoses i det ordinarie
bostadsbeståndet genom samarbete med alla fastighetsägare.

Riktlinje:
• K
 ommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.
B 371
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3 Information
I kommunen finns, förutom de kommunala bostadsbolagen, ett flertal fastighetsägare som har hyresrätter.
Kommunens webbplats informerar om vart man vänder
sig för att söka bostad, och kommunen verkar för att fastighetsägare ger lättillgänglig och saklig information om
sitt bostadsutbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning ansvarar
för den kommunala tomtkön.
Riktlinje:
• K
 ommunen ska informera bostadssökande om den
lokala bostadsmarknaden och ska verka för att fastighetsägare informerar om sitt bostadsutbud.

Från Stadskansliet

Remissammanställning
2013-05-30

Bostadsbyggnadsprogrammet,
nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning
Remissen var utskickad: 2012-03-02--2012-05-04

Sammanfattning av inkomna yttranden
De flesta av remissinstanserna anser att Bostadsbyggnadsprogrammet är bra.
Flera nämnder och föreningar anser att det är viktigt att få
till stånd fler hyresrätter så att bostadsmarkanden för unga
och resurssvaga förbättras.
Alla stadsdelar påpekar att Borås Stad behöver tillräckligt
markinnehav och planberedskap för den kommunala service som krävs så som förskolor, trygghetsboenden m m.
Flera nämnder påpekar att Borås Stad har flera styrdokument för den fysiska planeringen och att en samordning av dessa krävs. Särskilt viktigt är det att samordna
Bostadsbyggnadsprogrammet med miljömålen, visionen
och översiktplanen.
Flera nämnder önskar en tydligare uppföljning av bostadsprogrammet och mer konkreta prioriteringar.
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Flera nämnder pekar på vikten av att bostadsbyggnadsprogrammet grundar sig på aktuell statistik och långtidsprognoser samt efterlyser bra sammanställningar.

Efter inkomna synpunkter föreslås
följande revideringar:
Konkretisera programmet med mätbara mål

Bostadsbyggnadsprogrammet syftar till att lägga fast de
mål och inriktningar kommunen har med bostadsplaneringen. För dessa är det svårt att lägga fram mätbara mål,
särskilt då kommunen inte bygger bostäder i egen regi.
Kommunens ansvar är att fram riktlinjer för bostadsbyggandet och att möjliggöra för bostäder genom planberedskap men kommunen ansvarar inte för byggandet som är
marknadsstyrt.

Avstämning mot visionen och miljömål

Bostadsförsörjningsprogrammet kommer stämmas av mot
aktuella styrdokument så som exempelvis visionen för
Borås Stad och Miljömålen.

Det är viktigt med medborgarinflytande

Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras så medborgarnas möjlighet till delaktighet betonas som en del av
planering för hållbart boende.

Kultur- och naturvärden

Förtätning av den bebyggda miljön är en viktig del av
Borås vision 2025. Bostadsbyggandet ska ske med hänsyn
till kultur- och naturvärden. Dessa frågor kommer att ingå
som en del av den kommande Översiktsplanen

Anpassa byggandet till risk för översvämningar
i ett framtida klimat

Bostadsbyggandet ska ske så att risken för översvämningar
i ett framtida klimat minimeras. Dessa frågor kommer att
ingå som en del av den kommande Översiktsplanen

Följ ÖP och bygg utmed etablerade stråk

Bostadsbyggnadsprogrammet anger att ”En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare utnyttjande av
kollektivtrafik, fjärrvärme och redan gjorda investeringar.
Med lämplig kompletteringsbebyggelse kan tätorterna
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växa utan att breda ut sig. ” Ytterligare konkretiseringar
kommer att hanteras i arbetet med Översiktsplanen

Trafiknätet i en växande stad, nya vägförbindelser kan ge nya utbyggnadsmöjligheter

Denna fråga kommer att hanteras i kommande arbete med
Översiktsplanen och Trafikstrategin.

Synpunkter på att ÖP ska ha tydliga, långsiktiga
prognoser

Denna fråga kommer att hanteras i kommande arbete med
översiktsplanen

Förhöj brandskyddet i Trygghetsboenden
och lgh för äldre och personer med
funktionsnedsättningar
Ha olika brandskydd olika beroende på vem
som bor där

Det är svårt att ställa krav som är högre än lagen kräver.
Kostnaderna för installation och frågan om driftsansvaret
gör att detta inte är aktuellt att införa.

Ha en Strategi för Markanvisningar
Ha ett strategiskt markinnehav och
planberedskap
Markpriset på hyresrätter blir för högt.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att uppdrag att utarbeta
ett markstrategiskt program. I detta redovisas det egna
behovet av mark för framtida bebyggelse- och rekreationsområden samt områden för framtida markbyten. Storleken
av det utökade markbehovet utreds i detta arbete.

• Målet och bygg fler hyresrätter för unga, invandrare
och resurssvaga medborgare är redan precist nog och
främjar integrationen.
• Trygghetsboenden är med.
• Man ska vara aktiv på bostadsmarknaden för att stödja
byggandet av hyresrätter genom de kommunala bostadsbolagen.
• Hyreskostnaderna ska vara på en nivå som är överkomlig för alla.
Sändlista:

Kommunala nämnder
Fritids- och folkhälsonämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Väster
Kommunala och mellankommunala bolag
och organisationer
BoråsBorås AB
Borås Energi och miljö AB
Borås Elnät AB
Borås kommuns parkerings AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder i Borås
Fristadbostäder AB
AB Torpahus
Viskaforshem AB
Sandhultsbostäder
Sjuhäradskommunalförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Övriga

Byggandet av förskolor hänger inte med
bostadsbyggandet
Detaljplaner som tar lång tid, drabbar förskolor

Denna fråga ska särskilt betonas vid detaljplaneläggning
och bevakas i Lokalresursplanen.

Skapa Boplats Borås

Denna fråga kommer att hanteras som ett särskilt ärende
Nedanstående synpunkter finns redan med i Bostadsförsörjningsprogrammet och föranleder inga förändringar.
• Man ska tänka på grönområden, service gc-banor mm
• Lägenheterna vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet.

Borås Naturskyddsförening
Brottsförebyggande rådet
Byggmästareföreningen Väst
Centrala pensionärsrådet
Cykelfrämjandet
Fastighetsägarna
Folkhälsorådet
Företagarna i Borås, FR
Kommunala funktionshinderrådet
Hyresgästföreningen
Invandrarrådet
Ungdomsrådet
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Synpunkter i sammanfattning

Tekniska nämnden

Fritids- och folkhälsonämnden

Hur centrum ska växa för att kunna erbjuda bostäder
och ett bredare utbud av centrumfunktioner är en viktig
framtidsfråga för staden.

Ur ett folkhälsoperspektiv är Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram väl genomtänkt men det finns ett behov
av att bostadsbyggnadsprogrammet implementeras och
efterlevs. Nämnden föreslår att kraft läggs på fortsatt
implementering och uppföljning.

Kulturnämnden

Kultur- och naturvärden bör tas med i avsnittet för
strategisk planering och beaktas som ett särskilt värde vid
planering för hållbart boende.

Miljö- och konsumentnämnden

Ett nytt bostadsbyggnadsprogram måste stämmas av mot
visionen och miljömålen och andra relevanta styrdokument. I miljömålen finns miljökrav vid nybyggnation vid
markanvisningar.
Skapa en marknadsplats som kan erbjuda en samlad bild
av samtliga lediga lägenheter, både hos privata fastighetsägare och kommunägda bostadsbolag, en Boplats Borås.
Utveckla Bostadsbyggnadsprogrammet med tydligare
aktiviteter. Gällande handlingsprogram är bara en listning
av aktuella bostadsbyggnadsprojekt.

Samhällsbyggnadsnämnden

Förtydliga kopplingen mellan översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. ÖP06 ger inte tillräckligt
tydligt stöd för uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet. Det behövs en uttalad strategi för var och hur
Borås ska växa.
Basera Bostadsförsörjningsprogrammet på behovsbedömning utifrån befolkningstillväxt och prognoser så att det
blir enklare att följa upp och styra utvecklingen på ett
mer strategiskt sätt. Behovsbedömning gör det enklare för
nämnden att formulera verksamhetsmål for hur många
bostäder som måste planläggas varje år.
Nämnden anser att punkten rörande hyreslägenheter till
rimliga boendekostnader behöver preciseras, den är nu för
vag för att kunna omsattas i praktiken.
Bostadsförsörjningsprogrammet bör även innehålla tydligare riktlinjer för hur kommunen ska hantera markanvisningar.
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Fler bostäder i centrum i anslutning till befintlig infrastruktur innebär också ett övervägande om det finns kapacitet i trafiksystemet. Möjlighet att tillskapa erforderliga
parkeringsytor för tillkommande bostäder samt bevarande
av de gröna ytor som finns kvar i centrum är också en viktig fråga för att skapa en attraktiv boendemiljö. Kvalitén
på boendemiljön måste därmed bedömas med hänsyn till
störningar som trafiken medför och med hänsyn till den
gröna miljön som ska finnas kvar.
En översyn av det övergripande vägtrafiksystemet behövs
redan idag med hänsyn till de trafikmängder som finns på
våra gator och vägar. Ytterligare bostäder utmed befintliga vägar ökar ett sådant behov. Nya länkar/förbindelser
i vägsystemet innebär också möjligheter att tillskapa nya
attraktiva bostadsområden.

Stadsdelsnämnden Norr

Det finns många övergripande styrdokument om bostadsbyggande som Borås Stad ska förhålla sig till. Därför är
det svårt att svara på om riktlinjerna har gett lämpligt stöd
för att verkställa målen i ÖP 2006. Borås Stad bör minska
antalet styrdokument för stadsplanering, för att ha ett
tydligare och mer översiktliga styrdokument med mätbara mål. Styrdokument som är äldre än fyra år behöver
uppdateras. Bostadsbyggnadsprogrammet behöver knytas
an till nya styrdokument vision för Borås Stad och nya
miljömål. Det är vikigt att Borås Stad fortsätter arbetet
med visionens strategiska målområden för att ständigt höja
stadens attraktion.
Översiktsplanen behöver kompletteras med nya prognoser
för befolkningsstatistik fram till 2025-2050.
Det är viktigt att Borås Stad kontinuerligt uppdaterar
information om bostadsbyggnadsbehov (upplåtelseformer/
boendebestånd). Detta för att säkra en aktiv användning
och uppdatering av både bostadsbyggnadsprogrammet och
översiktsplanen samt öka möjlighet för politiker att prioritera och fatta mer strategiska och långsiktigt hållbara beslut.
Stadsdelsnämnden menar att detaljplaneringen som idag
tar cirka två år kan skapa förseningar. Stadsbyggnadskontorets handläggningstider ska präglas av snabbhet.
Riktlinjen att planeringen ska beakta tillgången till offentlig service efterlevs inte fullt ut. Utvecklingen av förskolor
inte ligger i paritet med bostadsbyggandet. Det är viktigt
att påskynda planarbete för lämplig placering av nya förskolor inom Centrum, Sjöbo och Fristad tätort.
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Då beslutet gäller strategisk utveckling av stadsplanering
berör det direkt barnfamiljer.

Stadsdelsnämnden Väster

Bostadsbyggnadsprogrammet bör ha med uppgifter om
den demografiska prognosen. Stadsdelen har ett stort
behov av bra prognoser för att kunna planera den sociala
servicen.
Det finns många program och planer om bostadsbyggande
dessa behöver samordnas i de olika planeringsprocesserna
och har betydelse då det gäller planering av verksamheternas lokalbehov.
Nämnden har inte kunskap om det skett specifika förändringar i möjligheterna att uppfylla bostadsutbyggnadsprogrammets mål enligt de riktlinjer som anges. Detta är ett
utvecklingsområde, att ta del av och använda de centrala
planerna.

Viktigt med tidig samverkan med alla intressenter i de
områden som är aktuella.
Lyft behovet av att minska barriärer i våra olika områden
för att underlätta nyttjande av social service, bra skolvägar
etc.

Stadsdelsnämnden Öster

Planfrågor måste ha ett stort fokus på medborgarinflytande och även Stadsdelsnämnden har ett stort ansvar i en
sådan process.
Planeringen av förskolelokaler i samband med bostadsbyggande är viktig. Påskynda planarbetet för lämplig
placering av nya förskolor inom expansiva områden som
Brämhult/Hässleholmen men också Dalsjöfors.
Lyft fram behovet av bostäder för äldre, exempelvis trygghetsbostäder.

Nämnden har inte någon synpunkt om bostadsutbyggnadsprogrammet är ett lämpligt stöd. Däremot behövs bra
samklang mellan bostadsbyggnadsprogram och översiktsplan.

Säkerställ tillgången på kommunal service, grönområden,
mötesplatser samt gång- och cykelvägar i nya bostadsområden

Nämnden har inte tillräcklig erfarenhet av hur väl programmet efterlevs eller om det lett till ett varierat bostadsinnehåll och präglats av snabbhet men det är viktigt att så
sker.

Borås Energi och Miljö AB

Ett varierat bostadsinnehåll kan främja integration och
behöver betonas. Det är viktigt att tillgodose behovet av
studentbostäder, bostäder till ungdomar och bostäder till
personer med svag ställning, främst hyresrätter och mindre lägenheter till ungdomar och studenter.
Det är viktigt att kommunen äger mark för att kunna bidra till lämplig bostadsutveckling samt tillgodose behovet
av mark för offentlig service.
Har det varit möjligt att påverka behovet av studentbostäder, bostäder till personer med svag ställning på bostadsmarknaden, således hyresrätter, genom överenskommelser
med fastighetsägare?
Har det funnits tillräckligt med kommunal mark, för att
kunna agera strategiskt?
I programmet bör ingå att främja bostadsbyggande som
planerar att innehålla Trygghetsboende.
Lyft fram behovet av varierat bostadsbyggande för att
främja integration.
Borås Stads miljömål för hållbar samhällsplanering bör
ingå i programmet.

Ny bostadsbebyggelse bör klimatanpassas t ex minimera
risken för översvämningar. Risker kan beaktas och minimeras bl a genom att bygga hållbar dagvattenhantering
enligt Borås Stads riktlinjer för dagvattenhantering, avrinning av dagvatten vid extrema regn och säker höjdsättning
av nya byggnader.
För att motverka negativa ekonomiska konsekvenser för
VA-systemet ska nya bostadsområden planeras enligt ÖP
06. I expansiva områden behövs översiktliga områdesstudier före detaljplaneläggning.

Södra Älvsborgs räddningstjänst

Brandskyddet i trygghetsboenden bör ligga på en högre
nivå än den lägsta nivå som anges i byggreglerna.
Kommunstyrelsen bör ta beslut om vilken brandskyddsnivå som bör uppnås hos trygghetsboenden i Borås och
vilka egna ambitioner kommunen har i frågan.
Även brandskyddsnivån i vanliga boenden, för personer
som har sämre möjlighet att utrymma vid brand, bör
anpassas utifrån individuella förutsättningar. Tekniska
lösningar som portabla och fasta sprinklersystem, spisvakter och brandlarm kan installeras.
Brandskyddet bör dimensioneras för hela byggnadens
livslängd men också ta hänsyn till att de boendes rörelseB 375
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möjligheter kan komma förändras under tid. Kostnaden
för brandskyddet blir lägre om det installeras i byggskedet
jämfört med att göra installationen i efterhand.

AB Bostäder

Ungdomsrådet

Bostäder inte ska behöva kosta så mycket. Det måste gå att
bygga nytt till ett pris som ger en rimlig hyresnivå så att
både ungdomar och andra som inte har så stora inkomster
får möjlighet att välja sin bostad.

Det är viktigt att kommunen har mark att anvisa för byggnation av hyresrätter i centrala lägen.

Inflyttningen till Borås, gör att det kan bli svårare för
ungdomar och studenter att få tag i lägenheter. Det behövs
bostadsrätter och hyresrätter för att tillgodose behovet.

Kommunen beaktar inte boendekostnaderna vid markanvisningar utan ökade markkostnader driver upp hyrorna i
nyproduktionen.

Det är bra att kommunen tar ansvar för att hjälpa personer
som har svårt att få bostad.

Kommunen skall vara aktiv på fastighetsmarknaden och
medverkar på så sätt till att möta efterfrågan på mark för
bostadsbyggande och är till stöd för de kommunala bostadsbolagen med syfte att skapande av fler hyresrätter.

Fristadbostäder AB

Har inga synpunkter

Centrala Pensionärsrådet

Vid skapandet av bostäder för äldre och personer med
funktionsnedsättning måste:
• Lägenheterna vara av god kvalitet.
• Lägenheterna ha hög tillgänglighet.
• Hyreskostnaderna vara på en nivå som är överkomlig
för alla.
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Ungdomsrådet vill poängtera att de inte kan representera
ALLA ungdomar i kommunen.

Kommunala funktionshinderrådet

Det är bra att man hittills ha tagit hänsyn till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och vi förutsätter att så också kommer att fortsätta ske. Detta gäller både
ute- och inomhusmiljö.
Ensamstående sjuk- och ålderspensionärer med olika
funktionsnedsättningar behöver också billiga lägenheter
som är bra utrustade, tillgängliga och nära affärer och
bussförbindelser.
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Nr 65
Förvärv av fastigheterna Klubbsvampen 1 och 2 (Barnhemsgatan, Sjöbo), Runstenen 8 (Södervärnsgatan, Trandared) och Kassafonden 7 (Krassegången 1, Trandared)
2013-06-17

2013/KS0285 252

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har lagt fram ett förslag om
att kommunen skall köpa ovan angivna fastigheter av AB
Bostäder i Borås för tillsammans 18 mnkr.
Av Lokalförsörjningsnämndens skrivelse framgår inte i
klartext motivet för att förvärva fastigheterna. Det framgår dock att det finns ett långsiktigt behov av att använda
fastigheterna för sitt nuvarande ändamål. Men för att
göra detta möjligt finns ett visst investeringsbehov. Vid
beredningen av ärendet har under hand från Lokalförsörjningskontoret framförts att motivet är att det är rationellt
att sköta dessa kompletterande investeringar utan att
behöva förhandla med någon hyresvärd. Detta gäller även
för driften i övrigt. I kombination med det långsiktiga
behovet och en rimlig köpeskilling har Lokalförsörjningsnämnden bedömt att det är en bra lösning för kommunen
att äga fastigheterna.
Styrelsen för AB Bostäder i Borås har den 27 maj enhälligt
beslutat att sälja fastigheterna. I samband med detta har
styrelsen noterat att försäljningen tillkommit på Lokalförsörjningsförvaltningens initiativ. Det finns särskilda regler
om när bolaget skall underställa Kommunfullmäktige
beslut om försäljning av fastigheter. Genom att Lokalförsörjningsnämnden ställer sitt förslag om förvärv av fastigheterna blir konsekvensen att även AB Bostäders beslut i
praktiken prövas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen delar Lokalförsörjningsnämndens
bedömning att det är lämpligt att kommunen förvärvar
fastigheterna.
Lokalförsörjningsnämnden anger att nämnden behöver
göra investeringar på tillsammans 2,5 mnkr i de inköpta
lokalerna. Nämnden anger att det finns möjlighet att
finansiera inköpen och de tillkommande investeringarna
utan att verksamheternas nuvarande hyresnivå höjs. Detta
bygger på att kapitalkostnaderna fördelas på 33 år, vilket

är den gängse tiden för nybyggnaden av verksamhetslokaler. Byggnaderna är nu cirka 20 år gamla. Det är mot
denna bakgrund av betydelse att det görs en realistisk
bedömning av den återstående ekonomiska livslängden vid
beräkningen av den tid som kapitalkostnaderna skall fördelas på som grund för verksamheternas kommande hyra.
Inköpet medför en kostnadsförändring som inte framgår
av Lokalförsörjningsnämndens framställning. En kommun får ett särskilt statsbidrag på 18 % av hyreskostnaden
vid inhyrning av lägenheter för boende enligt LSS-lagen.
För de nu aktuella fastigheterna erhöll kommunen under
2012 ett statsbidrag på 317 000 kr. När kommunen
blir ägare till fastigheterna upphör statsbidraget. Denna
tillkommande omständighet ändrar inte bedömningen att
tillstyrka förvärvet.
Kommunstyrelsen tillstyrker således Lokalförsörjningsnämndens förslag om förvärv av de fyra fastigheterna.
Däremot föreslår Kommunstyrelsen att förslaget om
investeringsanslag skall behandlas i budgeten för 2014.
Denna tidsförskjutning innebär inget praktiskt problem.
En princip är att så många investeringar som möjligt skall
behandlas samlat i investeringsbudgeten. Även om beslutet
inte tas nu är det helt rätt att Lokalförsörjningsnämnden
nu har belyst att förvärvet medför ett behov av dessa
investeringar.
Förslaget kommer in till Kommunfullmäktige i sådan tid
att de tillträdesdagar som anges i avtalen inte kan gälla.
Det bedöms att det inte är något problem att för säljare
och köpare att ändra dessa.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunen förvärvar fastigheterna Klubbsvampen 1
och 2 för en köpeskilling på 7 000 000 kr (Sju miljoner) enligt bifogat förslag på köpekontrakt.
Kommunen förvärvar fastigheten Kassafonden 7 för
en köpeskilling på 5 000 000 kr (Fem miljoner) enligt
bifogat förslag på köpekontrakt.
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Kommunen förvärvar fastigheten Runstenen 8 för en
köpeskilling på 6 000 000 kr (Sex miljoner) enligt bifogat förslag på köpekontrakt.
Beslut om tilläggsinvesteringar görs i samband med
budgeten för 2014.
Mot beslutet reserverade sig Morgan Hjalmarsson (FP).
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Klubbsvampen 1 och 2 värderades 2012-08-29 till
7 000 000 (sju miljoner) kronor.
Kassafonden 7 värderas 2012-08-27 till 5 000 000
(fem miljoner) kronor.
Runstenen 8 värderas 2012-08-27 till 6 000 000
(sex miljoner) kronor.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva fastigheterna Klubbsvampen 1 och 2, för
en köpeskilling på 7 000 000 (sju miljoner) kronor,
enligt bifogat förslag på köpekontrakt,
att förvärva fastigheten Kassafonden 7, för en köpeskilling på 5 000 000 fem miljoner) kronor, enligt
bifogat förslog på Köpekontrakt,

2013-03-19
Från Lokalförsörjningsförvaliningen
Till Kommunfullmäktige
Framställan om förvärv av fastigheterna, Klubbsvampen 1
och 2 (Barnhemsgatan, Sjöbo), Runstenen 8 (Södervärnsgatan, Trandared) samt Kassafonden 7 (Krassegången 1,
Trandared) i Borås
Sociala omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet
i form av LSS-boende på ovan nämnda fastigheter.
Fastigheterna ägs och förvaltas av AB Bostäder, som har
framför önskemålet om att Borås Stad förvärvar dessa
fastigheter. Underlaget för denna slutsats grundar sig
på att Borås Stad i nuläget har hyreskontrakt på alla de
fyra fastigheterna i sin helhet.
Fastigheternas läge bedöms vara bra, och med en väl
förankrad verksamhet som har ett långsiktigt behov
av denna boendeform, Det behövs inga omfattande
anpassningar för att byggnaderna skall tillgodose
verksamhetens behov. Investeringar som behövs göras
på kort sikt är bl a renovering av hiss samt byte av värmesystem på Klubbsvampen I och 2. Investeringarna
beräknas kunna göras utan att höja verksamheternas
befintliga hyresnivå.
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att förvärva fastigheten Runstenen 8, för en köpeskilling
på 6 000 000 (sex miljoner) kronor, enligt bifogat
förslag på Köpekontrakt samt,
att ge anslag till investering om tillsammans 2 500 000
(tvåmiljonerfemhundratusen kronor) för renovering
av hiss, värmesystem och verksamhetsanpassningar i
fastigheterna.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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Köpekontrakt

§ 4 Försäkring m m

Säljare:

Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och tidpunkten för köparens
tillträde. Faran övergår på Köparen, om Fastigheten ej
tillträtts på grund av Köparens dröjsmål.

AB Bostäder i Borås, org nr 556024-8782 Box 407, 503 12
Borås (nedan kallad Säljaren)

Köpare:

Borås Stad, org nr 212000-1561 501 80 Borås
(nedan kallad Köparen)

Objekt:

Fastigheten Borås Klubbsvampen 1 Fastigheten Borås
Klubbsvampen 2 (nedan kallad Fastigheten)

§ 1 Överlåtelse
Säljaren överlåter genom försäljning Fastigheten till Köparen för en överenskommen köpeskilling om SJUMILJONER (7 000 000) kronor och på följande villkor i övrigt.

Det åligger Säljaren att hålla Fastigheten fullvärdeförsäkrad fram till och med Tillträdesdagen.
Skulle Fastigheten drabbas av skadefall före Tillträdesdagen, skall avtalet likväl gälla och skadan skall regleras
genom Säljarens försorg före Tillträdesdagen. Om detta ej
kan ske före tillträdesdagen kan parterna överenskomma
att Säljarens tillkommande skadeersättning tillfaller
Köparen med tillägg för merkostnader enligt av Säljaren
framtagen offert för återställande av skadan som ej täcks
av försäkringsersättning, varvid Köparen själv svarar för
skadans återställande.

§ 5 Fördelning av kostnader och intäkter
Alla intäkter av Fastigheten skall till den del de avser och
belöper på tiden före Tillträdesdagen tillkomma Säljaren
och för tiden fr o m Tillträdesdagen Köparen.

Fastigheten skall tillträdas enligt överenskommelse, dock
senast 2013-08-01 (nedan kallad Tillträdesdagen).

Alla för Fastigheten utgående kostnader, av vad slag de
vara må, skall till den del de belöper på och avser tiden
före Tillträdesdagen betalas av Säljaren och för tiden
fr o m Tillträdesdagen betalas av Köparen.

§ 3 Köpeskillingens erläggande

§ 6 Lagfartskostnad m m

§ 2 Tillträdesdag

Köpeskillingen skall erläggas enligt följande:
Kontant på Tillträdesdagen till av
Säljaren anvisat konto.		
Summa kronor			

7 000 000:00
7 000 000:00

På Tillträdesdagen skall upprättas och regleras likvidavräkning avseende köpeskillingen samt avgående och tillkommande poster enligt avtalet, såsom kostnader och intäkter
för Fastigheten. Likvidsaldot enligt likvidavräkningen skall
erläggas genom insättning på av Säljaren eller Köparen
anvisat konto på Likviddagen. Kostnadsposter som regleras
efter direktavläsning på mätare betalas i första hand till respektive leverantör, eljest regleras posterna mellan parterna
inom en månad efter Tillträdesdagen. Eventuell ytterligare avräkning skall ske snarast och senast 60 dagar efter
Tillträdesdagen.

Samtliga med köpet förenade kostnader för lagfart och
inteckningskostnader skall betalas av Köparen ensam.

§ 7 Övertagande av avtal m m
Köparen skall fr o m Tillträdesdagen överta samtliga rättigheter och förpliktelser enligt för Fastigheten gällande
hyresförhållande/hyresavtal enligt bilaga 1 ävensom överta
samtliga för Fastigheten gällande avtal avseende renhållning, service och dylikt, vilka avtal förtecknats i bilaga 2.
Om leverantör vägrar att samtycka till partsbyte, skall Köparen genast informera Säljaren som skall säga upp sådant
avtal att upphöra vid tidigast möjliga tidpunkt. Säljaren
och Köparen skall under uppsägningstiden arrangera sina
förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de
nyttigheter som berört avtal avser.
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§ 8 Köpebrev m m
Säljaren skall mot erhållande av köpeskillingen på Tillträdesdagen enligt § 3 ovan utfärda och till Köparen överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheten och övriga
handlingar som erfordras för att Köparen skall få lagfart.
Säljaren skall vidare till Köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur fastighetsregistret,
obelånade pantbrev, hyreskontrakt, serviceavtal, gällande
tomtkarta om sådan finnes och övriga handlingar rörande
Fastigheten, vilka är av betydelse för Köparen som ägare
av denna.
Äganderätten till Fastigheten övergår på Köparen först i
och med att köpebrev utfärdats.
På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen vidare överlämna behörighets handlingar, bilaga 8, för Säljaren.

§ 9 Garantier m m
Säljaren garanterar, med avseende på Tillträdesdagen om
annat inte anges nedan,
att Fastigheten inte belastas av andra penninginteckningar, servitut och nyttjanderätter än vad som
framgår av bifogat CFD-utdrag, bilaga 3. Av detta
framgår att Fastigheten totalt har uttagna penninginteckningar om noll (0) kronor;
att Fastigheten på Tillträdesdagen är obelånad och inga
pantbrev finns uttagna i Fastigheten i enlighet med
bilaga 3;
att för Fastigheten har tecknats hyresförhållanden/hyresavtal enligt bilaga 1;
att på Fastigheten belöpande gatukostnadsersättning,
och liknande i tillämplig omfattning erlagts, i den
mån ersättningsskyldighet inträtt;
att Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits. Köpare
och Säljare är informerade om sin undersökningsrespektive upplysningsplikt.
att det intill denna dag inte riktats några förelägganden
avseende Fastigheten;
att Säljaren inte har vidtagit åtgärd i Fastigheten utan
erforderligt myndighetstillstånd;
att Fastigheten inte är föremål för process, skilje
förfarande eller tvist och att, såvitt Säljaren känner
till, inte heller kommer att bli föremål för sådant
förfarande p g a omständigheter hänförliga till tid
före Tillträdesdagen;
att Fastigheten inte är föremål för expropriation eller liknande åtgärd och att såvitt Säljaren känner till inga
förberedande sådana åtgärder har vidtagits eller är att
förvänta;
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att Fastigheten till och med Tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad;
att Fastighetens användning ej står i strid mot gällande
detaljplan eller andra myndighetsföreskrifter;
att inga krav grundande på miljöbalken eller äldre lagstiftning hänförliga till verksamheten på fastigheten
har framställts till Säljaren och att Säljaren inte känner till några sådana krav som framställts till tidigare
ägare.
att Säljaren fram till Tillträdesdagen inte har ingått
några avtal avseende Fastigheten utöver vad som
anges i detta kontrakt med bilagor;
att byggnaderna på Fastigheten är uppförda i enlighet
med gällande bygglov;
att Fastigheten överlåts fri från anställd personal.

§ 10 Besiktning
Köparen har beretts tillfälle att före detta kontrakts undertecknande genomföra en ekonomisk och juridisk genomgång avseende Fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att
utföra besiktning avseende miljö och Fastighetens skick
och tagit del av protokoll avseende OVK-besiktning, bilaga 4, tillsynsprotokoll enligt lagen om skydd mot olyckor,
Bilaga 5, protokoll avseende periodisk översyn av elanläggning, bilaga 6, karta med fastighetsgränser, bilaga 7.

§ 11 Köparens kontraktsbrott
Om Köparen inte på Tillträdesdagen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt äger Säljaren rätt att häva
köpekontraktet. Säljaren är då berättigad till ersättning
från Köparen för den skada som uppkommit. Säljaren har
– oavsett om han häver köpet eller ej – rätt till skadestånd
för uppkommen skada.

§ 12 Friskrivning för Säljaren
från ansvar för fel
Säljaren och Köparen är införstådda med sin informationsplikt respektive undersökningsplikt.
Köparen har vidare själv informerat sig om de bestämmelser avseende detaljplaner som berör Fastigheten ävensom i
övrigt undersökt frågor gällande dispositionsmöjligheterna
beträffande Fastigheten. Av Säljaren tillhandahållna uppgifter i form av areauppgifter etc i hyreskontrakt eller eljest
är lämnade med generell reservation för riktigheten av
uppgifterna och Köparen kan således inte grunda anspråk
på reduktion av köpeskillingen på eventuella avvikelser i
förhållande till på detta sätt lämnade uppgifter om areainnehåll m m.
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Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd
gällande, om inte Säljaren uttryckligen garanterat visst
förhållande, på grund av fel i Fastigheten. Friskrivning
avser dolda fel enligt Jordabalken.

§ 13 Reklamation och preskription
Vill Köparen göra anspråk gällande på grund av avvikelse
från en i detta avtal lämnad garanti skall han skriftligen
framställa sitt krav inom skälig tid efter det att han upptäckt felet.

§ 15 Övrigt
Alla överenskommelser, utfästelser och annat av betydelse
för detta köp har intagits i avtalet. Utöver vad häri anges
har inga utfästelser lämnats i samband med överlåtelsen.
Alla överenskommelser med avseende på detta köp som
träffas efter avtalets undertecknande skall vara skriftliga
för att gälla samt i övrigt uppfylla formkraven i 4 kap
jordabalken.
Säljaren skall svara för och bekosta att energideklaration
utförs för Fastigheten före tillträdesdagen.
Köpeskillingen för Fastigheten fördelas enligt följande:

§ 14 Köpets giltighet
För detta avtals giltighet fordras;
att Säljarens styrelse godkänner försäljningen;
att Borås Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänner förvärvet genom beslut som vinner laga
kraft. Skulle Borås Stads kommunfullmäktige inte
lämna sitt godkännande återgår köpet utan ersättning eller skadestånd från någondera parten.

Borås Klubbsvampen 1
Borås Klubbsvampen 2

3 500 000 kronor.
3 500 000 kronor.

-----------Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar,
varav Säljaren och Köparen tagit var sitt.
Borås den / 2013 Borås den / 2013
Säljare				Köpare
AB Bostäder i Borås
Borås Stad
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Cashflow-kalkyl
Datum Objekt

2012-08-29 Borås Klubbsvampen 1 och 2, Barnhemsgatan 70, 506 48 Borås

Kalkylförutsättningar
och finansiering

Avkastningskrav

6,30 %

Pris

7 000 000

Hyreshöjning

2,00 % Kontantinsats

7 000 000

Driftkostnadsökning

2,00 %

Sammanställning
areor, Intäkter

Yta m2

Hyresintäkt
tkr/år

kr/m2

övrig intäkt
tkr/år

kr/m2

Bostäder

273

258

945

Kontor

379

358

945

Summa

652

616

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Hyresintäkt bostäder

258

263

268

273

278

Hyresintäkt lokaler

358

365

372

379

387

Drift och underhåll

-175

-179

-183

-187

-191

Driftnetto

441

449

457

466

474

Driftnetto exkl räntebldr

441

449

467

465

474

Betalnetto

441

449

457

465

474

6,30

6,41

6,53

6,64

6,77

Avkastningsvärde

7 000

7 127

7 254

7 381

7 524

Justerat avkastningsvdärde

7 000

7 127

7 254

7 381

7 524

Direktavkastning (efter just)

6,30 **)

6,41 **)

6,53 **)

6,64 **)

7,00

10 736

10 931

11 126

11 321

I 1 540

Driftnetto (tkr)

Betalnetto (tkr)

Avkastning eget kapital *)
Avkastningsvärde

Värde i kr/m (efter just)
2

*) Aktuellt års betalnetto + aktuellt års amortering/ Pris - första årets lårseskuld (%).
**) Aktuellt års driftnetto /Första årets avkastningsvärde (%).
Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för fastigheten Borås Klubbsvampen 1 och 2 är fastställt (2007) 0 kr. Typkod 823.

Driftkostnad

Drifikostnaden är beräknad till 150 000 kr/år,

Ansvarig fastighetsmäklare
Bengt Bergqvist, tel 033-10 77 99, mobil 0705-46 01 96. E-post: bengt.bergqvist@maklarhuset.se
Kontaktperson
Ulrika Björkman, tel 033-10 77 99, mobil 0708-46 09 13, E-post: ulrika.bjorkman@maklarhuset.se
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Köpekontrakt

§ 4 Försäkring m m

Säljare:

Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och tidpunkten för köparens
tillträde. Faran övergår på Köparen, om Fastigheten ej
tillträtts på grund av Köparens dröjsmål.

AB Bostäder i Borås, org nr 556024-8782
Box 407, 503 12 Borås, (nedan kallad Säljaren)

Köpare:

Borås Stad, org nr 212000-1561 501 80 Borås
(nedan kallad Köparen)

Objekt:

Fastigheten Borås Kassafonden 7
(nedan kallad Fastigheten)

§ 1 Överlåtelse
Säljaren överlåter genom försäljning Fastigheten till Köparen för en överenskommen köpeskilling om
FEMMILJONER (5 000 000) kronor och på följande
villkor i övrigt.

§ 2 Tillträdesdag
Fastigheten skall tillträdas enligt överenskommelse, dock
senast 2013-08-01 (nedan kallad Tillträdesdagen).

Det åligger Säljaren att hålla Fastigheten fullvärdeförsäkrad fram till och med Tillträdesdagen.
Skulle Fastigheten drabbas av skadefall före Tillträdesdagen, skall avtalet likväl gälla och skadan skall regleras
genom Säljarens försorg före Tillträdesdagen. Om detta ej
kan ske före tillträdesdagen kan parterna överenskomma
att Säljarens tillkommande skadeersättning tillfaller
Köparen med tillägg för merkostnader enligt av Säljaren
framtagen offert för återställande av skadan som ej täcks
av försäkringsersättning, varvid Köparen själv svarar för
skadans återställande.

§ 5 Fördelning av kostnader och intäkter
Alla intäkter av Fastigheten skall till den del de avser och
belöper på tiden före Tillträdesdagen tillkomma Säljaren
och för tiden fr o m Tillträdesdagen Köparen.
Alla för Fastigheten utgående kostnader, av vad slag de
vara må, skall till den del de belöper på och avser tiden
före Tillträdesdagen betalas av Säljaren och för tiden
fr o m Tillträdesdagen betalas av Köparen.

§ 6 Lagfartskostnad
§ 3 Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen skall erläggas enligt följande:
Kontant på Tillträdesdagen till av
Säljaren anvisat konto.		
Summa Kronor			

5 000 000:00
5 000 000:00

På Tillträdesdagen skall upprättas och regleras likvidavräkning avseende köpeskillingen samt avgående och
tillkommande poster enligt avtalet, såsom kostnader och
intäkter för Fastigheten. Likvidsaldot enligt likvidavräkningen skall erläggas genom insättning på av Säljaren eller
Köparen anvisat konto på Likviddagen. Kostnadsposter
som regleras efter direktavläsning på mätare betalas i första hand till respektive leverantör, eljest regleras posterna
mellan parterna inom en månad efter Tillträdesdagen.
Eventuell ytterligare avräkning skall ske snarast och senast
60 dagar efter Tillträdesdagen.

Samtliga med köpet förenade kostnader för lagfart och
inteckningskostnader skall betalas av Köparen ensam.

§ 7 Övertagande av avtal m m
Köparen skall fr o m Tillträdesdagen överta samtliga rättigheter och förpliktelser enligt för Fastigheten gällande
hyresförhållande/hyresavtal enligt bilaga 1 ävensom överta
samtliga för Fastigheten gällande avtal avseende renhållning, service och dylikt, vilka avtal förtecknats i bilaga 2.
Om leverantör vägrar att samtycka till partsbyte, skall Köparen genast informera Säljaren som skall säga upp sådant
avtal att upphöra vid tidigast möjliga tidpunkt. Säljaren
och Köparen skall under uppsägningstiden arrangera sina
förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de
nyttigheter som berört avtal avser.

B 383

kommunfullmäktiges handlingar | 22 Augusti 2013

§ 8 Köpebrev m m
Säljaren skall mot erhållande av köpeskillingen på Tillträdesdagen enligt § 3 ovan utfärda och till Köparen överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheten och övriga
handlingar som erfordras för att Köparen skall få lagfart.
Säljaren skall vidare till Köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur fastighetsregistret,
obelånade pantbrev, hyreskontrakt, serviceavtal, gällande
tomtkarta om sådan finnes och övriga handlingar rörande
Fastigheten, vilka är av betydelse för Köparen som ägare
av denna.
Äganderätten till Fastigheten övergår på Köparen först i
och med att köpebrev utfärdats.
På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen vidare överlämna behörighets handlingar, bilaga 9, för Säljaren.

§ 9 Garantier m m
Säljaren garanterar, med avseende på Tillträdesdagen om
annat inte anges nedan,
att Fastigheten inte belastas av andra penninginteckningar, servitut och nyttjanderätter än vad som
framgår av bifogat CFD-utdrag, bilaga 3. Av detta
framgår att Fastigheten totalt har uttagna penninginteckningar om noll (0) kronor;
att Fastigheten på Tillträdesdagen är obelånad och inga
pantbrev finns uttagna i Fastigheten i enlighet med
bilaga 3;
att för Fastigheten har tecknats hyresförhållanden/hyresavtal enligt bilaga 1;
att på Fastigheten belöpande gatukostnadsersättning,
och liknande i tillämplig omfattning erlagts, i den
mån ersättningsskyldighet inträtt;
att Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits. Köpare
och Säljare är informerade om sin undersökningsrespektive upplysningsplikt.
att det intill denna dag inte riktats några förelägganden
avseende Fastigheten;
att Säljaren inte har vidtagit åtgärd i Fastigheten utan
erforderligt myndighetstillstånd;
att Fastigheten inte är föremål för process, skiljeförfarande eller tvist och att, såvitt Säljaren känner till, inte
heller kommer att bli föremål för sådant förfarande
p g a omständigheter hänförliga till tid före Tillträdesdagen;
att Fastigheten inte är föremål för expropriation eller liknande åtgärd och att såvitt Säljaren känner till inga
förberedande sådana åtgärder har vidtagits eller är att
förvänta;
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att Fastigheten till och med Tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad;
att Fastighetens användning ej står i strid mot gällande
detaljplan eller andra myndighetsföreskrifter;
att inga krav grundande på miljöbalken eller äldre lagstiftning hänförliga till verksamheten på fastigheten
har framställts till Säljaren och att Säljaren inte känner till några sådana krav som framställts till tidigare
ägare.
att Säljaren fram till Tillträdesdagen inte har ingått
några avtal avseende Fastigheten utöver vad som
anges i detta kontrakt med bilagor;
att byggnaderna på Fastigheten är uppförda i enlighet
med gällande bygglov;
att Fastigheten överlåts fri från anställd personal.

§ 10 Besiktning
Köparen har beretts tillfälle att före detta kontrakts undertecknande genomföra en ekonomisk och juridisk genomgång avseende Fastigheten. Köparen har beretts tillfälle
att utföra besiktning avseende miljö och Fastighetens
skick och tagit del av protokoll avseende OVK-besiktning,
bilaga 4, och energideklaration, bilaga 5, tillsynsprotokoll
enligt lagen om skydd mot olyckor, Bilaga 6, protokoll
avseende periodisk översyn av elanläggning, bilaga 7, karta
med fastighetsgränser, bilaga 8.

§ 11 Köparens kontraktsbrott
Om Köparen inte på Tillträdesdagen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt äger Säljaren rätt att häva
köpekontraktet. Säljaren är då berättigad till ersättning
från Köparen för den skada som uppkommit. Säljaren har
– oavsett om han häver köpet eller ej – rätt till skadestånd
för uppkommen skada.

§ 12 Friskrivning för Säljaren
från ansvar för fel
Säljaren och Köparen är införstådda med sin informationsplikt respektive undersökningsplikt.
Köparen har vidare själv informerat sig om de bestämmelser avseende detaljplaner som berör Fastigheten ävensom
i övrigt undersökt frågor gällande dispositions- möjligheterna beträffande Fastigheten. Av Säljaren tillhandahållna
uppgifter i form av areauppgifter etc i hyreskontrakt eller
eljest är lämnade med generell reservation för riktigheten av uppgifterna och Köparen kan således inte grunda
anspråk på reduktion av köpeskillingen på eventuella
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avvikelser i förhållande till på detta sätt lämnade uppgifter
om areainnehåll m m.

§ 15 Övrigt

Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd
gällande, om inte Säljaren uttryckligen garanterat visst
förhållande, på grund av fel i Fastigheten. Friskrivning
avser dolda fel enligt Jordabalken.

Alla överenskommelser, utfästelser och annat av betydelse
för detta köp har intagits i avtalet. Utöver vad häri anges
har inga utfästelser lämnats i samband med överlåtelsen.
Alla överenskommelser med avseende på detta köp som
träffas efter avtalets under- tecknande skall vara skriftliga
för att gälla samt i övrigt uppfylla formkraven i 4 kap
jordabalken.

§ 13 Reklamation och preskription

------------

Vill Köparen göra anspråk gällande på grund av avvikelse
från en i detta avtal lämnad garanti skall han skriftligen
framställa sitt krav inom skälig tid efter det att han upptäckt felet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar,
varav Säljaren och Köparen tagit var sitt.

§ 14 Köpets giltighet

Borås den / 2013		

Borås den / 2013

Säljare				Köpare
AB Bostäder i Borås
Borås Stad

För detta avtals giltighet fordras;
att Säljarens styrelse godkänner försäljningen;
att Borås Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänner förvärvet genom beslut som vinner laga
kraft. Skulle Borås Stads kommunfullmäktige inte
lämna sitt godkännande återgår köpet utan ersättning eller skadestånd från någondera parten.
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Cashflow-Kalkyl
Datum Objekt

2012-08-27 Borås Kassafonden 7, Krassegången 1, 507 51 Borås

Kalkylförutsättningar
och finansiering

Avkastningskrav

6,00 %

Pris

5 000 000

Hyreshöjning

2,00 % Kontantinsats

5 000 000

Driftkostnadsökning

2,00 %

Sammanställning
areor, Intäkter

Yta m2

Hyresintäkt
tkr/år

övrig intäkt
kr/m2

tkr/år

kr/m2

Bostäder

232

232

1 000

Kontor

173

173

1 000

Summa

405

405

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Hyresintäkt bostäder

232

237

242

247

252

Hyresintäkt lokaler

173

176

180

184

188

Drift och underhåll

-100

-102

-104

-106

-108

Driftnetto

305

311

318

326

332

Driftnetto exkl räntebldr

306

311

318

326

332

Betalnetto

306

311

318

325

332

Avkastning eget kapital *)

6,10

6,22

6,36

6,50

6,64

Avkastningsvärde

5 083

5 183

5 300

5 417

5 533

Justerat avkastn värde

5 083

5 183

5 300

5 417

5 533

6,00 **)

6,12 **)

6,26 **)

6,39 **)

7,00

12 551

12 798

13 086

13 375

13 662

Driftnetto (tkr)

Betalnetto (tkr)

Avkastningsvärde

Direktavkastning (efter just)
Värde i kr/m2 (efter just)

*) Aktuellt års betalnetto + aktuellt års amortering/Pris – första årets låneskuld (%).
**) Aktuellt års driftnetto/första årets avkastningsvärde( %).
Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för fastigheten Borås Kassafonden 7 är fastställt (2007) 0 kr, Typkod 823.

Driftkostnad

Driftkostnaden är beräknad till 100 000 kr/år.

Ansvarig fastighetsmäklare
Bengt Bergqvist, tel 033-10 77 99, mobil 0705-46 01 96. E-post: bengt.bergqvist@maklarhuset.se
Kontaktperson
Ulrika Björkman, tel 033-1077 99, mobil 0708-46 09 13. E-post: ulrika.bjorkman@maklarhusetse
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Köpekontrakt

§ 4 Försäkring m m

Säljare:

Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och tidpunkten för köparens
tillträde. Faran övergår på Köparen, om Fastigheten ej
tillträtts på grund av Köparens dröjsmål.

AB Bostäder i Borås, org nr 556024-8782 Box 407 503 12
Borås (nedan kallad Säljaren)

Köpare:

Borås Stad, org nr 212000-1561 501 80 Borås
(nedan kallad Köparen)

Objekt:

Fastigheterna Borås Runstenen 8
(nedan kallad Fastigheten)

§ 1 Överlåtelse
Säljaren överlåter genom försäljning Fastigheten till Köparen för en överenskommen köpeskilling om SEXMILJONER (6 000 000) kronor och på följande villkor i övrigt.

Det åligger Säljaren att hålla Fastigheten fullvärdeförsäkrad fram till och med Tillträdesdagen.
Skulle Fastigheten drabbas av skadefall före Tillträdesdagen, skall avtalet likväl gälla och skadan skall regleras
genom Säljarens försorg före Tillträdesdagen. Om detta ej
kan ske före tillträdesdagen kan parterna överenskomma
att Säljarens tillkommande skadeersättning tillfaller
Köparen med tillägg för merkostnader enligt av Säljaren
framtagen offert för återställande av skadan som ej täcks
av försäkringsersättning, varvid Köparen själv svarar för
skadans återställande.

§ 5 Fördelning av kostnader och intäkter
Alla intäkter av Fastigheten skall till den del de avser och
belöper på tiden före Tillträdesdagen tillkomma Säljaren
och för tiden fr o m Tillträdesdagen Köparen.

Fastigheten skall tillträdas enligt överenskommelse, dock
senast 2013-08-01 (nedan kallad Tillträdesdagen).

Alla för Fastigheten utgående kostnader, av vad slag de
vara må, skall till den del de belöper på och avser tiden
före Tillträdesdagen betalas av Säljaren och för tiden
fr o m Tillträdesdagen betalas av Köparen.

§ 3 Köpeskillingens erläggande

§ 6 Lagfartskostnad m m

§ 2 Tillträdesdag

Köpeskillingen skall erläggas enligt följande:
Kontant på Tillträdesdagen till av
Säljaren anvisat konto.		
Summa kronor			

6 000 000:00
6 000 000:00

På Tillträdesdagen skall upprättas och regleras likvidavräkning avseende köpeskillingen samt avgående och
tillkommande poster enligt avtalet, såsom kostnader och
intäkter för Fastigheten. Likvidsaldot enligt likvidavräkningen skall erläggas genom insättning på av Säljaren eller
Köparen anvisat konto på Likviddagen. Kostnadsposter
som regleras efter direktavläsning på mätare betalas i första hand till respektive leverantör, eljest regleras posterna
mellan parterna inom en månad efter Tillträdesdagen.
Eventuell ytterligare avräkning skall ske snarast och senast
60 dagar efter Tillträdesdagen.

Samtliga med köpet förenade kostnader för lagfart och
inteckningskostnader skall betalas av Köparen ensam.

§ 7 Övertagande av avtal m m
Köparen skall fr o m Tillträdesdagen överta samtliga rättigheter och förpliktelser enligt för Fastigheten gällande
hyresförhållande/hyresavtal enligt bilaga 1 ävensom överta
samtliga för Fastigheten gällande avtal avseende renhållning, service och dylikt, vilka avtal förtecknats i bilaga 2.
Om leverantör vägrar att samtycka till partsbyte, skall Köparen genast informera Säljaren som skall säga upp sådant
avtal att upphöra vid tidigast möjliga tidpunkt. Säljaren
och Köparen skall under uppsägningstiden arrangera sina
förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de
nyttigheter som berört avtal avser.
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§ 8 Köpebrev m m
Säljaren skall mot erhållande av köpeskillingen på Tillträdesdagen enligt § 3 ovan utfärda och till Köparen överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheten och övriga
handlingar som erfordras för att Köparen skall få lagfart.
Säljaren skall vidare till Köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur fastighetsregistret,
obelånade pantbrev, hyreskontrakt, serviceavtal, gällande
tomtkarta om sådan finnes och övriga handlingar rörande
Fastigheten, vilka är av betydelse för Köparen som ägare
av denna.
Äganderätten till Fastigheten övergår på Köparen först i
och med att köpebrev utfärdats.
På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen vidare överlämna behörighets handlingar, bilaga 9, för Säljaren.

att Fastigheten inte är föremål för expropriation eller liknande åtgärd och att såvitt Säljaren känner till inga
förberedande sådana åtgärder har vidtagits eller är att
förvänta;
att Fastigheten till och med Tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad;
att Fastighetens användning ej står i strid mot gällande
detaljplan eller andra myndighetsföreskrifter;
att inga krav grundande på miljöbalken eller äldre
lagstiftning hänförliga till verksamheten på fastigheten har framställts till Säljaren och att Säljaren inte
känner till några sådana krav som framställts till
tidigare ägare. Fastigheten utöver vad som anges i
detta kontrakt med bilagor;
att byggnaderna på Fastigheten är uppförda i enlighet
med gällande bygglov;
att Fastigheten överlåts fri från anställd personal.

§ 9 Garantier m m
Säljaren garanterar, med avseende på Tillträdesdagen om
annat inte anges nedan,
att	Fastigheten inte belastas av andra penninginteckningar, servitut och nyttjanderätter än vad som
framgår av bifogat CFD‑utdrag, bilaga 3. Av detta
framgår att Fastigheten totalt har uttagna penninginteckningar om noll (0) kronor;
att Fastigheten på Tillträdesdagen är obelånad och inga
pantbrev finns uttagna i Fastigheten i enlighet med
bilaga 3;
att för Fastigheten har tecknats hyresförhållanden/hyresavtal enligt bilaga 1;
att på Fastigheten belöpande gatukostnadsersättning,
och liknande i tillämplig omfattning erlagts, i den
mån ersättningsskyldighet inträtt;
att Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits. Köpare
och Säljare är informerade om sin undersökningsrespektive upplysningsplikt av detta kontrakt teckna
nya hyresavtal i samförstånd med Köparen;
att det intill denna dag inte riktats några förelägganden
avseende Fastigheten;
att Säljaren inte har vidtagit åtgärd i Fastigheten utan
erforderligt myndighetstillstånd;
att Fastigheten inte är föremål för process, skiljeförfarande eller tvist och att, såvitt Säljaren känner till, inte
heller kommer att bli föremål för sådant förfarande
p g a omständigheter hänförliga till tid före Tillträdesdagen;
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§ 10 Besiktning
Köparen har beretts tillfälle att före detta kontrakts undertecknande genomföra en ekonomisk och juridisk genomgång avseende Fastigheten. Köparen har beretts tillfälle
att utföra besiktning avseende miljö och Fastighetens
skick och tagit del av protokoll avseende OVK-besiktning,
bilaga 4, och energideklaration, bilaga 5, tillsynsprotokoll
enligt lagen om skydd mot olyckor, Bilaga 6, protokoll
avseende periodisk översyn av elanläggning, bilaga 7, karta
med fastighetsgränser, bilaga 8.

§ 11 Köparens kontraktsbrott
Om Köparen inte på Tillträdesdagen fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt äger Säljaren rätt att häva
köpekontraktet. Säljaren är då berättigad till ersättning
från Köparen för den skada som uppkommit. Säljaren har
- oavsett om han häver köpet eller ej – rätt till skadestånd
för uppkommen skada.

§ 12 Friskrivning för Säljaren
från ansvar för fel
Säljaren och Köparen är införstådda med sin informationsplikt respektive undersökningsplikt.
Köparen har vidare själv informerat sig om de bestämmelser avseende detaljplaner som berör Fastigheten ävensom
i övrigt undersökt frågor gällande dispositions- möjligheterna beträffande Fastigheten. Av Säljaren tillhandahållna
uppgifter i form av areauppgifter etc i hyreskontrakt eller
eljest är lämnade med generell reservation för riktigheten av uppgifterna och Köparen kan således inte grunda
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anspråk på reduktion av köpeskillingen på eventuella
avvikelser i förhållande till på detta sätt lämnade uppgifter
om areainnehåll m m.
Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd
gällande, om inte Säljaren uttryckligen garanterat visst
förhållande, på grund av fel i Fastigheten. Friskrivning
avser dolda fel enligt Jordabalken.

§ 13 Reklamation och preskription
Vill Köparen göra anspråk gällande på grund av avvikelse
från en i detta avtal lämnad garanti skall han skriftligen
framställa sitt krav inom skälig tid efter det att han upptäckt felet.

§ 15 Övrigt
Alla överenskommelser, utfästelser och annat av betydelse
för detta köp har intagits i avtalet. Utöver vad häri anges
har inga utfästelser lämnats i samband med överlåtelsen.
Alla överenskommelser med avseende på detta köp som
träffas efter avtalets undertecknande skall vara skriftliga
för att gälla samt i övrigt uppfylla formkraven i 4 kap
jordabalken.
-----------Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar,
varav Säljaren och Köparen tagit var sitt.
Borås den / 2013		

Borås den / 2013

Säljare				Köpare
AB Bostäder i Borås
Borås Stad

§ 14 Köpets giltighet
För detta avtals giltighet fordras;
att Säljarens styrelse godkänner försäljningen;
att Borås Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänner förvärvet genom beslut som vinner laga
kraft. Skulle Borås Stads kommunfullmäktige inte
lämna sitt godkännande återgår köpet utan ersättning eller skadestånd från någondera parten.
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Cashflow-kalkyl
Datum Objekt

2012-08-27 Borås Runstenen 8, Södervärnsgatan 6, 504 50 Borås

Kalkylförutsättningar
och finansiering

Avkasiningskrav

6,00 %

Pris

6 000 000

Hyreshöjning

2,00 % Kontantinsats

6 000 000

Driftkostnadsökning

2,00 %

Sammanställning
areor, Intäkter

Yta m2
Bostäder

201

201

1 000

Kontor

302

302

1 000

Summa

503

503

Driftnetto (tkr)

Betalnetto (tkr)

tkr/år

kr/m2

Är ’1

Ar 2

Ar 3

Ar 4

Ar 6

Hyresintäkt bostäder

201

205

209

213

217

Hyresintäkt lokaler

302

308

314

320

326

Drift och underhåll

-125

-128

-131

-134

-137

Driftnetto

378

385

392

399

406

DrIftnetto exkl räntebidr

378

305

392

399

406

Betalnetto
Avkastning eget kapital *)
Avkastningsvärde

Hyresintäkt Övrig intäkt
tkr/år
kr/m2

Avkastningsvärde
Justerat avkastn.värde
Direktavkastning (efter just)
Värde i kr/m (efter just)
2

378

385

392

399

406

6,30

6,42

6,53

6,65

6,77

6 300

6 417

6 533

6 650

6 ’767

6 300

6 417

6 533

6 650

6 767

6,00 **)

6,11 **)

6,22 **)

6,33 **)

6,00

12 525

12 757

12 988

13 221

13 453

*) Aktuellt års betalnetto + aktuellt års amortering / Pris - första årets låneskuld (%).
**) Aktuellt års driftnetto/Första årets avkastningsvärde (%).
Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för fastigheten Borås Runstenen 8 är fastställt (2007) 0 kr. Typkod 823.

Driftkostnad

Driftkostnaden är beräknad till 125 000 kr/år

Ansvarig fastighetsmäklare
Bengt Bergqvist, tel 033-1077 99, mobil 0705-46 01 96. E-post: bengt.bergqvist@maklarhuset.se
Kontaktperson Ulrika Björkman, tel 033-10 77 99, mobil 0708-46 09 13. E-post: ulrika.bjorkman@maklarhuset.se
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2013-04-22

Jämförelse
Steg 1 - Investeringskalkyl efter
värdering
2012-09-03
Fastighet
Adress

Runstenen 8
Södervärnsg

Klubbsvampen
Barnhemsg 68-70

Kassafonden 7
Krassegången 1

503

652

405

6 000 000

7 000 000

5 000 000

Drift schablon

202 400

240 000

177 000

Objektets kostnadsförändring år 1
endast köpeskilling

511 800

601 000

434 900

1 017,5 kr/m²

921,8 kr/m²

1 073kr/m²

483

578

430

1 500,5

1 499,8

1 503

Runstenen 8
Södervärnsg

Klubbsvampen
Barnhemsg 68-70

Kassafonden 7
Krassegången 1

1 408 000

1 306 000

1 508 000

681 100

758 000

616 200

1 354 kr/m²

1 162,6 kr/m²

1 521,5kr/m²

BRA
Köp 33 år

* Utgångsläget var att köpeskillingen inklusive renovering
ej skulle överstiga 1 500 kr/m². Denna gräns sattes för
att ta reda på ifall ett köp var berättigat utan att höja
verksamhetens hyra väsentligt.
Kostnadsförändring / m² köp
Max inkl renovering
Total hyra

Steg 2 – okulärbesiktning
Till investeringskalkylen skall en investeringssumma til�läggas. Denna summa uppskattades efter första okulärbesiktningen som gjordes på plats för respektive fastighet och
skall inkludera eventuella renoveringar de närmaste åren.

Fastighet
Adress
Investering 10 år
Objektets kostnadsförändring år 1
köpeskilling inkl renovering
Kostnadsförändring/m² inkl ren
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Steg 3 –
Konstaterande gjordes att dessa köp var berättigat och
att närmare undersökningar skulle genomföras för vidare
handläggning av ärendet. Observera att kostnadsförändringen inklusive renoveringen för Krassegången 1 överstiger 1 500 kr/m² men eftersom renoveringskostnaden inte
budgeteras direkt på nästföljande år (det kommer troligtvis
bli små kostnader fördelade på tio år och inte allt på en
gång) så kommer verksamhetens hyra inte påverkas så
kraftigt som siffran i cellen visar. Totalen visar på extremiteter.
Ytterligare genomgång av kalkylen gjordes i steg tre vilket
skapas nedanstående underlag till nämnd.
Fastighet
Adress

Runstenen 8
Södervärnsg

Klubbsvampen
Barnhemsg 68-70

Kassafonden 7
Krassegången 1

Köp 33 år

6 000 000

7 000 000

5 000 000

755 825

1 336 650

190 825

75 583

133 666

19 083

Renovering*
Oförutsedda kostnader

* I siffran för renovering ingår några verksamhetsförändringar, fasad-, tillgänglighets- och hissarbete, byta av
värmesystem m m. Närmare specifikation presenterades
på LFF nämnd.

Steg 4 – Summering
Fastighet
Adress

Runstenen
Södervärnsg

Klubbsv 1
Barnhemsg 70

Klubbsv 2
Barnhemsg 68

Kassafonden
Krassegången

Gammal objekt nr

46015

46017

46018

46016

Nytt Objekt nr

45612

45615

45614

45613

655 476

311 572

380 715

516 810

Utfall 2012 (HYRT, Agresso)
Hyra som deb /år 2013
SoN

33 349

22 781

21 748

14 691

LFF

637 640

318 928

398 335

502 683

Summa intäkter 2013* (Vitec)

670 989

341 709

420 083

517 374

Budget 2014 (ÄGT, Agresso)

543 494

313 139

351 300

446 385

* Intäkterna är baserade på hyran som staden betalar till
AB Bostäder, plus de utgifter som ej ingår i hyresavtalet.
Exempel på detta är el, renhållning, förvaltnings- och
administrationsavgifter, lokalbank m m.
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Från AB Bostäder i Borås

Styrelseprotokoll per capsulam 4/2013
Sammanträdesdag 2013-05-27
Beslutande

Roland Andersson
Pirjo Antonson
Agneta Ahlgrand
Anne Rapinoja
Staffan Falk
Lars-Gunnar Comén
Per Månsson
Lennart Fritzson
Sven Wergård

Ordförande

Övriga närvarande

Sven Liljegren		

VD

Ärenden
Försäljning av LSS-boende

VD Sven Liljegren har i mejl till styrelsen redovisat förslag
till köpeavtal för Runstenen 8, Klubbsvampen 1 och
Klubbsvampen 2 samt Kassafonden 7. Köpare är Borås
Stad och den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 18
Mkr. Försäljningen har tillkommit på Lokalförsörjningsförvaltningens initiativ.
Styrelsen beslutar enhälligt enligt VD:s förslag.
Roland Andersson
Ordförande

Pirjo Antonson

Anne Rapinoja

Staffan Falk
Agneta Ahlgrand
Lars-Gunnar Comén Per Månsson
Lennart Fritzon
Sven Wergård
Sven Liljegren
sekreterare
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Nr 66
Bildande av Boras Waste Recovery AB
2013-06-17

2013/KS0371 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Energi och Miljö AB har den 2 april 2013 beslutat att bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB,
under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner
förslaget. Borås Energi och Miljö AB har tagit fram ett underlag inför bolagsbildandet. Av bilagt underlag framgår
bakgrund och syfte till bolagsbildningen samt förslag på
bolagsordning, ägardirektiv, styrelsens arbetsordning samt
VD-instruktion.

Bakgrund
Borås Energi och Miljö AB har ända sedan 2007 tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås bedrivit ett arbete som syftat till att överföra
den kunskap och kompetens som finns inom avfallsområdet. 2010 bildades ”Waste Recovery – Aktörssamverkan i
Borås” mellan dessa parter. Projekten har hittills bedrivits
med ”lån” av resurser från respektive organisation och
med finansiering från exempelvis SIDA och ICLD.

Bolagsbildande
För att med kraft kunna driva arbetet vidare är parterna
överens om att det behövs en fast och tydlig organisation.
Då såväl Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som Högskolan i Borås är formellt förhindrade att ingå i ett gemensamt bolag kring detta föreslår Borås Energi och Miljö AB
att de själva bildar ett helägt dotterbolag under namnet
Boras Waste Recovery AB. Det nya bolaget tecknar sedan
samarbetsavtal med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
och Högskolan i Borås som genom detta blir strategiska
partners och bidrar till den operativa verksamheten.
Bolaget kommer även att skapa nätverk med fler externa
aktörer för att utveckla den gemensamma kunskapen och
kunna erbjuda mer kompletta tjänster.
Boras Waste Recovery AB föreslås få bolagsordning och
ägardirektiv som utgår från de som används koncerngemensamt för Borås Stads ägda bolag. Aktiekapital föreslås
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vara mellan 500 000 kronor och 2 000 000 kronor. Styrelsen som utses av Kommunfullmäktige ska bestå av minst
1 och högst 7 ledamöter med lika antal suppleanter.

Bolagets syfte
Bolagets syfte är att samordna kunskap och erfarenhet
inom resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet
och i förekommande fall varor, huvudsakligen för export.
Bolaget ska sprida svensk miljökunskap och teknik på en
internationell marknad för att finna långsiktigt hållbara
och kretsloppsinriktade lösningar. I första hand skall projekt drivas i regioner som ligger i linje med svensk utvecklingspolitik. Målet med bolagets verksamhet är, förutom
spridning av Borås Energi och Miljö AB:s know-how, att
den ska gynna en utveckling av kompetensen och egna
idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet.

Budget
I underlaget framgår en preliminär resultatbudget för de
första tre verksamhetsåren. Bolaget förväntas bli självfinansierande med intäkter på 2 600 tkr årligen och kostnader på 2 537 tkr. Knappt 60 % av intäkterna förväntas
komma från biståndsorgan i bidragsfinansierade projekt,
en tredjedel från sålda utbildningspaket samt 10 % genom
konsultinsatser.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen är positiv till att Borås Energi och
Miljö AB skapar dotterbolaget Boras Waste Recovery AB.
Främsta syftet är att verksamheten i det nya bolaget gynnar en utveckling av kompetensen och egna idéer i Borås
Energi och Miljö AB:s ordinarie verksamhet.
Det förslag som Borås Energi och Miljö AB lägger fram
för Kommunfullmäktige innebär i stort att samma verksamhet som redan idag utförs i enlighet med befintliga
ägardirektiv nu flyttas till en egen juridisk person genom
att ett dotterbolag bildas. Kommunstyrelsen bedömer att
med det nya bolaget skapas en nödvändig tydlighet och
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särredovisning av ”Waste Recovery”-verksamheten från
Borås Energi och Miljö AB:s övriga verksamhet.
En avgörande faktor för utvecklingen av det nya bolaget
är att samarbetet fortsätter och utvecklas mellan Borås
Energi och Miljö AB, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
och Högskolan i Borås. Kommunstyrelsen finner det inte
nödvändigt att ägandet av det nya bolaget delas parterna
emellan, däremot är det viktigt med tydliga samarbetsavtal.
Det är även viktigt att det nya bolaget blir självfinansierande, och inte tär på Borås Energi och Miljö AB:s
ordinarie verksamhet.
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på bolagsordning
och ägardirektiv som utgår från de som används koncerngemensamt för Borås Stads ägda bolag. Det är endast små
redaktionella förändringar jämfört med bolagets framtagna förslag förutom bolagsordningens avsnitt ”Lekmannarevisor” där lydelse ändrats till ”skall…utse” istället för
”äger rätt att….utse”.
Kommunstyrelsen noterar att bolagets firma föreslås bli
”Boras Waste Recovery AB”, d.v.s Boras istället för Borås.
Med tanke på att bolaget till stor del agerar på en internationell marknad har Kommunstyrelsen inget att erinra
mot namnförslaget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Energi och Miljö AB:s beslut att bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, i enlighet med
upprättat förslag, godkänns.

Ägardirektiv för Boras Waste
Recovery AB
Antagna av Kommunfullmäktige 2013-08-22
Fastställda av bolagsstämman 2013
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Boras Waste
Recovery AB, nedan kallat bolaget.

1	Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c)	av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d)	av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

Bolagsordning och ägardirektiv, i enlighet med av
Kommunstyrelsen upprättade förslag för Boras Waste
Recovery AB, fastställs.

2	Kommunens insyn i bolagets verksamhet

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.

Christer Johansson
Ekonomichef

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
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Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften
återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kom
munen skall löpande genomföra planerings- och uppfölj
ningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som
regleras i ägardirektivet.

3

Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget bland annat för att
• ta tillvara och sprida den kunskap Borås Energi och
Miljö AB har kring systematiska arbetsmodeller för
avfallshantering och energiomvandling.
Bolaget ska samordna kunskap och erfarenhet inom
resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning
för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i förekommande fall varor, huvudsakligen för export. Bolaget
ska sprida svensk miljökunskap och teknik på en internationell marknad för att finna långsiktigt hållbara och
kretsloppsinriktade lösningar. I första hand skall projekt
drivas i regioner som ligger i linje med svensk utvecklingspolitik.
Målet med bolagets verksamhet är, förutom spridning av
bolagets och Borås Energi och Miljö AB: s know-how, att
den ska gynna en utveckling av kompetensen och egna
ideér i moderbolagets ordinarie verksamhet.

4	Grundläggande principer för bolagets
verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
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Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att
åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som
utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den
totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

5

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
avseende
•
•
•
•

beslut om koncernbidrag
bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
ändring av aktiekapital
förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

6	Information till Kommunfullmäk
tiges ledamöter
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del
av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor
till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om
bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

7

Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
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Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav,
taxor m.m. för det kommande året.

Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.

I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå må
len.

Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten
utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

8

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av
de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn
till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att
hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9	Budget, verksamhets- samt finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under
budgetåret också innehålla en plan för verksamheten
under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för
den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås
Energi och Miljö AB inlämna en budget vid de tidpunkter
moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhetssamt finansieringsplan skall godkännas av Kommunsty
relsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås
Energi och Miljö AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid
dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd
redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas.
Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad
till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens
uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta
avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits
och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet
med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även
innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna
och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag för gröna
nyckeltal i kommunens årsredovisning.

11 Revision
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs
att samverkan sker under granskningsprocessens alla
moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmanna
revisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets
verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.
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12 Upphandling

16 Finansiell samordning – internbank

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank

17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

13 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

18 Klimatkompensation

14 Informationspolicy

Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar
arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
På brevpapper, representationstryck och andra handlingar
skall framgå bolagets kommunala ägarmässiga hemvist.

15 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.
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Bolagsordning för Boras
Waste Recovery AB

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås kommun
möjlighet att yttra sig före beslut som är av större vikt eller
principiell betydelse för bolaget.

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-08-22
Gäller fr o m årsstämman 2013

§ 1 Firma

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

Bolagets firma är Boras Waste Recovery AB.

§ 7 Antal aktier
§ 2 Säte

Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

Styrelsen har sitt säte i Borås Stad, Västra Götalands län.

§ 8 Styrelse
§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att samordna kunskap och erfarenhet
inom resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i
förekommande fall varor, huvudsakligen för export.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att erbjuda
samt sälja tjänster och varor till intressenter, huvudsakligen genom export, och därigenom skapa möjligheter
till en långsiktig och globalt hållbar utveckling avseende
resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning
som i sin tur gynnar utvecklingen av egna idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet.

Styrelsen ska bestå av minst en (1) och högst sju (7) ledamöter med lika antal suppleanter.
Kommunfullmäktige i Borås kommun ska utse bolagets
styrelseledamöter och suppleanter. Kommunfullmäktige
i Borås kommun ska även utse styrelsens ordförande och
vice ordförande.
Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås kommun
för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till Kommunfullmäktige i Borås
kommun förrättats intill den ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, och i förekommande fall koncernredovisning och
koncernföretagens inbördes förhållanden, ska utses en (1)
revisor med en (1) revisorsuppleant.
Revisorn och revisorssuppleantens uppdrag ska gälla till
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
Kommunfullmäktige i Borås Kommun skall för samma
mandatperiod som gäller för bolagets revisor utse en (1)
lekmannarevisor med en (1) suppleant.
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 14 Rösträtt

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast sex
(6) och senast två (2) veckor före stämman.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla
antalet av denne ägda aktier och företräda aktier utan
begränsning i röstetalet.

Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev.

§ 12 Utomståendes närvarorätt
vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot
eller verkställande direktör i bolaget att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande ska endast avse minst två (2)
personer i förening.

§ 16 Räkenskapsår
§ 13 Ärenden på ordinarie
bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen före april månads utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt, i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a.	fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c	ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8.	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter
9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant
11.	Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande
fall, revisorsarvoden
12.	A nnat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
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§ 18 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Från Borås Energi och Miljö AB
Till Kommunstyrelsen
Borås den 26 april 2013

Boras Waste Recovery
Med stöd av bifogat underlag om att bilda ett dotterbolag
till Borås Energi och Miljö AB, Boras Waste Recovery AB
samt protokollsutdrag från styrelsen för Borås Energi och
Miljö AB, framförs härmed önskan till kommunledningen
att behandla ärendet.
Med vänlig hälsning
BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB
Gunnar Peters VD

§ 37. Omprövning av arbetsordning för
styrelsen
Arbetsfördelningen skall enligt Styrelsens arbetsordning
omprövas varje år. Inga förändringar förelåg från föregående version.

Beslut

Styrelsen beslöt
att		fastställa den befintliga Arbetsordningen för styrelsen i Borås Energi och Miljö AB

Från Borås Energi och Miljö AB
Protokollsutdrag
Styrelse sammanträde

Boras Waste Recovery AB
2013-04-18

1 Beslutsunderlag bolagsbildning
§ 35. Protokoll från årsstämman 130402

1.1 Inledning

Information tidigare utsänd.

Under de senaste 20 åren har den allmänna kunskapen
om hur vår nuvarande livsstil påverkar vår planet, ökat
enormt. Alltmer fokus har hamnat på miljöfrågor som
oftast kopplas direkt till den globala uppvärmningen.
Sökandet efter förnyelsebara energikällor är något som
sker kontinuerligt runt vårt klot. Medvetandet om hur
utsläpp av miljöfarliga substanser från energikällor som
olja, ko! och gas påverkat vårt klimat, tillsammans med
ökande priser på dessa bränslen är förmodligen de största
anledningarna till att man letar efter förnyelsebara energikällor och till att man försöker nyttja befintliga resurser
mer effektivt. Det generella ökande välståndet har även
lett till växande volymer av hushållsavfall, vilket i sin tur
leder till negativa effekter på miljön, om de inte hanteras
rätt. En kontinuerligt växande befolkning, en urbanisering som är större än någonsin, en tilltagande konsumtion
och en industriell tillväxt kräver ett ökat behov av energi i
olika former. De framtida lösningar man strävar efter, bör
därför både ha minskade utsläpp och en ökad användning
av förnyelsebara energikällor i sig. De framtida lösningar
som man söker efter kommer att vara än mer kunskapsintensiva.

Beslut Styrelsen beslöt
att		 Styrelsen godkände informationen

§ 36. Boras Waste Recovery AB
Gunnar Peters redogjorde för motiven att bilda ett
dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB.
Underlaget utsänt med kallelsen.

Beslut

Styrelsen beslöt med stöd av utsänt material och den
genomgång som gjordes på mötet
att	bilda ett dotterbolag; Boras Waste Recovery AB, under
förutsättning att Borås Kommunfullmäktige godkänner förslaget
att	därefter ge VD Gunnar Peters i uppdrag att vidta alla
åtgärder,
samt fatta alla beslut, som denne bedömer vara nödvändiga eller lämpliga i samband med bildandet av
dotterbolaget (genom förvärv av lagetbolag), ombesörja projektets finansiering, bemanning samt teckna
samarbetsavtal med Högskolan i Borås och Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.

Det finns idag starka politiska strävanden över hela världen för att åstadkomma en förbättrad miljö. Exempel på
detta är Green/Feed-in tariffer och utsläppsrätter (Carbon
credits) som t.ex. CER- Certified Emission Reduction
(Kyoto protokollet) och EUA — European Union Al-
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lowance (EU). Gate Fees spelar en betydelsefull roll för att
skapa intäkter för Waste-to-Energy projekt samtidigt som
det sätter press på tillverkande företag att använda miljövänliga material och lösningar i sin produktion.
Inom EU har man genom Direktivet för förnyelsebar
energi (Directive for Renewable Energy) satt målet att 20
procent av den energi som används inom EU skall komma
från förnyelsebara energikällor år 2020. Beträffande
hushållsavfall så beslöt EU genom Direktivet för deponier (Landfill Directive) att länder som tillhör EU skall
reducera mängden biologiskt nedbrytbart hushållsavfall i
deponier till 35 procent av den nivå som man hade 1995.
Samma typ av inriktning finns i många andra länder bl.a.
USA.
I diagrammen visas statistiken för år 2011 i EU:s 27 medlemsstater kontra situationen i Sverige.
EU 27
15%

38%

25%

Sedan 2007 har de tre parterna (Borås Energi och Miljö,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i
Borås) bedrivit ett arbete som syftat till att överföra den
kunskap och kompetens som finns inom avfallsområdet
till de som efterfrågat detta. 2010 bildades ”Waste Recovery - Aktörssamverkan i Borås” med representanter från
ovanstående organisationer.
Parterna har bland annat deltagit i projekt som stödjer
byggandet av biogasanläggningar i Indonesien. Projekten
har hittills drivits med ”lån” av resurser från respektive
organisation. Utvecklingen och efterfrågan har visat att
det finns ett stort behov att, framför allt utanför Sveriges
gränser, ta del av de erfarenheter och den kunskap som
byggts upp i Borås.
För att med kraft kunna driva arbetet vidare och ta tillvara
potentialen av miljökunnandet och därigenom både bidra
till en värld med mindre utsläpp och hållbara energilösningar, och även för att stärka och säkerställa Borås stads
position på detta område krävs en fastare och tydligare
organisation. Förslaget är således att, genom förvärv av
lagerbolag, bilda ett helägt dotterbolag till Borås Energi
och Miljö med namnet Boras Waste Recovery AB.

22%

Sverige
1%

Sverige har under mer än 60 år utvecklat teknologi och
samlat erfarenhet inom områdena återvinning samt förnyelsebara och miljövänliga energikällor och anses nu vara
den ledande nationen inom dessa områden. Här har Borås
genom sin satsning på att kombinera kunnande från Borås
Energi och Miljö, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
och Högskolan i Borås i det gemensamma projektet Waste
Recovery fått en tongivande roll som också uppmärksammats internationellt och positionerat Borås som Kretsloppsstaden. Mänga delegationer kommer till Borås för
att se och lära. Den svenska kunskapen på detta område
är mycket efterfrågad i andra länder och representerar en
intressant affärsmöjlighet för Sverige och inte minst för
Borås.

14%

Här nedan beskrivs en handlingsplan för ett sådant bolag.
49%

36%

Biologisk återvinng

Förbränning

Materialåtervinning

Deponering

Behovet av miljövänliga lösningar finns över hela världen
och behovet växer enormt för var dag. Dock är det fortfarande få som har kunskaper och erfarenheter om vilka
lösningar som finns till förfogande och vilka lösningar
som krävs för framtiden.
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1.2		 Affärsidé, Vision och Mission
1.2.1 Affärside

Boras Waste Recovery AB skall på affärsmässig grund
sprida svensk miljökunskap och teknik på en internationell
marknad för att finna långsiktigt hållbara och kretsloppsinriktade lösningar.

1.2.2 Vision

Genom samarbete, engagemang och kunskap år Boras
Waste Recovery AB det självklara valet för städer, kommuner och regioner runt om i världen.
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1.2.3 Mission

1.4 Strategier

I en värld med växande befolkning, stor urbanisering samt
en tilltagande konsumtion krävs det framtidsorienterade
lösningar med stort kunskapsinnehåll. Det är närmast en
skyldighet att föra den kunskap man besitter vidare, samt
att fortsätta att utveckla den. Med den höga kunskapsnivå avseende förnyelsebara och miljövänliga energikällor
som finns i Borås så önskar vi dela med oss av den till fler
områden i världen.
Boras Waste Recovery AB ser avfall som en resurs vilket
ger förutsättningar för lokal utveckling, bättre levnadsvillkor och en minskning av den lokala och globala miljöpåverkan. Vi vill genom vår verksamhet stödja initiativ inom
utbildning, forskning och teknikutveckling som bidrar till
en bättre miljö, både lokalt och globalt samt även tillföra
ett socialt perspektiv. Dessutom, ska verksamheten ge
möjligheter till en hållbar samhällsutveckling.

1.4.1 Kunder/marknad

Utveckla, paketera, marknadsföra och sälja tjänster såsom
till exempel en modell för internationella studiebesök i
Borås och utbildningspaket med kretsloppsmodellen som
utgångspunkt. Den verkställande ledningen har ett ansvar
för att fånga upp intresse från potentiella marknader och
att förmedla dessa till styrelsen som i sin tur tar beslut om
vidare kontakt för att utveckla samarbetet eller ej. Etiska,
politiska och säkerhetsmässiga aspekter värderas i denna
bedömning. UDs eventuella råd utgör en grund i värderingen av samarbetena.
Utveckla modellen för internationella studiebesök i Borås
och marknadsföra bolagets tjänster inklusive utbildningspaketen.

1.4.2 Samverkan

1.3 Övergripande mål
1.3.1 Kund/marknad

Boras Waste Recovery AB skall utvecklas till en aktör på
den internationella marknaden som erbjuder kunskapsoch tekniköverföring kring systematiska arbetsmodeller
för avfallshantering och energiomvandling.
I första hand skall projekt drivas i regioner som ligger i
linje med svensk utvecklingspolitik.

Utveckla samverkan med lokalt, regionalt och nationellt
näringsliv och andra strategiska aktörer. Målmedvetet använda partners och nätverkens kompetenser för att uppnå
högsta möjliga synergieffekter och dynamik.

1.4.3 Affärsplan

De övergripande målen behöver brytas ner i konkreta
och mätbara mål för verksamheten. Målen skall omfatta
försäljning, ekonomi, kommunikation, samverkan samt
personal.

1.3.2 Samverkan

Genom att utveckla nätverket med externa aktörer kan
synergieffekter tas tillvara som därmed utvecklar den
gemensamma kunskapen och som i sin tur innebär att mer
kompletta tjänster kan erbjudas utifrån specifika behov till
behövande och efterfrågade marknader.
Som strategiska partners ses i första hand Borås Stad,
Högskolan i Borås och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut dock även andra universitet, institut, lokala, regionala
och nationella regeringar, ambassader, lokala företag,
intresseorganisationer och biståndsorgan.

1.3.3 Kommunikation

Genom att stärka, skydda och kontrollera varumärket
Boras Waste Recovery skapas en plattform för kompetensoch tekniköverföring samt projektsamarbeten, både lokalt,
nationellt och internationellt.
Detta borgar även för en trovärdighet för projekten genom
att projekten marknadsförs med de effekter som de bidrar
med ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

1.4.4 Kommunikation

En kommunikationsplan framtages för Boras Waste Recovery AB.

1.5 Produkter och potential
1.5.1 Utbildningspaket

Waste Recovery har det senaste året genomfört fyra utbildningspaket.
Bedömning av marknadsläget är att ytterligare sex utbildningspaket kan säljas under 2013.

1.5.2 Handledning och Kunskapsöverföring

Waste Recovery har genomfört tre ICLD förstudier som
alla har lett fram till projekt för Handledning i kretsloppsanpassning av städer.
Bedömning av marknadsläget är att fyra nya förstudier ska
lämnas in inom kort som omfattar kunskapsöverförings-
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projekt. Trolig finansiering: 500 000 + 300 000 sek per år
från ICLD varav ca 300 000 kan användas för kommunala löner och 75 000 sek till konsulttjänster.
Waste Recovery har förfrågningar om ett tiotal kommersiella projekt.
Bedömning av marknadsläget är att under 2013 kan bolaget starta upp minst ett kommersiellt projekt

1.5.3 Projektledning

Waste Recovery har projektlett och genomfört ett investeringsprojekt; Biogasreaktor på Fruktmarknaden i Sleman,
Indonesien. Under 2012-2013 genomförs ytterligare ett investeringsprojekt; Metangasanläggning på deponin i Palu.
Bedömning för framtiden: Potentiella kommersiella kunder utöver Indonesien finns i Brasilien, Moldavien m fl.
Potentiella biståndsprojekt beror på möjligheterna till finansiering av till exempel Tillväxtverket, DemoMiljö, och
eventuellt även Världsbanken, FN m fl.

Potential framåt:
Möjlighet att sälja utbildningar genom SIDAs IPT-program, Världsbanken, FN, Gröna organisationer etc.

1.6 Strategiska parter
Utgångspunkten för ett samarbete bygger på varje parts
specifika kompetens för att kunna dra nytta av varandras
starka sidor och uppnå synergieffekter i projekt. Här följer
en kort beskrivning på de tänkta strategiska partnernas
kompetens:
Borås Stad: Etablera och förankra det politiska stödet hos
mottagarlandet, för varje enskilt projekt, för att stödja en
långsiktig relation och en hållbar samhällsutveckling.
Högskolan i Borås: I sitt arbete med att utveckla
kontaktnät med universitet över hela världen, identifiera
möjliga samarbetspartners.
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: I rollen som
institut vara länken mellan Universitet och Högskola
samt näringsliv och förse projekt inom bolaget med såväl
projektledning som expertkompetens.
Moderbolaget Borås Energi och Miljö: Identifiering
av energiströmmar samt samordning och omvandling
av avfall till nyttigheter. Kunskapsförmedling vid
anläggningsbyggande. Projektledning vid process- eller
anläggningsuppbyggnad.
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1.7 Ägarstruktur
För att etablera och driva den föreslagna verksamheten i
Boras Waste Recovery AB föreslås att Borås Energi och
Miljö AB, genom förvärv av lagerbolag, bildar aktiebolaget Boras Waste Recovery AB och driver verksamheten.
Bolaget tecknar samarbetsavtal med Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB och Högskolan i Borås som genom
detta bidrar till den operativa verksamheten.
Borås Energi och Miljö AB tar det övergripande ansvaret
och svarar för 100 procent av såväl aktiekapital som ägarandel. Aktiebolaget föreslås därför bli ett helägt dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB.

1.7.1 Styrande dokument

Övriga styrande dokument utöver Affärsplan, Verksamhetsplan och Kommunikationsplan är Bolagsordning för
aktiebolaget (Bil.1), Arbetsordning för styrelsen (Bil.2)
samt instruktion för verkställande direktören i aktiebolaget (Bil.3).

1.8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst en och högst sju ledamöter
med minst en och lika antal suppleanter.
Kommunfullmäktige i Borås kommun ska utse bolagets
styrelseledamöter och suppleanter, men Borås Energi och
Miljö ska ha rätt att till Kommunfullmäktige i Borås
kommun föreslå tre styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter (utan skyldighet för Kommunfullmäktige i Borås
kommun att besluta i enlighet med förslaget). Vidare ska
Kommunfullmäktige i Borås kommun utse styrelsens
ordförande och vice ordförande. Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige i Borås kommun förrättats intill
den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

1.9 Bemanning
1.9.1 Verkställande Direktör

En VD anställs för bolagets verksamhet och som utifrån
vad som sagts i detta dokument omedelbart upprättar en
Affärsplan.
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1.9.2 Operativ ”ledningsgrupp”

1.10.4		 Initial finansiering

Gruppens uppgift är att vara en resurs till bolagets verkställande ledning och identifiera möjliga projekt på en
internationell marknad.

Preliminär årsbudget för år 1-3

Förslag till bemanning av ”Ledningsgruppen”:
VD (vakant)
Hans Björk, Högskolan i Borås
Jessica Magnusson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Linda Eliasson, Borås Energi och Miljö
Nanna Siewertz Tulinius, Borås Stad

1.10 Finansiering
Waste Recovery har hittills bedrivit projekt finansierade av
bl a ICLD, SIDA, TVV, och mottagarlandets parter.
Ytterligare finansieringsmöjligheter för projekt bör identifieras, för att kunna utveckla verksamheten även utanför
de av biståndsorganisationerna prioriterade länderna.

tkr

Intäkter:
Utbildningspaket
ICLD och övriga biståndsorgan

850
1 500

Konsultarvoden
Totalt intäkter

250
2 600

Kostnader:
Löner

1 512

Lokalkostnad

40

Administration IT telefon

30

Bokföring, bokslut, lönehantering

40

Resor

200

Marknadsföring

75

Fordon, transporter

50

Utbildning

30

Konsulter, Koordinatorer

350

Juridisk konsultation

100

Revision

25

1.10.1 Bidragsfinansierade projekt

Representation

35

Genom att arbeta med bidragsfinansierade projekt har
bolaget tillgång till alternativa finansieringskällor. Olika
finansieringsformer kan användas i ett och samma projekt,
det är dock viktigt att Boras Waste Recovery är tydlig med
avgränsningarna inom de olika formerna.

Övrigt

1.1.0.2 Konsultarvode

de fall projekten finansieras genom konsultarvoden, krävs
det en mognad hos kunderna, samtidigt som en stor del av
införsäljningen initialt belastar de inblandade organisationernas egen ekonomi.
Även på dessa marknader kan finansiärer som Vinnova
och Tillväxtverket stötta en införsäljningsfas om syftet är
att även bidra till att svenska miljöteknikföretag kommer
in på dessa marknader.

1.10.3 Andra möjligheter

Ytterligare alternativ som kan vara intressanta att
undersöka är kontrakt och upphandlingar inom EU, Sida,
WB, FN.

Totala kostnader

50
2 537

1.11	SWOT (utifrån hitintills varande
konstellation)
Styrkor:
• Aktörerna har en lång erfarenhet och både bred och
djup kompetens inom avfalls- och energifrågor.
• Kunskapen kan tillvaratas på ett än bättre sätt och
återanvändas.
• Modellen existerar, Borås stad är ledande inom kretsloppsanpassning.
• Kan erbjuda stöd och kompetens från ide till genomförande.
• Goda relationer med biståndsorgan och UD.
• Gott rykte.
• Samtliga aktörer har en tydlig miljöprofil och har
miljöfrågor som en av sina viktigaste drivkrafter för sin
verksamhet.
• Externa finansiärer har ett intresse av att projekten
lyckas.
• Samarbetet bidrar till en bättre värld.
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Svagheter:
• Organisationens medlemmars samsyn på varumärket
divergerar.
• Affären kan vara svårdefinierad.
• Långa processer från ide till genomförande.
• Många intressenter hos motpart, svårt att uppnå samsyn.
• Beroende av extern finansiering.
• Ingen färdig strategi för hur besök och intressen samlas
upp och struktureras.
• Bristande kunskaper om olikheter i byråkratiska system
i andra städer, regioner och länder.
Hot:
• Politisk instabilitet hos motpart.
• Motpartens respekt för tid planer är bristande. Ej genomfört projekt eller ej godkänt projekt finansieras inte
av biståndsorgan.
• Nyckelkompetenser, ”eldsjälar” slutar/flyttar.
• Förändrade strategier för svensk utvecklingspolitik.
• Misslyckade internationella projekt/biståndsprojekt får
oproportionerliga negativa effekter i media.
Möjligheter:
• Säkerställer miljökompetensen och kretsloppskunnandet samt aktivt bidrar till en bättre värld.
• Att påverka den globala miljösituationen.
• Profilera Borås som en attraktiv stad för personer med
spetskompetens samt även för studerande och unga i
karriären.
• Göra de ingående parterna till ännu attraktivare arbetsplatser.
• Hitta nya marknader för miljöteknisk export.
• Ge människor i utsatta miljösituationer bättre levnadsvillkor.
• Nya kunskaper, FoU, nya samarbetspartners.
• Nya affärsmöjligheter för de ingående partnerna.
• Tillförsäkrar att vi vidmakthåller vår kunskap på en
fortsatt hög nivå.
• Den internationella marknaden för produkter och
tjänster inom avfallshantering och kretsloppsanpassning
är kraftigt ökande och högprioriterad av biståndsmyndigheter.

1.12 Förslag till beslut
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås
Energi och Miljö AB att, genom förvärv av lagerbolag,
bilda ett dotterbolag; Boras Waste Recovery AB, enligt
ovanstående förslag under förutsättning att Borås KomB 406

munfullmäktige godkänner förslaget och att därefter ge
VD Gunnar Peters, Borås Energi och Miljö AB, i uppdrag
att vidta alla åtgärder, samt fatta alla beslut, som denne
bedömer vara nödvändiga eller lämpliga i samband med
bildandet av dotterbolaget (genom förvärv av lagerbolag)
ombesörja projektets finansiering, bemanning samt teckna
samarbetsavtal med Högskolan i Borås och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

2 Bolagsordning
2.1 Bolagets firma
Bolagets firma är Boras Waste Recovery AB.

2.2 Bolagets säte
Styrelsen har sitt säte i Borås Stad, Västra Götaland.

2.3 Bolagets syfte
Bolagets syfte är att samordna kunskap och erfarenhet
inom resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i
förekommande fall varor, huvudsakligen för export.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de komnnunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Borås Energi
och Miljö AB.

2.4 Bolagets verksamhet
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att erbjuda
samt sälja tjänster och varor till intressenter, huvudsakligen genom export, och därigenom skapa möjligheter
till en långsiktig och globalt hållbar utveckling avseende
resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning
som i sin tur gynnar utvecklingen av egna ideer i moderbolagets ordinarie verksamhet.
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2.5 Kommunfullmäktiges yttranderätt

2.11 Lekmannarevisor

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås kommun
möjlighet att yttra sig före beslut som är av större vikt eller
principiell betydelse för Bolaget.

Kommunfullmäktige i Borås kommun äger rätt att för
samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utse
en (1) lekmannarevisor med en (1) suppleant.

2.6 Aktiekapital

2.12 Kallelse

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten
tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.
Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med
posten.
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

2.7 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

2.8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst en (1) och högst sju (7) ledamöter med lika antal suppleanter.
Kommunfullmäktige i Borås kommun ska utse bolagets
styrelseledamöter och suppleanter. Kommunfullmäktige
i Borås kommun ska även utse styrelsens ordförande och
vice ordförande.
Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås kommun
för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till Kommunfullmäktige i Borås
kommun förrättats intill den ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

2.9 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot
eller verkställande direktör i bolaget att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande ska endast avse minst två (2)
personer i förening.

2.10 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, och i förekommande fall koncernredovisning och
koncernföretagens inbördes förhållanden, ska utses en (1)
revisor med en (1) revisorsuppleant.
Revisorn och revisorssuppleantens uppdrag ska gälla till
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

2.13 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen före april månads utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
§ 1.

Val av ordförande vid stämman

§ 2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3.

Godkännande av dagordning

§ 4.

Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

§ 5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
§ 7.

Beslut om:
a)	fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c)	ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

§ 8.	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter
§ 9.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
§ 10.	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av
auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant
§ 11.	Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
§ 12. A
 nnat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
B 407
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2.14 Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla
antalet av denne ägda aktier och företräda aktier utan
begränsning i röstetalet.

d)	av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e)	förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2.15 Räkenskapsår

3.3	Kommunens insyn i bolagets
verksamhet

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

2.16 Rätt till insyn i bolaget

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

2.17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande
av Kommunfullmäktige i Borås kommun.

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde

3 Ägardirektiv
3.1	Ägardirektiv för Borås Waste
Recovery AB
Antagna av Kommunfullmäktige 201x-xx-xx Fastställda av
bolagsstämman 201x
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Boras Waste
Recovery AB, nedan kallat bolaget.

3.2	Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c)	av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direk¬tiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
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c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommu
nen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att
tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften
återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

3.4 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall äga bolaget bland annat för att
• ta tillvara och sprida den kunskap Borås Energi och
Miljö AB har kring systematiska arbetsmodeller för
avfallshantering och energiomvandling.
Bolaget ska samordna kunskap och erfarenhet inom
resursåtervinning, avfallshantering och energiförsörjning
för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i förekommande fall varor, huvudsakligen för export. Bolaget
ska sprida svensk miljökunskap och teknik på en internationell marknad för att finna långsiktigt hållbara och
kretsloppsinriktade lösningar. I första hand skall projekt
drivas i regioner som ligger i linje med svensk utvecklingspolitik.
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Målet med bolagets verksamhet är, förutom spridning av
bolagets och Borås Energi och Miljö AB: s know-how, att
den ska gynna en utveckling av kompetensen och egna
ideer i moderbolagets ordinarie verksamhet.

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

3.5	Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del
av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor
till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om
bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå,
i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda
avkastningskrav.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att
åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som
utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den
totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte
tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall
därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa
intressen.

3.6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
avseende
• beslut om koncernbidrag
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas under¬ställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.

3.7	Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

3.8 Styrelsearbetet
Ersättning till förtroendevalde styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och
ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad ar¬betsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten
utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

3.9 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning
av de inom bolaget fö- rekommande ärenden som med
hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall
omfattas av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.
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3.10	Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan
Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under
budgetåret också innehålla en plan for verksamheten
under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för
den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås
Energi och Miljö AB och Borås Stadshus AB inlämna en
budget vid de tidpunkter dessa bolag bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen,
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m
för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

3.11 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna års
redovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Energi och Miljö AB inlämna års- redovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid
dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd
redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas.
Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad
till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens
uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla
en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen
skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i
kommunens årsredovisning.

3.12 Revision
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer,
krävs att samverkan sker under granskningsprocessens
alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt
reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets
verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.

3.13 Upphandling
Bolaget skall, med beaktande av upphandlingslagarna, i
tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens
och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget
skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad
upphandling som Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall, med beaktande av upphandlingslagarna, vid
köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner,
försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och
arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har
anlitats.

3.14 Representation
Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

3.15 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

3.16 Personalpolitik
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
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Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det
blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall
frågan väckas minst två månader före översynens början.

3.17 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning
med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank

3.18 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

3.19 Klimatkompensation
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar
arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.

4 Arbetsordning styrelse
Dessa regler för styrelsearbetet har antagits av styrelsen i
Boras Waste Recovery AB (”Bolaget”) den

4.1 Allmänt om styrelsens uppgifter
• Arbetsordning samt instruktioner om arbetsfördelning
mellan bolagsorganen
• Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete. I arbetsordningen ska det anges hur ar-

betet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelseledamöterna, hur ofta styrelsen ska sammanträda samt i
vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens
arbete och kallas till dessa sammanträden. (ABL 8 kap
6 §)
• Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra
sidan den verkställande direktören (”VD”) och de andra
organ som styrelsen inrättar. (ABL 8 kap 7 §)
Beslut och ansvarsfördelning mellan styrelse och VD
framgår av gällande VD-instruktion.
Styrelsen ska utöva tillsyn över att VD fullgör sina åligganden i enlighet med VD-instruktionen.
4.1.1 Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande
bedöma Bolagets och, om Bolaget är moderbolag i en
koncern, koncernens ekonomiska situation.
Styrelsen ska tillse att Bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Om vissa uppgifter delegeras till en (1) eller flera av styrelseledamöterna eller till andra, ska styrelsen handla med
omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan
upprätthållas. (ABL 8 kap 4 §)

4.1.2	Instruktioner om rapportering till
styrelsen
• Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när
och hur sådana uppgifter som behövs för att styrelsen
ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt punkten 4.1.1
ovan ska samlas in och rapporteras till styrelsen. (ABL
8 kap 5 §)
• Ekonomisk rapportering till styrelsen
VD ska tillse att styrelseledamöterna löpande tillställs
information som behövs för att följa Bolagets ställning
och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet i enlighet med vad som följer av gällande
VD-instruktion och särskilda instruktioner lämnade av
styrelsen.

4.2 Styrelsens ordförande
• I en styrelse som har mer än en (1) styrelseledamot ska
en (1) av styrelseledamöterna vara ordförande. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i ABL 8 kap 4-7 §§.
(ABL 8 kap 17 §)
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Kommunfullmäktige i Borås kommun utser styrelsens
ordförande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
• Det åligger styrelsens ordförande: att genom kontakter
med VD följa Bolagets utveckling,
att	tillse att styrelseledamöterna genom VD:s försorg
fortlöpande får den information som behövs för att
kunna följa Bolagets ställning och utveckling,
att introducera ny styrelseledamot eller suppleant i
Bolagets verksamhet, att tillse att styrelsesammanträde hålls när så erfordras,
att	kalla till sammanträde om styrelseledamot eller
VD begär det,
att	tillse att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är
tillfredsställande; samt
att	tillse att samtliga styrelseledamöter, såvitt det är
möjligt, bereds tillfälle att delta i ärendenas handläggning.

4.3 Styrelsens sammanträden
4.3.1 Allmänt

• Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls
när det behövs. Styrelsen ska alltid sammankallas om en
styrelseledamot eller VD:n begär det. (ABL 8 kap 18 §)
• VD har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden om styrelsen inte i ett särskilt fall bestämmer något annat. (ABL 8 kap 19 §)
• Styrelsesammanträde kan hållas per telefon eller genom
videokonferens. Beslut fattade i sådan ordning ska
protokollföras på vanligt sätt i enlighet med punkten
4.3.8 nedan.
Styrelsesammanträde kan likaså hållas per capsulam,
varvid protokoll innefattande förslag till beslut dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsändes till var
och en av styrelseledamöterna samt till suppleanterna.
Protokollet ska undertecknas av de ordinarie styrelseledamöterna. En förutsättning för avhållande av möte i
denna ordning är att samtliga ordinarie styrelseledamöter biträder de beslut som fattas.
4.3.2 Tid och plats för styrelsesammanträden

Vid det konstituerande sammanträdet fastställer styrelsen
preliminär tidpunkt och plats för sammanträden under tiden fram till nästa årsstämma. Fastlagt program fråntar ej
styrelseledamot och VD rätten att på begäran få till stånd
ytterligare sammanträden.
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4.3.3 Antal styrelsesammanträden

Utöver det konstituerande sammanträdet ska styrelsen hålla minst fem (5) ordinarie sammanträden per kalenderår.

4.3.4 Kallelse

Till styrelsesammanträdena ska samtliga styrelseledamöter
kallas. Kallelse ska genom ordförandens försorg tillställas styrelseledamöterna senast en (1) vecka före aktuellt
sammanträde. Till kallelse ska bifogas dagordning och
beslutsunderlag.

4.3.5 Beredning och beslutsunderlag

Styrelsens ärenden bereds av VD i samråd med styrelsens ordförande. Beredningen ska genomföras så att det
beslutsunderlag som erfordras för ställningstagande kan
delges styrelseledamöterna senast samtidigt med kallelsen.
Av beslutsunderlaget ska framgå de särskilda problem som
är förenade med ärendet, vilka lösningar som står till buds
och vilka konsekvenser de olika lösningarna medför samt
formulerat beslutsförslag.

4.3.6 Dagordningen

Dagordningen ska innehålla följande rubriker:
• Närvaro
• Val av protokolljusterare
• Godkännande av dagordning
• Genomgång och godkännande av protokoll från föregående sammanträde
• VD:s rapport om affärsläget och Bolagets ekonomiska
och finansiella ställning (med bl.a. senaste bokslutsrapporten)
• Övriga förekommande frågor som enligt gällande VDinstruktion ska underställas styrelsen för beslut
4.3.7 Återkommande ärenden

Följande periodiska information ska förekomma i styrelsearbetet, Informationsbehovet omprövas inför varje nytt
räkenskapsår.
Allmän information med anknytning till verksamhetsområdet, som t ex ny lagstiftning, förekommer vid behov.
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Februari
• Fastställande av årsredovisningen för föregående räkenskapsår
• Information från revisorerna angående resultatet av
deras granskning.
• Revisorerna ska till styrelsemöte där årsredovisning
behandlas ha avgett revisionsrapport.
• Förslag till vinstdisposition
• Omprövning av eventuell arbetsfördelning inom styrelsen och styrelsens arbetsordning
• Eventuella styrelseförslag inför årsstämma
• Beslut att kalla till årsstämma alternativt tillse att årsstämma hålls i direkt anslutning till styrelsemötet
• Beslut om eventuellt extra styrelsemöte i mars respektive april
Mars (ev. extra styrelsemöte)
April (ev. extra styrelsemöte)
Maj
•
•
•
•
•

Omprövning av VD-instruktion
Genomgång av eventuella stämmodirektiv
Tertialrapport och prognos för verksamhetsåret
Investeringar
Beslut om eventuella extra styrelsemöten under sommarmånaderna

Juni (ev. extra styrelsemöte)
Juli (ev. extra styrelsemöte)
Augusti (ev. extra styrelsemöte)
September
•
•
•
•

Tertialrapport och prognos för verksamhetsåret
Investeringar
Rambudget för det kommande året
Strategisk planering — utveckling, investeringar och
riskbedömning

Oktober
• Beslut om budget och affärsplan för kommande verksamhetsår
• Beslut om eventuellt extra styrelsemöte i november
November (ev. extra styrelsemöte)
December
• Prognos för verksamhetsåret
• Fullmakter för det kommande året

• Förberedelser inför årsbokslutet
- Likviditet och upplåning
- Investeringar
4.3.8 Protokoll

Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll. Protokollet ska justeras av styrelsens
ordförande och en (1) utsedd protokolljusterare. Protokollet ska delges ordföranden och justeringsmannen inom två
(2) veckor från sammanträdet. Anmärkningar mot protokollet ska omgående framföras till styrelsens ordförande.
Protokollet ska föras i nummerföljd och med löpande
paragrafnumrering och förvaras, genom ordförandens
försorg, på betryggande sätt.

4.3.9 Suppleant

Suppleant har rätt att delta i styrelsens arbete för det fall
en styrelseledamot är förhindrad, till exempel på grund
av sjukdom eller bortovaro, eller för det fall jäv medför att
styrelsen annars inte är beslutför. Styrelsesuppleant, som
ej inträtt i styrelseledamots ställe, har rätt att närvara och
yttra sig vid styrelsens sammanträden.
Suppleant ska tillställas beslutsunderlag och skriftlig
information i samma utsträckning som ordinarie styrelseledamot.
Suppleant ska erinras om sin tystnads- och lojalitetsplikt
gentemot Bolaget.

4.3.10 Revisorsrapport

Bolagets revisor ska vara närvarande vid styrelsesammanträde så snart det behövs för bedömning av Bolagets
ekonomiska ställning.

4.4 Övrigt
4.4.1 Sekretess

Bolagets handlingar är tillgängliga för allmänheten i
samma utsträckning som om det hade varit fråga om en
kommunal förvaltning. VD beslutar om utlämnande av
allmän handling i enlighet med gällande VD-instruktion.
Oberoende av det föregående bör styrelseledamöterna och
VD underlåta att lämna ut uppgifter om risk föreligger
att detta kan skada eller misskreditera Bolaget eller person
som är verksam inom Bolaget. Bolagets skyldigheter att
tillhandahålla handlingar begränsas ej härigenom.
Anställda som i sitt arbete får del av uppgifter för vilka
råder sekretess, ska underteckna särskild sekretessförbindelse.
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Beslutar styrelsen att information i ett ärende endast ska
lämnas på särskilt sätt ska detta respekteras.

5 VD-instruktion
Instruktion för verkställande direktör i
Boras Waste Recovery AB
Denna instruktion för verkställande direktör (”VD”) har
antagits av styrelsen i Boras Waste Recovery AB (”Bolaget”) den [xx i 2013.
VD har att handha Bolagets löpande förvaltning efter
styrelsens anvisningar enligt följande.

5.1 Allmänt om verksamheten
• VD verkställer styrelsens beslut.
• VD vidtar i övrigt de åtgärder och fattar de beslut som
erfordras för den löpande verksamhetens behöriga gång.
• VD får fatta beslut i förvaltningsfråga som annars
ankommer på styrelsen om styrelsens beslut ej kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Bolaget. Beslutet ska
dock föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.
• VD äger rätt att inom ramen för sin behörighet delegera
beslutanderätt till annan tjänsteman inom Bolaget samt
att utfärda fullmakt. VD ska utöva erforderlig kontroll
och tillsyn över hur sådana befogenheter utnyttjas. För
beslut som fattas med stöd av delegation ansvarar VD.
• VD får ej handlägga fråga rörande avtal mellan honom
och Bolaget. Detsamma gäller ifråga om avtal mellan
Bolaget och tredje man om VD i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot Bolagets.

5.2 Frågor underställda styrelsen
VD ska förelägga styrelsen följande ärenden för beslut:
• beslut om investeringar utöver budget alternativt överstigande femhundratusen (500 000) kronor;
• beslut om projekt, avtal eller andra åtaganden om det
sammanlagda värdet överstiger en miljon (1 000 000)
kronor eller i övrigt är av större betydelse;
• förvärv och avyttring av dotterbolag eller verksamhet/
inkråm. Styrelsen kan besluta att i princip godkänna
förvärv eller avyttring av bolag eller rörelse och befullmäktiga VD att inom angivna ramar genomföra transaktionen och underteckna erforderliga handlingar;
• bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag;
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• upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och
borgen eller annan säkerhet såvitt inte är godkänt av
styrelsen i fastställd budget;
• avtal om köp, försäljning, inteckning eller hyra av fast
egendom eller tomträtt;
• ingående eller uppsägning av andra avtal än anställningsavtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare i Bolaget;
• inledande av processer samt uppgörelse av tvister, i eller
utom domstol, som med hänsyn till deras omfattning,
värde eller Bolagets verksamhetsföremål är av ovanligt
slag eller av större betydelse;
• väsentliga organisationsförändringar såsom beslut om
outsourcing av del av Bolagets verksamhet och omfattande personalförändringar;
• väsentliga förändringar av redovisningsprinciper;
• ingående eller uppsägning av avtal som är av strategisk
eller annan stor betydelse för Bolaget; och
• andra ärenden av väsentlig ekonomisk eller annan
betydelse för Bolaget, ärenden som är oförenliga med
av styrelsen fattade strategiska beslut samt frågor som
enligt lag åvilar styrelsen.
Vid tveksamhet beträffande gränsdragningen mellan
styrelsens respektive VD:s beslutsrätt ska VD samråda
med styrelsens ordförande.

5.3 Personal
• VD anställer personal i ledande befattningar direkt
underställda VD, vilka anställningar ska rapporteras
till styrelsen. VD beslutar om tjänstledighet, semester,
reseersättning, och utbildning för personal samt uppsägning och omplacering av personal. Vid uppsägning eller
omplacering av personal i ledande befattningar ska VD
samråda med styrelsens ordförande.
• VD fullgör arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

5.4 Ekonomiskt ansvar
• VD äger rätt att för den löpande driften ingå erforderliga avtal där Bolagets åtaganden ej överstiger en miljon
(1 000 000) kronor eller i övrigt är av större betydelse.
• VD placerar Bolagets likvida medel. Placering av likvida medel ska ske på ett för Bolaget betryggande sätt
och ska vara åtkomliga för Bolaget med kort varsel.
• VD äger rätt att avskriva fordringsbelopp ej överstigande etthundratusen (100 000) kr.
• VD äger rätt att försälja utrangerade tillgångar.
• VD ska sörja för att Bolagets bokföring fullgörs i överenskommelse med lag och att medelsförvaltningen sköts
på ett betryggande sätt.
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• VD ska övervaka och tillse att det finns ett väl fungerande redovisnings- och rapporteringssystem i förhållande till styrelsen beträffande Bolagets ekonomiska
ställning och alla fortlöpande förändringar i denna.

5.5 Juridiskt ansvar
• VD beslutar om rättsliga åtgärder i händelse av process
eller tvist vari Bolaget utgör part, om åtgärden inte ska
underställas styrelsen i enlighet med punkten E] ovan.
• Enligt offentlighetsprincipen ska VD på Bolagets
vägnar fatta beslut om utlämnande av allmän handling
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 6
kap 2, 3 och 7 §§.

5.6 Styrelsearbete
• VD ska i samråd med styrelsens ordförande, bereda
styrelseärendena och föredra dessa vid styrelsens sammanträden enligt gällande Arbetsordning för styrelsen.
• VD ska fullgöra uppgift som föredragande och därvid
avge motiverade förslag till beslut. VD äger, där så
befinns lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i
enskilt ärende till annan person underställd VD.

5.7 Rapportering
VD ska tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering
om utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland
utvecklingen av Bolagets resultat, ställning och kassaflöde.
Rapporteringen ska vara av sådan beskaffenhet att styrelsen tilläts göra en välgrundad bedömning.

5.7.1 Ordinarie styrelsemöten

VD är ansvarig för att förbereda och inför styrelsen framlägga rapport avseende Bolagets ekonomiska och finansiella ställning vid varje styrelsemöte. Sådan rapport ska i
vart fall omfatta:
• Försäljning
• Resultat
• Nyckeltal
• Kassaflöde
• Balansräkning
• Uppgift om förändringar i eget kapital
• Uppgift om genomförda investeringar av betydande
storlek
• Uppgift om nettoskuldsättning

• Inom tre (3) månader före ingången av varje räkenskapsår, dock senast en (1) vecka före styrelsens ordinarie sammanträde i oktober, förslag till årsbudget och
affärsplan för närmaste räkenskapsår.
• Senast en (1) vecka före styrelsens ordinarie sammanträde i februari, förslag till årsredovisning för det avslutade
räkenskapsåret.
• Tertialrapporter utvisande Bolagets ställning per avslutat tertial.
5.7.3 Övrig rapportering

• VD ska så snart anledning föreligger underrätta styrelsen om behov av ändringar i Bolagets organisation och
denna instruktion.
• VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande
när anledning förekommer att styrelsen tar ställning till
viss uppkommen fråga.

5.8 Övrigt
• VD ansvarar för att förpliktelse, avtal eller annan rättshandling som Bolaget ingår eller företar blir dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid
med svensk eller känd utländsk lag.
• Det åligger VD att upprätta fullständiga attestinstruktioner avseende Bolaget. I denna instruktion ska
upptas vilka personer (personkategorier) som ska utföra
underliggande kontroll, vem som har attesträtt och
utanordningsrätt. Om det ges möjlighet att delegera
attesträtten ska detta särskilt anges och om möjligt till
vilka personer.
• VD är skyldig att i sitt handlande för Bolaget främja
Bolagets intressen. VD ska iaktta lojalitetsplikt som
följer av anställningen, vilken bl.a. medför att VD har
tystnadsplikt när det gäller angelägenheter och förhållanden som det kan vara skadligt för Bolaget att yppa
samt att VD har upplysningsplikt rörande angelägenheter och förhållanden som har betydelse för Bolaget.

5.7.2 Särskild rapportering

VD ska upprätta och underställa styrelsens ledamöter
följande särskilda rapporter:
B 415

kommunfullmäktiges handlingar | 22 Augusti 2013

Nr 67
Revidering av Borås Stads Kvalitetspolicy
2013-06-17

2012/KS0642 009

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Nytt förslag till Kvalitetspolicy för Borås Stad antas,
att gälla till 2016

I enlighet med Kommunfullmäktiges plan för revidering
av styrdokument ska Borås Stads Kvalitetspolicy revideras
senast 2013. I förslag till revideringen så har innehållet till
vissa delar ändrats för att bättre stödja visionen Borås 2025
och de principer, metoder och arbetssätt som tas fram för
arbetet med det systematiska arbetet med ständiga förbättringar. Till stora delar finns de skrivningar som nuvarande
Kvalitetspolicyn innehåller kvar, även om de har redigerats
för att bättre stämma överens med de ledstjärnor som
föreslås bli gemensamma för Borås Stad. Policyn ska ge ett
språk för vår människosyn, och hur vi ständigt ska skapa
mesta möjliga värde både inom organisationen och för
dem vi är till för.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Svante Stomberg
Kommunalråd		
Kommunchef

Förslaget har remitterats till alla nämnder och bolag.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker under förutsättning
att hänsyn tas till nämndens synpunkter. Övriga nämnder
och bolag har tillstyrkt förslaget med vissa föreslagna synpunkter och ändringar. Revisorskollegiet och Ungdomsrådet avstår från yttrande.

Revidering av Borås Stads
kvalitetspolicy

Miljö- och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Lokalförsörjningsnämnden
och Borås Energi och Miljö AB har velat behålla namnet
kvalitetspolicy, i stället för det föreslagna namnet ”Vårt
gemensamma förhållningssätt”, vilket har tillmötesgått.
Stadsdelsnämnderna Norr och Öster samt Arbetslivs
nämnden vill att det förtydligas hur uppföljning och
utvärdering ska ske. I den nuvarande policyn anges att
Kommunfullmäktige i budget ska ange vilken/vilka
kvalitetsfaktorer som ska följas upp under året, det är
alltså inte policyn i sig som följs upp. En policy ska ge en
princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse
och kan därför vara svår att följa upp separat. Detta får
göras i förhållande till de beslut och aktiviteter som görs i
policyns riktning.
De flesta har också haft synpunkter när det gällt redaktionella ändringar och enskilda ordval.
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Remissammanställning
2013-06-17

Beslut
Servicenämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnden Öster, AB Bostäder, Stadsdelsnämnden
Väster, Fristadbostäder AB, Borås Energi och Miljö AB,
Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Arbetslivsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Utbildningsnämnden och Kulturnämnden tillstyrker förslaget.
Revisorskollegiet och Ungdomsrådet avstår från yttrande.
Under förutsättning att hänsyn tas till nämndens synpunkter beslutar Sociala omsorgsnämnden att tillstyrka
remissen.
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Yttranden i sammanfattning

AB Bostäder

Styrelsen tillstyrker förslaget.
Servicenämnden

I stycket Boråsaren i fokus vill Servicenämnden ersätta
”brukare och kunder” med ”medborgare”.
I stycket Professionalism vill Servicenämnden ersätta
”skapa” med ”ha”. Meningen blir då: Vi ska bygga vårt
arbete på kunskap och professionalism, och ha en effektiv
verksamhet av god kvalitet.

Stadsdelsnämnden Väster

Förslaget har ett bra innehåll och det tar upp väsentliga
delar som är viktiga i arbetet. I chefernas styr- och ledningsarbetet ska ett bra förhållningssätt i arbetet ingå som
en naturlig del.

I stycket Engagemang vill Servicenämnden ersätta ”mot”
med ”för”. Meningen blir då: Vi har ansvar och förtroende
att utföra och utveckla verksamheten och det egna arbetet
för Borås Stads mål.

Innehållet i förslaget till revidering av kvalitetspolicyn
är bra. Det är viktigt att detta dokument, Borås Stads
förhållningssätt, är en naturlig del av arbetet med styroch ledning samt att det är med vid implementeringen av
Vision Borås 2025.

Samhällsbyggnadsnämnden

Fristadbostäder AB

De tre ledstjärnorna professionalism, engagemang och
lärande ser nämnden som goda riktmärken för ett gemensamt förhållningssätt. Vi önskar lägga till två aspekter för
att bredda och fördjupa kvalitetspolicyn.

Fristadbostäder AB:s styrelse tillstyrker kvalitetspolicyn

Till Professionalism vill vi även knyta ordet stolthet.
Stolthet talar om individens/avdelningens/förvaltningens/
nämndens självbild och visar på ett annat värde än kvalitet
och effektivitet.

För att lättare kunna kommunicera policyn är det bra
med ett koncentrat, men meningarna ”Tillsammans gör
vi skillnad för Borås Stad och dess invånare” samt ”Möten
mellan människor är centrala” kan tas bort eftersom de
inte tillför så mycket. Att ”göra skillnad” kan tolkas på
olika sätt. Inledningen/koncentratet bör även tydligt innehålla nivån på det som levereras – ambitionsnivån (inte
bara att vi ska leverera likvärdig service etc utan kanske att
Boråsarna har förtroende för sin kommun, kunderna är
nöjda med de tjänster som erbjuds).

Till engagemang vill vi förtydliga genom att lyfta fram
”transparens” som ger tillgång till information. Den tredje
meningen under Engagemang kan utformas: ”Var och en
ska känna sin roll i helheten och enkelt kunna ta del av information för att ge möjlighet till engagemang.” Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissförlaget.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster anser att namnändring är missvisande och beskriver inte vad kvalitet är. Stadsdelsnämnden Öster föreslår att namnet kvalitetspolicy kan behållas
för att bättre stödja vad kvalitet är. I dokumentet saknas
en beskrivning av Borås Stads gemensamma grund för
kvalitetsarbete.
Stadsdelsnämnden Öster anser att den nuvarande kvalitetspolicyn tydligare uttrycker vad som förväntas av
nämnd och bolag i Borås Stad och bör därför vävas in i det
reviderade dokumentet. Förslaget till ny policy bör formuleras så att det enkelt kan följas upp och utvärderas när det
gäller arbetet med ständiga förbättringar.

Borås Energi och Miljö AB

Benämningen ”Kvalitetspolicy” föreslås ändras till
”Förhållningssätt”. Benämningen Kvalitetspolicy är en
etablerad term inom kvalitetsarbetet, vilket är en fördel
för att förstå syftet. Det är t ex inte lika tydligt att ett
förhållningssätt skall vara en grund för målstyrning etc.
BEM anser inte att namnbytet är till fördel för kvalitetsstyrningen i Borås och föreslår att begreppet Kvalitetspolicy behålls.

Fritid- och folkhälsonämnden

I texten: ”Vi arbetar för en utveckling där de ekologiska,
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar för att
lämna ett hållbart samhälle till nästa generation”, föreslår
förvaltningen ändringen nästkommande generationer för
att visa på en långsiktig hållbarhet över generationer.
I texten: ”Vi skaffar oss tydliga mål, och kunskap om de
resultat vi når.” Vi tar tillvara varandras kunnande och
arbetar tillsammans mot målen”, föreslår förvaltningen
B 417
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Genom samverkan tar vi tillvara varandras kunnande och
arbetar tillsammans mot målen.

Sociala omsorgsnämnden

Under förutsättning att hänsyn tas till nämndens synpunkter beslutar Sociala omsorgsnämnden att tillstyrka
remissen.
Kvalitetspolicyn skall beskriva Borås Stads sätt att se på
kvalitet och beskriva principer att hålla sig till rörande
kvalitet. Namnet Borås Stadsförhållningssätt beskriver
inte det innehåll en kvalitetspolicy skall ha och försvårar
för de personer som letar efter stöd som skall finnas i en
kvalitetspolicy. Sociala omsorgsnämnden anser därför
att styrdokumentet även i fortsättningen skall heta Borås
Stads kvalitetspolicy. En policy skall, enligt riktlinjer för
styrdokument, ge en princip att hålla sig till, ett sätt att se
på en viss företeelse.
Den föreliggande remissen saknar en beskrivning av Borås
Stads syn på kvalitet. Rubrikerna Professionalism, Engagemang och Lärande är mer en beskrivning av grundläggande värderingar än principer att hålla sig till rörande
kvalitetsfrågor. Texten varierar mellan att beskriva saker
Borås Stad gör och ska göra vilket gör styrdokumentet
svårläst. Sociala omsorgsförvaltningen anser därför att
styrdokumentet kan revideras ytterligare innehållsmässigt
och redaktionellt.

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tycker att det är bra att kommunens styrdokument samordnas. Nämnden tillstyrker
remissen men anser att man borde utveckla överskriften
Förhållningssätt, så att man bättre förstår innehållet.

Tekniska nämnden

I det föreslagna Borås Stads Förhållningssätt saknas det
tydlig koppling till Kvalitetspolicyn. Dessutom borde det
i den reviderade texten framgå tydligt att förhållningssätt
ersätter kvalitetspolicyn. För att få riktlinjerna för förhållningssätt ännu tydligare borde följande mening läggas till:
”Kvalitetsutveckling/förbättringsarbete ska vara en del i
verksamhetsplanen och budgetarbetet.

Arbetslivsnämnden

Remissförslaget är väl genomarbetat, men Arbetslivsförvaltningen anser att dokumentet behöver förtydliga
uppföljning kopplat till kvalitetsarbete.
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Miljö- och konsumentnämnden

Begreppet förhållningssätt känns främmande och diffust
och torde vara svårt att kommunicera. Kvalitetsarbete och
kvalitetsbegreppet är begrepp som vi i kommunen arbetat
med under ganska lång tid och även fått acceptans för i
våra organisationer. Flera av förvaltningarna och bolagen
arbetar med ledningssystem för kvalitet och att i det läget
inte ha en kvalitetspolicy verkar inte genomtänkt. En kvalitetspolicy torde inte heller stå i konflikt med LEAN som
verktyg för arbetet med ständiga förbättringar.
Ansatsen att ”ge ett språk för vår människosyn” hör bättre
hemma i ett samlat värdegrundsarbete för Borås Stad men
då behöver greppet bli vidare än i förslaget till reviderad
policy. Som kvalitetspolicy med ledstjärnor för arbetet
med ständiga förbättringar kan dock förslaget fungera.

Stadsdelsnämnden Norr

Nämnden anser att detta är ett lovvärt sätt att tydliggöra
hur Borås Stad ska förhålla sig som organisation och ställer
sig bakom att arbeta och agera utifrån detta förhållningssätt.
Nämnden anser att det ytterligare bör tydliggöras hur
viktigt det är med ett korrekt bemötande av dem vi är till
för och ser gärna att dokumentet kompletteras med detta.
Stadsdelsnämnden vill påpeka att det som saknas i förhållande till den tidigare kvalitetspolicyn är hur och vad som
följs upp och på vilket sätt detta ska ske av Borås Stads
förhållningssätt.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden anser att den reviderade kvalitetspolicyn, Borås Stads förhållningssätt, på ett tydligt sätt anger
att de kommunala verksamheterna ska ha brukaren i fokus
och arbeta för ständiga förbättringar. Nämnden tillstyrker
förslaget.

Kulturnämnden

Essensen i policyn är att allt arbete i kommunen ska
sätta boråsaren i fokus samt att ständiga förbättringar ska
uppnås genom professionalism, engagemang samt lärande.
Kulturförvaltningen anser att kvalitetspolicyn på ett klart
och lättfattligt sätt sammanfattar det som ska vara utmärkande i arbetet för och med Borås Stads invånare och
besökare och det är förvaltningens ambition och uttalade
vilja att arbeta i enlighet med policyn.
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Borås Stads
Kvalitetspolicy
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2013-08-22

Vi företräder i vårt arbete hela Borås Stad. De som
kommer i kontakt med vår verksamhet ska mötas med
engagemang och respekt. Vår kommunikation ska vara
tydlig och lättillgänglig. Vi tar emot positiva som negativa
synpunkter med intresse och gott bemötande.

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2016

Kvalitetspolicy
Boråsaren i fokus
Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att
underlätta och förbättra människors vardag. Vi erbjuder
likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov. Vårt arbete gör skillnad för Borås Stad och
dess invånare.
Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott
bemötande och känna sig delaktiga i att utforma insatsen
eller tjänsten. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla medborgare.
Vi arbetar för en utveckling där de ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensionerna samverkar för att lämna ett
hållbart samhälle till kommande generationer.

Vårt förhållningssätt
För ständiga förbättringar och framgångsrikt kvalitetsarbete har vi följande ledstjärnor.

» Engagemang
Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka
och handla i nya banor. Vi har ansvar och förtroende att
utföra och utveckla verksamheten och det egna arbetet för
Borås Stads mål. Var och en ska känna sin roll i helheten.
Vi ska underlätta för medborgarna att ta ansvar och kunna
påverka service och tjänster. Vårt gemensamma engagemang bidrar till att vi når Borås Stads mål.
För en god anda på arbetsplatsen ska vi ha ett positivt
förhållningssätt som får andra att känna sig respekterade
och betydelsefulla.

» Lärande
Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi lär
av varandra, och delar med oss av våra erfarenheter. Vi
samverkar och tar till vara individernas kraft och förmågor.
Verksamheten blir bättre genom att vi utvärderar resultat och utvecklar arbetet. Ständiga förbättringar ska
systematiskt säkra att våra resurser används på ett ur alla
synvinklar hållbart sätt. Vi ser över vad vi gör och hur vi
gör det, och lär av både det som fungerar och det som inte
fungerar.

» Professionalism
Vi ska bygga vårt arbete på kunskap och professionalism,
och skapa en effektiv verksamhet av god kvalitet. Det ska
ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Kunskap, ansvar och
vilja resulterar i ständiga kvalitetsförbättringar.
Vi skaffar oss tydliga mål, och kunskap om de resultat vi
når. Vi tar till vara varandras kunnande och arbetar tillsammans mot målen. Ett processorienterat arbetssätt ger
oss en helhetsbild ur medborgarens synvinkel.
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Nr 68
Program mot hemlöshet
2013-06-17

2012/KS0283

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har haft uppdraget att revidera Plan
mot hemlöshet från 2010. Planen kallas framdeles ”program” enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument.
Förslaget till revidering har remitterats till stadsdelsnämnderna, de kommunala bostadsbolagen, Lokalförsörjningsnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Miljö- och konsumentnämnden samt fyra intresseföre
ningar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Program mot hemlöshet antas.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Bilagor:
Remissammanställning
Återrapportering av handlingsplan mot hemlöshet 2012

Lokalförsörjningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
stadsdelsnämnderna Norr och Väster, samt AB Bostäder
tillstyrker förslaget med vissa föreslagna synpunkter och
ändringar. Miljö- och konsumentnämnden har i sitt svar
endast belyst frågan om en kommunal bostadsförmedling
och har för övrigt inga synpunkter. Arbetslivsnämnden
avstyrker förslaget och Stadsdelsnämnden Öster återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen.
I yttrandena har det påpekats att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer i flera avseenden är oklar. Det framkommer också synpunkter på hur innehållet i programmet ska
kunna utvecklas.

Definitioner av bostadsformer i Borås Stads Program mot
hemlöshet

Med anledning av synpunkterna som kom fram i remissrundan beslutade Kommunstyrelsen den 9 oktober 2012
att endast anta den handlingsplan som fanns bilagd till
det föreslagna programmet. Uppdragen i handlingsplanen
klargör flera av de otydligheter i ansvarsfördelningen inom
vår egen organisation som påpekats i remissyttranden.

2013- 06-17

I det nu föreslagna programmet är det mera tydligt hur
kommunen ska utveckla sitt arbete för att förhindra att
hemlöshet uppstår. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för
att driva arbetet att utveckla insatser mot hemlöshet som
beskrivs i programmet. Sociala omsorgsnämnden väcker
frågan om resurser i sitt förslag till årsbudget.
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Program mot hemlöshet

Från Stadskansliet

Remissammanställning

Revidering av plan mot hemlöshet
Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden avstyrker programmet mot hemlöshet.
Det är bra att de kommunala bostadsbolagen genom ägardirektiv jobbar med grundfrågan, att det saknas bostäder i
en växande stad som Borås. Arbetslivsnämnden anser dock
att program mot hemlöshet inte alls tydliggör ansvarsfördelningen inom IFO organisationen och vilka resurser
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som vem ska avsätta. Programmet mot hemlöshet belyser
endast ett redan känt nuläge. Vikt har i programmet lagts
på särskilda boenden för personer med ett missbruk, man
tillgodoser dock inte på något sätt den stora och ökande
gruppen med psykisk ohälsa. En större satsning på särskilda boenden behövs, då man inte kan blanda boenden
för människor med olika problem hur som helst.

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden är mycket positiv till arbetet med att förbättra boendesituationen för de hemlösa
intensifieras och att de olika nämnderna hjälps at med att
ta fram fler bostäder och förbättra villkoren. Nämnden är
ockra beredd att ta fram fler lägenheter och köpa fastigheter med lämpliga lägenheter för de personer som har svårt
att fa egna kontrakt hos övriga värdar.
Viktigt är att påpeka de högre kostnader som blir för dessa
boenden, då de som varit hemlösa eller har sociala problem
ofta också har en dålig ekonomi. Risken är större för
hyresförluster och underhållet för lägenheterna blir också
större på grund av stor omflyttning och slitage.
Finansiering inom ordinarie budgetram som det står i
Handlingsplan 2012 blir svart att klara och lämpligen
tillförs det ytterligare medel till nämnderna om det skall
kunna genomföras en rejäl satsning mot herrelösheten som
skiljer sig mot tidigare handläggning.

Miljö- och konsumentnämnden

I programmet och handlingsplanen tas upp att Kommunfullmäktige beslutat om en kommunal bostadsförmedling
och att Miljö- och konsumentnämnden fått i uppdrag
att utreda inrättandet av en sådan. Nämnden har nyligen
(2012-04-24, § 66) redovisat denna utredning till Kommunstyrelsen. Slutsatsen är att en bostadsförmedling i
traditionell mening inte är något rimligt alternativ med
dagens bostadsmarknad. En sådan verksamhet skulle inte
medföra några förbättringar för de resurssvaga hushållens
möjligheter att få tillgång till bostadsmarknaden jämfört
med hur det fungerar idag.

och samordningsansvar är en förutsättning för nämndens
uppdrag.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget till revidering
av Program mot hemlöshet med hänvisning till nämndens
redovisade synpunkter.
Det är viktigt att klargöra vad som ingår i Sociala omsorgsnämndens kommunövergripande ansvar och samordningsansvar samt att tydliggöra de olika nämndernas och
bolagens ansvar och särskilda insatser i det vräkningsförebyggande arbetet.

Stadsdelsnämnden Väster

Förslaget till Borås Stads Program mot hemlöshet med
handlingsplan 2012, tillstyrkes med de ändringar som
föreslagits.
Stadsdelsnämnden Väster stödjer remissen. Programmet
behöver dock förtydligas på en del punkter. Det är viktigt
att tydliggöra vad som ingår i Sociala omsorgsnämndens
samordningsansvar samt att tydliggöra de olika nämnderna och bolagens ansvar.
Hur arbetet ska ske med Housing first behöver särskilt
förtydligas, med tillägg och beslut kring Bostadsbolagens/
fastighetsägarnas roll i det arbetet. Då man börjar arbeta
med metoden kräver det särskilda resurser.
Barnperspektivet och att barn inte ska vräkas behöver
lyftas fram och konkretiseras ytterligare i samverkan.
Även Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala
bostadsbolagen har ett visst ansvar för del av arbetet mot
hemlöshet.
I programmet bör under åtgärder samt i handlingsplanen,
göra ett tillägg om att utreda om Borås Stad, på övergripande ledningsnivå, ska ta fram en skriftlig överenskommelse samt skriftliga rutiner för samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar.

Stadsdelsnämnden Öster
Sociala omsorgsnämnden

Sociala Omsorgsnämnden tillstyrker revideringen av ”Borås Stads plan mot hemlöshet”. Sociala Omsorgsnämnden
uppskattar att revideringen innehåller en konkret Handlingsplan som ger förvaltningarna tydliga uppdrag som
sedan årligen ska följas upp. Sociala omsorgsnämnden vill
betona att Kommunstyrelsens kommande klargörande av
Sociala Omsorgsnämndens kommunövergripande ansvar

Stadsdelsnämnden beslutar att ärendet återremitteras
till Kommunstyrelsen med hänvisning till nedanstående
yttrande.
Stadsdelsnämnden Öster anser att översänt förslag kring
Plan mot hemlöshet i alltför stor grad präglas av definitioner och gränssnittsdragningar än av tankar och förslag
riktat för att lösa de egentliga problemen. Skall Borås Stad
ha en noll-vision så behövs betydligt större insatser, med
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tillhöranden resurser, samt mer konkreta idéer om hur
målet ska säkerställas. Handlingsplanen pekar på att det är
många huvudmän inblandade i denna process, inte minst
efter organisationsöversynen. I detta läge spelar denna typ
av styrdokument än större roll. Då behöver det vara kraftfullare redskap än det som tagits fram i förslaget.

AB Bostäder

AB Bostäder tillstyrker förslaget till program mot hemlöshet. AB Bostäder inser behovet av ett aktivt arbete för att
motverka och minska hemlösheten. Vi anser att det vräkningsförebyggande arbetet har en stor betydelse i detta
arbete och vi vill fortsätta att vara med och utveckla detta
viktiga arbete. Vi ställer oss positiva till att tillsammans
med berörda förvaltningar arbeta med metoden ”housing
first”.
AB Bostäder har svårt att se att en kommunal bostadsförmedling skulle underlätta arbetet i kampen mot hemlöshet. Bristen på bostäder blir inte mindre med bostadsförmedlingen utan riskerar att förlänga tiderna mellan
uppsägningar och inflyttningar.

Återrapportering
Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2013-02-12

§ 27
Uppföljning av plan mot hemlöshet
Yttrande till Kommunstyrelsen.

Ärendet

I Borås Stads handlingsplan mot hemlöshet finns för
2012 ett antal uppdrag som ska återrapporteras till
Kommunstyrelsen senast den 28 februari 2013. För Miljöoch konsumentnämndens del var uppdraget ”att utreda
hur bostadsförmedlingen ska organiseras för att bidra i
arbetet mot hemlöshet”.

Beslutsunderlag

Vi tror att uppdraget till Lokalförsörjningsnämnden att få
fram bostäder till riktade grupper kan motverka hemlösheten.

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2013.

Vi tror att det viktigaste är en aktiv bostadspolitik med
fortsatt inriktning på nyproduktion av bostäder i olika
boendeformer borde leda till att fler kan få egna bostäder.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

AB Bostäder anser att handlingsplanen innehåller för lite
konkreta åtgärder för arbetet för att minska hemlösheten.

Miljö- och konsumentnämnden yttrar sig i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Från Miljöförvaltningen
2013-02-06

Uppföljning av plan mot hemlöshet
Yttrande till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden yttrar sig i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
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Ärendet

Beslut

I Borås Stads handlingsplan mot hemlöshet finns för
2012 ett antal uppdrag som ska återrapporteras till
Kommunstyrelsen senast den 28 februari 2013. För Miljöoch konsumentnämndens del var uppdraget „att utreda
hur bostadsförmedlingen ska organiseras för att bidra i
arbetet mot hemlöshet“.

Arbetslivsnämnden har tagit del av handlingar och beslutar att översända återrapporteringen till kommunstyrelsen.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltningschef

Miljöförvaltningens synpunkter

I december 2011 fick Miljö- och konsumentnämnden
i uppdrag av Kommunstyrelsen att i samråd med de
kommunala bostadsbolagen utreda förutsättningarna för
en kommunal bostadsförmedling. Nämnden redovisade i
sitt utredningssvar i april 2012 att en bostadsförmedling
i traditionell mening inte är något rimligt alternativ. I
december 2012 beslutade Kommunstyrelsen att anta
Miljö- och konsumentnämndens förslag till fördjupad
utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats
för lediga lägenheter i Borås. Ett arbete som kommer att
genomföras under 2013.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell
Miljöchef

2013-02-18
Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Socialt kontrakt
Socialt kontrakt är ett andrahandskontrakt där Arbetslivsnämnden i Borås Stad är hyresvärd. Arbetslivsnämnden har samma ansvar som andra hyresvärdar enligt
jordabalken.
Socialt kontrakt på IFO Ekonomi kan erhållas när man
p g a tidigare hyresskulder inte kan få ett eget kontrakt.

Kategorier – prioriterade grupper

Bistånd i form av socialt kontrakt på IFO Ekonomi kan
erhållas av: barnfamiljer, äldre personer, personer med
psykisk ohälsa, missbruk som klarar av ett eget boende,
ungdomar som varit placerade på HVB-hem eller ungdomsboende och som inte kan flytta tillbaka till föräldrahemmet p.g.a. relationsproblem eller olämplig hemmiljö.

Villkor
1.

Återrapportering Handlingsplan
mot hemlöshet 2012
Kommunstyrelsen har begärt in återrapportering för
Arbetslivsnämndens ansvarsområde. I ”Handlingsplan
mot hemlöshet 2012” har Arbetslivsnämnden uppdraget
att tydliggöra kommunens ansvar för vilka som kan få
bistånd eller socialt kontrakt, och ansvaret för handläggning och utförandet. Se bilaga 1
Hur den akuta hemlösheten ser ut i Borås finns inte någon
exakt bild av. Under 2013 kommer personliga ombud att
starta ett försök med uppsökande verksamhet för akut
hemlösa i syfte att se hur många det kan röra sig om och
vilket behov av hjälp som behövs.

2.
3.
4.
5.

6.

Sökt egen bostad, omfattande försök hos de hyresvärdar som finns på försörjningsenhetens förteckningar
över hyresvärdar. Vid behov kan stöd ges.
Korttidskontrakt eller hyresgaranti, möjligheterna
till detta ska vara väl utredda.
Förmedling, initialt om egen inkomst finns, därefter
vid behov.
Avbetala på tidigare hyresskuld. Ska påbörjas när
beslut om bistånd tas.
Genomförandeplan om hur sökanden ska nå eget
kontrakt samt om hur samarbete mellan berörda
avdelningar, IFO BoF, IFO Ekonomi och IFO Vuxen
ska se ut.
Hemförsäkring

Konsekvenser/skäl för uppsägning

Om hyran inte inbetalats senast sju dagar efter förfallodagen.
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Vid allvarlig störning eller upprepade störningar.
Om inte genomförandeplanen i väsentlighet följs.
När någon av ovanstående punkter inte följs är det skäl för
uppsägning. Socialsekreteraren som är huvudansvarig för
biståndet ska då agera snabbt.
Vid hot och våld mot grannar eller personal inom socialtjänsten ska bostaden stängas omedelbart.

•
•
•
•
•
•

Huset ska rivas
Borgensavtal upphör
Ombyggnad
Strider mot god sed i hyresförhållandet
Ej anmäld skada
Hyresgästen i annat fall har åsidosatt sina förpliktelser i
så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (t. ex
sambo, medhyresgäst)

Utredning

Utredningen ska innehålla historik om tidigare hyresvärdar, hyresskulder och elskulder. Det är viktigt att alltid
kontrollera med KFM (Kronofogdemyndigheten) om
aktuella skulder.
En avbetalningsplan, med en rimlighetsbedömning om
hur mycket sökanden kan betala ska göras, och vara en del
i genomförandeplanen.
Information till den blivande hyresgästen om villkor för
hyresavtalet samt konsekvenser om avtalet inte följs.

Avsluta bistånd/Eget kontrakt

När man har socialt kontrakt betalas hyran i efterskott.
Vid eget kontrakt betalas hyran i förskott. Vid övertagandet av ett socialt kontrakt till eget kontrakt uppstår en
situation när man måste betala dubbla hyror en månad.
Sökanden som har förmedling och ligger över norm ska
tillsammans med förmedlingshandläggare planera ett sparande för att klara av dubbla hyror övertagningsmånaden.
För sökanden som ligger jäms med norm beviljas bistånd
för dubbla hyror vid övertagningsmånaden.

Uppsägningsgrunder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obetald hyra
Återkommande sen betalare
Ogiltig överlåtelse (2:a handsuthyrning)
Överlåtande
Felaktig användning av lägenhet, används till annat än
vad den är avsedd för
Inneboende
Vanvård – ohyra
Vanvård på något annat sätt
Om hyresgäst vägrar tillträde till lägenheten
Om brottslig verksamhet eller sexuella förbindelser mot
ersättning pågår
Störningar
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2013-02-19
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Revidering av plan mot hemlöshet
Borås Stad har antagit Handlingsplan mot hemlöshet
2012 och Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2012
om att en återrapportering av uppdragen skulle ske av de
aktuella nämnderna.
Lokal försörjningsnämndens uppdrag är att: Ta fram förslag på två mindre hyreshus samt en- eller tvåfamiljsfastigheter. Uppdraget är delvis uppfyllt genom att ett hyreshus
om fem lägenheter förvärvats under 2012. Huset var fullt
uthyrt vid övertagandet men allt eftersom lägenheter blivit
lediga har dessa erbjudits åt Sociala omsorgsförvaltningen
att förmedla till lämpliga hyresgäster. Ytterligare ett hus
som kan iordningställas med fyra-fem lägenheter åt hemlösa har erbjudits till Sociala omsorgsförvaltningen. Detta
hus ansågs ej lämpligt som ett första boende för hemlösa
varför Lokalförsörjningsförvaltningen utreder andra alternativ för fastigheten.
Vid den tidigare remissrundan i maj 2012 svarade Lokal
försörjningsnämnden att den var positiv att förvärva fler
fastigheter och hyra ut lägenheterna till hemlösa förutsatt
att ekonomiska medel ställdes till förfogande.
Vid diskussioner mellan Sociala omsorgsförvaltningen och
Lokalförsörjningsförvaltningen har det framkommit att
det inte är lämpligt att upplåta ett helt hus för uthyrning
till kategorin hemlösa. Sociala omsorgsförvaltningen ser
det bättre att hemlösa erhåller en bostad med eget kontrakt i hus där hyresgästerna inte är av en speciell kategori.
Nämnden ser det därför inte längre aktuellt med att leta
objekt att förvärva för uthyrning till hemlösa.
Nämnden vill också påpeka att det idag inte ingår i det
generella uppdraget för Lokalförsörjningsnämnden att
driva fastighetsförvaltning för uthyrning av bostäder.
Uppdraget begränsar sig till att äga och hyra in lokaler för
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de olika verksamheternas behov, och förvalta bostadshus
som förvärvats för att fastigheterna har ett strategiskt läge
och är lämpliga att ägas av staden.
Lokalförsörjningsnämnden är som tidigare positiv till att
hyra ut lägenheter till personer som Sociala omsorgsförvaltningen föreslår när det blir några lediga lägenheter.
Det är då upp till den att vid varje enskilt tillfälle avgöra
om det är lämpligt förmedla lägenheten till dess bostadssökande.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

2013-02-25
Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Handlingsplan mot hemlöshet 2012
I handlingsplan mot hemlöshet 2012 framgår att Sociala
omsorgsnämnden har följande uppdrag:
• Tydliggöra Arbetslivsförvaltningens, Sociala omsorgsförvaltningens, stadsdelsförvaltningarnas och bolagens
ansvar och särskilda insatser i det vräkningsförebyggande arbetet.
• Klargöra arbetssätt och rutiner för samverkan för att
kunna arbeta enligt metoden ”housing first”.
• Kartlägga vilka insatser frivilligorganisationer gör, samt
utveckla möjliga samverkansformer.
En rapport från nämnden ska göras till Kommunstyrelsen
senast den 28 februari 2013.

Beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten
och översända den till Kommunstyrelsen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Annika Andersson
Ordförande
Förvaltningschef

Rapport från Sociala omsorgsnämnden enligt uppdrag i Handlingsplan mot hemlöshet 2012
Inledning
I handlingsplan mot hemlöshet 2012 framgår att Sociala
omsorgsnämnden har följande uppdrag:
• Tydliggöra Arbetslivsförvaltningens, Sociala omsorgsförvaltningens, stadsdelsförvaltningarnas och bolagens
ansvar och särskilda insatser i det vräkningsförebyggande arbetet.
• Klargöra arbetssätt och rutiner för samverkan för att
kunna arbeta enligt metoden ”housing first”.
• Kartlägga vilka insatser frivilligorganisationer gör, samt
utveckla möjliga samverkansformer.
En rapport från nämnden ska göras till Kommunstyrelsen
senast den 28 februari 2013.

Tydliggöra Arbetslivsförvaltningens,
Sociala omsorgsförvaltningens, stadsdelsförvaltningarnas och bolagens ansvar och särskilda insatser i det vräkningsförebyggande arbetet.
Bakgrund

Det vräkningsförebyggande arbetet i Borås startade 2008
som ett statsbidragsfinansierat projekt.
Eftersom projektet var framgångsrikt övergick projektet i
ordinarie verksamhet 2010. Framgångsfaktorn under projekttiden var bl. a att det vräkningsförebyggande arbetet
var prioriterat, att gruppen hade mandat och ansvar för att
fatta de beslut som rymdes inom det vräkningsförebyggande arbetet samt att det fanns kontinuitet hos deltagarna i
gruppen.
Ambitionen med det vräkningsförebyggande arbetet är att
utveckla ett aktivt och tidigt stöd till personer/familjer där
hyresförhållandet inte fungerar, genom aktivt uppsökande
och förebyggande individinriktat stöd med hög tillgänglighet. I arbetet ingår också att vidareutveckla samverkansformer mellan socialtjänsten, kronofogdemyndigheten och
hyresvärdar i Borås Stad. Målet är att öka antalet familjer/
personer som kan få/behålla sitt förstahandskontrakt och
därmed minska antalet hemlösa.
Målgruppen är personer med problem i hyresförhållandet och i sitt boende. Det är personer med hyresskulder,
anmälningar om störningar, betalningsförelägganden och
hot om avhysning.
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Metod

Metoden är att arbeta individinriktat genom möten och
hembesök hos de enskilda personerna som är aktuella, för
att tillsammans med den enskilde kartlägga deras situation
och behov av insatser. Det kan vara ekonomisk planering
och rådgivning samt boendestöd, eller förmedlande av
kontakt med andra enheter som ex missbruksvård, psykiatrisk vård, primärvård, personligt ombud etc.
Det vräkningsförebyggande arbetet ska handhas av en
särskild grupp (se nedan) som leds av en samordnare.
Gruppen ska ha mandat att fatta beslut gällande sociala
kontrakt, om hyresskulder ska tas till utskott, frågor gällande barn där föräldrar ansöker om stöd etc. Gruppen gör
en form av förhandsbedömning och IFO ekonomi och/
eller IFO Barn och familj utreder och verkställer. För att
metoden ska fungera bör delegationsbestämmelserna ses
över då det krävs snabba beslut för att förhindra vräkning.

Gruppen består av:
Samordnare, IFO vuxen, Sociala omsorgsförvaltningen, 1
årsarbetare
Handläggare, IFO ekonomi, Arbetslivsförvaltningen, 0,5
årsarbetare
Handläggare, IFO Barn och Familj, Stadsdel Väster, 0,25
årsarbetare
Representant från AB Bostäder, 0,5 årsarbetare
Boendeassistent, IFO vuxen, Sociala omsorgsförvaltningen, 2 årsarbetare
Assistent, IFO vuxen, Sociala omsorgsförvaltningen, 0,5
årsarbetare

Nämndernas ansvar

Sociala omsorgsförvaltningen IFO vuxen har samordningsansvaret för det operativa arbetet i den vräkningsförebyggande gruppens arbete vilket bl a innebär att
hålla samman arbetet, kalla till möten och dokumentera.
Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för kontakten med
hyresvärdar och kronofogdemyndighet och utvecklar
arbetet med dessa parter. Sociala omsorgsförvaltningen
ansvarar för att registrera och bevaka avhysningsärenden samt för att följa upp familjer/personer med sociala
kontrakt och övergångslägenheter. Ett ytterligare ansvar är
att stödja och arbeta för att familjer/personer med sociala
kontrakt ska kunna ta över lägenheten med ett eget förstahandskontrakt.
Stadsdel Väster IFO Barn och familj ansvarar för att
bevaka, utreda och verkställa beslut avseende familjen/
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personen utifrån barnperspektivet. Stadsdel Väster har ett
särskilt ansvar för att bidra med kompetens och bevaka
barnperspektivet samt att alltid vara närvarande när barn
vräks.
Arbetslivsförvaltningen IFO ekonomi ansvarar för att
bevaka och utreda familjens/personens ekonomiska förhållande. Handläggaren som deltar i det vräkningsförebyggande arbetet har särskilt mandat att bevilja försörjningsstöd för att betala av en mindre hyresskuld.
Bolagens ansvar är att samverka med socialtjänsten och
arbeta för att den enskilde ska kunna behålla sitt kontrakt.

Klargöra arbetssätt och rutiner för samverkan för att kunna arbeta enligt metoden ”housing first”.
”Bostad först” är en modell som nyligen börjat introduceras i Sverige. Den bärande idén är här att individen omedelbart ska erbjudas en bostad med eget kontrakt, utan att
krav ställs på att hyresgästen ska vara ”redo för att bo”. Ett
permanent, tryggt boende är den grundläggande filosofin
bakom ”Bostad först”. Stöd i boendet erbjuds, men det
är frivilligt att ta emot. Åtskillnaden mellan boendet och
stöd respektive behandlingsinsatser är fundamentalt i ”Bostad först”. Källa: En fast punkt - Vägledning om boendelösningar för hemlösa personer, Socialstyrelsen
Grunden i modellen Housing first (Bostad först) är att den
enskilde får ett förstahandskontrakt, att kontraktet inte
villkoras och att den enskilde får ett erbjudande om stöd i
boendet. De kommunala bostadsbolagen ansvarar för att
underlätta för människor med svag ställning på bostadsmarknaden att få en bostad. Sociala omsorgsförvaltningen
ansvarar för att erbjuda den enskilde tillgång till individuellt, behovsanpassat stöd oavsett boendeform.
Sociala omsorgsförvaltningen planerar att initiera
samverkan med det/de av Kommunstyrelsen utsedda
bostadsbolaget/n. Ambitionen är att gemensamt komma
överens om hur arbetssätt och rutiner ska se ut. Dessa
rutiner kan exempelvis gälla vilken målgrupp som ska
erbjudas boende enligt modellen.

Kartlägga vilka insatser frivilligorganisationer gör, samt utveckla möjliga samverkansformer.
För att kartlägga vilka insatser frivilligorganisationer gör
har Sociala omsorgsförvaltningen kontaktat Kamratföreningen Länken, Det fria sällskapet Länkarna, LP-stiftelsen,
KRIS och Svenska kyrkan. Kartläggningen visar att den
enda organisation som arbetar aktivt med målgruppen
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hemlösa är Svenska kyrkan. Det finns ett aktivt samarbete mellan Sjöbokyrkans diakon och Biskopsmössans boende för hemlösa. Svenska kyrkan bedriver även Gustavs
Kammare som bl a erbjuder subventionerad lunch en gång
i veckan där hemlösa deltar. En fördjupad kartläggning
har initierats med Fritids– och folkhälsoförvaltningen då
de har ett särskilt ansvar att förebygga social utsatthet. Vid
en första genomgång tydliggörs att flera av bidragen riktar
sig till föreningar som värnar om målgruppen.

Bilaga

År 2008 tecknade regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner
och Landsting en överenskommelse. Huvudmålet med
Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och
opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en betydligt
större mångfald av utförare och leverantörer inom hälsooch sjukvården och omsorgen. Dialogen mellan staten
och den ideella sektorn inom det sociala området utgår
från båda parters ömsesidiga beroende och del i samhällsutvecklingen. Dialogen skulle befästa och fördjupa den
demokratiska funktion som de idéburna organisationerna
har. Den skulle vidare belysa hur idéburna organisationer
kan utvecklas som utförare av olika former av service och
tjänster till allmänheten, samt undanröja hinder för att
sektorns hela potential ska kunna utvecklas.

Socialtjänsten hyr lägenhet av bostadsbolaget/hyresvärden
och klienten hyr sedan i andra hand av kommunen utan
besittningsrätt. Detta är en beviljad insats. Klienten ska
först själv ha uttömt alla möjligheter att få en egen lägenhet. I övergångslägenheter ingår regelbunden tillsyn och
kontakt med socialtjänsten.

För att utveckla samverkan med frivilligorganisationer föreslår Sociala omsorgsförvaltningen att en Lokal
Överenskommelse arbetas fram tillsammans med frivilligorganisationerna där man kommer överens om ramarna
för samverkan. Överenskommelsen kan gälla exempelvis
värdegrund, samverkansprinciper och de olika parternas
åtaganden. Andra kommuner som kommit långt i sin strävan efter att arbeta efter Överenskommelsen har en Lokal
Överenskommelse antagen av Kommunfullmäktige.

En boendemodell där klienten får ett eget kontrakt direkt,
och där det finns en överenskommelse mellan klienten,
nämnden och fastighetsägaren. Grunden är att ett eget
kontrakt förbättrar förutsättningarna för att klara av sitt
boende jämfört med ett boende där klienten ska ”förtjäna” att få ett eget kontrakt. Den som får en lägenhet
erbjuds alltid stödinsats.

2013-06-04

Definitioner av bostadsformer i Borås
Stads Program mot hemlöshet
Övergångslägenheter/Sociala kontrakt

Jourlägenhet

En möblerad lägenhet som beviljas som insats för mer
akuta behov av bostad, främst för barnfamiljer. Familjen
betalar ingen hyra utan boendet är en insats som är tänkt
att vara under en begränsad tid.

”Bostad först”

Akutplatser

Akutplatser är en beviljad insats är en del i ”tak över
huvudet” garantin för människor med beroendeproblematik. Här ingår kvällsmat och frukost . En del av platserna
kan man bo på dygnet runt under en begränsad tid andra
beviljas natt för natt.

Utslussningslägenheter

Små möblerade lägenheter med regelbunden tillsyn från
ansvarig nämnd. Ger en möjlighet till bostad i väntan
på en långsiktig bostadslösning för de som saknar boendereferenser och/eller kommer ifrån institution utan att
bostadsfrågan är löst.
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Boskola

Kommunens ansvar

Finns idag för ungdomar som får sin första lägenhet där
AB Bostäder går igenom vad som står i hyreslagen och vad
det innebär att bo hos dom .De går även igenom praktiska
sakerkring tvättstuga, sopor osv. Finns behov av boskolor
för fler hyresgäster.

Socialtjänstlagen ger kommunen det yttersta ansvaret för
att de som vistas i kommunen efter prövning får det stöd
och den hjälp de behöver. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad.

Härbärge (planeras)

En del i ”tak över huvudet” garantin som ger sovplats för
natten där det ingår kvällsmat och frukost. Kräver ingen
bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Utländsk medborgare som inte har uppehållstillstånd ska
kunna försörja sig själv, annars ska denne avvisas. Personen har alltid rätt att söka bistånd från kommunen. Det
kan ge matpengar samt en biljett hem om detta inte kan
bekostas på annat sätt, exempelvis genom ambassad.

Nationella mål och Borås Stads arbete
Regeringen har fyra mål för att motverka hemlösheten.
Borås Stads utgår från dessa mål.

Borås Stads
Program mot hemlöshet
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2013-08-22
Dokumentet gäller för: Alla bolag och förvaltningar
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Sociala
omsorgsnämnden

Program mot hemlöshet
Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra
att hemlöshet uppstår. Ekonomiska och sociala problem
kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella faktorer
som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och
ofta komplicerade, och ständiga förändringar kräver nya
lösningar. Det är viktigt att alla är öppna för att hitta kreativa lösningar.
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostadsbyggnadsprogram belyser
behovet av bostäder för personer med svag ställning på
bostadsmarknaden, och vill lösa det i första hand genom
överenskommelser med fastighetsägare.
I dagligt tal används begreppet hemlös för en person som
sover ute, eller är hänvisad till akutboendeeller h ärbärge.
Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar
personer som på olika sätt har en osäker boendesituation.
Inteallasomärhemlösaenligt d endefinitionen ingår i
socialtjänstens ansvar.
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Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över
huvudet och erbjudas insatser efter
behov.

Borås Stad kan erbjuda sociala hyreskontrakt, som sedan
kan leda till ett eget kontrakt. Vi har akutplatser som ger
stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblem. Vi har
möblerade jourlägenheter som kan beviljas som insats.
De lägenheterna är i första hand avsedda för familjer med
barn.
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud.
Ombudet kan stödja och vara språkrör i kontakten med
myndigheter, och hjälpa personen ta till vara sina resurser
på bästa sätt.
Dessa insatser ska fortsätta i den utsträckning som behovet kräver.
Borås Stad vill utveckla
• fler bostäder för dem som har svårt att få hyreskontrakt
pådenordinariebostadsmarknaden, t ex övergångsbostäder
• ett härbärge som tillfälligt kan ge sängplats, mat och
tvättmöjligheter
• ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna
• en överenskommelse med de idéburna organisationerna
inom det sociala området.
Åtgärderna kan ske i egen regi eller i samarbete med
andra.
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Mål 2: Minska antalet intagna eller inskrivna
på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller
behandlingshem, som inte har ordnad
bostad inför utskrivning.

Borås Stad stödjer frivilligorganisationer med bidrag till
lägenheter för utskrivna. Det stödet ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
• utslussningslägenheter för kortare tid efter utskrivning
• ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna.
Mål 3: U
 nderlätta inträde på den ordinarie
bostadsmarknaden för dem som är i
boendetrappor, träningslägenheter eller
liknande boenden.

Borås Stad vill utveckla
• våra samverkansformer, internt och externt, för att underlätta övergången till den ordinarie bostadsmarknaden, t ex med ”boskolor” och uppföljning sex månader
efter eget kontrakt.
• arbete efter metoden ”bostad först”, som utgår från att
bostad med förstahandskontrakt är den trygghet som
behövs för att gå vidare med sina övriga problem.

Organisation
Sociala omsorgsnämnden har det primära ansvaret för
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad.
De flesta åtgärder för att motverka hemlöshet faller
inom nämndens verksamhetsområde. I vissa situationer,
till exempel det vräkningsförebyggande arbetet och när
det gäller våldsutsatta personer, handlar det också om
insatser från stadsdelsnämnderna och Arbetslivsnämnden.
Det förutsätter en samsyn, och Sociala omsorgsnämnden
har där ett samordningsansvar.
Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att utveckla de nya insatser mot hemlöshet som
beskrivs i detta program.
I Sociala omsorgsnämndens samordningsansvar för den
sociala boendesituationen ingår att årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet uppstår. Detta inkluderar
att föreslå behövda bostäder i lokalresursplanen.

Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.

Mål 4: Minska antalet vräkningar. Inga barn ska
vräkas.

Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för det
vräkningsförebyggande arbetet, som sker i nära samverkan
mellan hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och berörda
förvaltningar. Detta har varit framgångsrikt genom tidiga
hembesök som skapar förtroende hos den enskilde och kan
medverka till en lösning, tidig dialog med hyresvärdar,
och ”en väg in” för hyresvärdar där Sociala omsorgsnämnden står för alla kontakter.
Länsstyrelsen stöder kommunerna i att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer, och analyserar kommunernas arbete med detta. Borås Stad arbetar utifrån
regeringens nollvision. I Borås Stad ska inga barn vräkas.
Det vräkningsförebyggande samarbetet ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
• ökat stöd att hantera den egna ekonomin.
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Nr 69
Detaljplan för del av Dammsvedjan, Gässlösa 5:1
(Svedjegatan)
2013-06-03

2010/KS0263 214

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-05-16 beslutat att
godkänna detaljplanen och sända den till Kommunstyrelsen för beredning inför antagande i Kommunfullmältige.
Syftet med planen är att göra plats för ny förskola och
LSS-boende inom Dammsvedjan.
En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan
och vårdboendet och knyter samman centrum med Gässlösa Center, ett blivande sport- och rekreationsområde.
Vägen ger också möjlighet till bostäder i naturnära läge.
Handlingarna har skickats ut på en andra granskning eftersom vägen, markerad som HUVUDGATA, rätats ut på
en sträcka på ca 80 meter mellan Kv Betslet och föreslaget
kvarter öster om vägen.
Planområdesgränsen minskas i söder till att gå norr om
Skjutbanegatan eftersom en gång- och cykelväg har
byggts. Användningen på området öster om nya vägen har
gjorts mer flexibel.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för del Dammsvedjan, Gässlösa 5:1
(Svedjegatan) antas.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef
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Detaljplan för Dammsvedjan
del av GÄSSLÖSA 5:1
Borås Stad
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Sammanfattning

Syftet med planen är att göra plats för ny förskola och
LSS-boende inom Dammsvedjan. En ny väg genom
planområdet ger tillfart till förskolan och vårdboendet
och knyter samman centrum med Gässlösa Center,
ett blivande sport- och rekreationsområde. Vägen ger
också möjlighet till bostäder i naturnära läge.
Handlingarna har skickats ut på en andra granskning
eftersom vägen, markerad som HUVUDGATA, rätats
ut på en sträcka på ca 80 m mellan kv Betslet och
föreslaget kvarter öster om vägen. Planområdesgränsen
minskas i söder till att gå norr om Skjutbanegatan
eftersom en gång- och cykelväg har byggts. Användningen på området öster om nya vägen har gjorts mer
flexibel.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan,
del av Gässlösa 5:1, Borås Stad,
upprättad den 21 januari 2013.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att göra plats för ny förskola om
6 avdelningar och LSS-boende om 5-6 lägenheter
inom Dammsvedjan. En ny tillfartsväg till förskolan
och vårdboendet knyter också samman centrum med
Gässlösa Center, ett blivande sport- och rekreationsområde. Vägen dras från korsningen där Lars Kaggsgatan möter Svedjegatan till Skjutbanegatan. Med den
föreslagna vägen skapas även möjlighet för planering
av terränganpassade bostadshus, t.ex 10 rad/kedjehus
och 30-35 lägenheter i flerfamiljshus i naturnära läge.
En befintlig väg, Skjutbanegatan, som går åt sydväst
från Nämndemansgatan, stängs av för genomgående
biltrafik och blir gång- och cykelbana och bilutfart för
fastigheter med adress på Nämndemansgatan.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer redogörelse 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.
1.3 Plandata

DAMMSVEDJAN
rv 27, 41

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Miljömål för Borås

Enligt Miljömål för Borås (2006) ska de lokala miljömålen integreras i samhällsplaneringen och balanseras
mot sociala och samhällsekonomiska intressen. All
samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en
sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande. Miljömålen God bebyggd miljö, Frisk luft
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i
första hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme
och med goda förutsättningar för kollektivtrafik.
Ingen el eller olja avses användas för uppvärmning av
nya byggnader. Dagvatten ska omhändertas lokalt i
nya bebyggelseområden, alternativt fördröjas för att
minska påverkan på grundvattnet. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut och andelen bullerstörda av
trafik ska minska.
2.2 Översiktliga planer

I översiktsplanen ÖP 06 (2006) anges visioner, mål
och spelregler för användningen av mark och vatten
samt kartskisser med möjliga förändringar. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Planområdet ligger i stadsdelen Dammsvedjan, ca 2,5
km från centrum och är ca 6 ha stort.

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.

Borås Stad äger all mark inom planområdet.

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.

Inom planområdet finns en kommunikationsmast för
mobiltelefoni på arrenderad mark.

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.
Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad
risk för olyckor och brott.
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Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.
Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning,
därefter andra hållbara energislag, vid lokalisering av
bebyggelse.
För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.
Utpekad som tätortsnära naturområde.
2.3 Grönområdesplan

Grönområdesplan (1995) utpekar Gässlösaområdet
som ligger sydväst om planområdet och som sträcker
sig från söder in mot bebyggelsen på Kristineberg och
Dammsvedjan. Området utgör ett värdefullt naturområde och skyddszon mot verksamheterna på Gässlösa.
Strövområdet är mycket kuperat med inslag av mossmark. Skogen är tätvuxen med en blandning av granoch tallskogspartier och fuktig lövskog. I anslutning
till Svedjegatan finns en lekplats och bollplan.
I planen föreslås att strövområdet ska utvecklas i
samband med återställningsarbete av Gässlösa gamla
soptipp.
2.4 Gällande detaljplaner

Större delen av planområdet är inte planlagd. Planområdets östra omfattas av detaljplan P170 (laga kraft
1947), P274 (1961) och P658 (1976). Berörd del av
Plan 170 anger ”Allmän plats, avsedd till park eller
plantering”, plan 274 anger bostadsändamål och plan
658 anger Gata samt Park.

2.5 Bostadsbyggnadsprogram

I den Strategiska planen, antagen av Kommunfullmäktige i april 2002, och i Översiktsplanen Öp06,
antagen av KF i juni 2006, finns kommunala mål och
spelregler för bostadsbyggande. I bostadsbyggnadsprogrammet lyfts dessa frågor fram ytterligare.
En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare
utnyttjande av kollektivtrafik, fjärrvärme och redan
gjorda investeringar. Med lämplig kompletteringsbebyggelse kan tätorterna växa utan att breda ut sig.
Efterfrågan på bostäder är störst i staden och i de
sjönära områdena. För att stärka utvecklingen i hela
kommunen är det betydelsefullt att det finns möjlighet till nybyggnation av bostäder i alla större tätorter
eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för
ytterligare exploatering.
Det är viktigt att tillgängligt boende finns i alla kommundelar. När man har behov av ett tillgängligare
boende är det inte ovanligt att man vill bo kvar i sitt
närområde.
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp de behöver. Särskilt boende
är bostäder med service och omvårdnad för äldre
personer som behöver särskilt stöd i boendeformerna
trygghetsboende eller gruppboende. I kommunen
finns också bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning. Behov av särskilt boende
och bostäder med särskild service ska beaktas i markanvisning.
2.6 Uppdrag




Byggnadsnämnden gav 2010-03-11 §81 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för
planområdet.
2.7 Lokaliseringsstudien förskolor

Planområdet pekas ut i ”Lokaliseringsstudie, Nya
möjliga förskolor i Borås Stad” (2009).



3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen




Ny bebyggelse inom området bedöms överensstämma
med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden i 3:e
kapitlet. Inga riksintressen eller andra områden med
särskilda naturintressen berörs. Detaljplanen bedöms
inte bidra till att miljökvalitetsnormer enligt 5:e
kapitlet miljöbalken överskrids.
En avvägning mellan allmänna intressen har skett
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enligt plan- och bygglagens 2:a kapitel. Detaljplanen
innebär en komplettering med fler bostäder, förskola
och LSS-boende i ett befintligt bostadsområde. Förtätning av bebyggelse ska enligt översiktsplanen prioriteras. Kommunens bedömning är att det finns behov
av ny förskola i närområdet och att området även är
lämpligt för LSS-boende. De motstående allmänna
instressen som avvägts är att bevara naturområdet
jämfört med en exploatering enligt planförslaget.
Då platån, det mest välanvända naturområdet inom
detaljplanen, även fortsatt avses användas för rekreation bedöms närboendes tillgång till naturområden
också i fortsättningen vara god.

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

Geotekniska besiktningar av planområdet utfördes
under 2010 och 2011 (Se PM Planeringsunderlag,
WSP, 2011).
Planområdet består av höglänt, tämligen kuperad,
skogbevuxen moränmark utom längs den västra
planområdesgränsen, där terrängen övergår i låglänt
mossmark. I denna övergång mellan fastmark och
mossmark finns en upp till ca 10 m hög brant och
delvis nästan vertikal bergvägg. Inom mossmarksområdet i den nordvästligaste delen av planområdet och
nedanför den branta bergsluttningen längs den västra
sidan består terrängen av skogbevuxen, tämligen jämn
mossmark. Mossmarken har utpekats som sumpskog i
Skogsstyrelsens inventering.
I anslutning till ett flerfamiljshus som ligger längs
Svedjegatan utanför planområdet finns en uppfylld,
avgrusad parkeringsplats och från denna en anslutning till Lars Kaggsgatan och Svedjegatan. Den högre
vegetationen består i huvudsak av blandskog, som
domineras av gran men har inslag av lövträd – främst
björk. Den nordöstra delen är dock bevuxen med
yngre, delvis tämligen gles björkskog. I markytan
förekommer sten och block inom hela området. Berg i
dagen förekommer alltså i den brant stupande övergången mellan moränmark och mossmark längs hela
den västra delen av planområdet men också mer lokalt
uppstickande dels i anslutning till parkeringsplatsen
i nordväst dels i höjdpartiet i den sydöstra delen.
Berget bedöms dock ligga på relativt litet djup under
markytan inom relativt stora ytor längs hela den västra
och i hela den norra delen av området liksom inom
höjdpartiet med masten i sydost.
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Sättningsförhållandena inom fastmarken är mycket
goda. Några nämnvärda sättningar uppkommer därför
inte under förutsättning att ytskiktet av mulljord
schaktas bort under blivande byggnader och uppfyllningar. Sättningsförhållandena inom mossmarken är
däremot mycket ogynnsamma. Sättningar uppkommer i torven även vid mycket små belastningar och
sättningarnas storlek ökar proportionellt mot torvens
tjocklek. Torven under den planerade gatan måste
därför grävas bort.
Stabilitetsförhållandena inom moränmarken är mycket
goda och någon risk för spontana skred eller ras finns
inte.
Grundläggning av byggnader inom fastmarken kan
utföras med plattor på vanligt sätt, både på naturligt
lagrad morän och på uppfyllning. Golv kan utföras
som platta på mark. Generellt gäller att ytjordskiktet
av mulljord ska schaktas bort under blivande byggnader.
För grundläggningen av vägen på den ca 80 m långa
sträckan över mossmark föreslås att förstärkning utförs
genom urgrävning av all torv ner till underliggande
sand eller morän och återfylls med grov sprängsten.

Utbredning av området som behöver grävas ur och återfyllas.
4.1.2 Radon

Området klassificeras som normalradonmark. För
mark som klassas som normalriskområde för radon
gäller generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk
för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning ska utföras
radonskyddande. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av
nybyggnationen och redovisas i bygglovprocessen.
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4.1.3 Dagvatten

De naturliga förutsättningarna för att ta hand om
och avleda dagvatten från delar av området som ska
bebyggas till mossmarken är gynnsamma. Väster om
anslutningen Lars Kaggsgatan - Svedjegatan mynnar
en dagvattenledning i ett dike, som fortsätter därifrån
mot väster.
Inom planområdet ska dagvatten omhändertas lokalt
enligt ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Borås Stad,
antagen 2006-12-20”. Dagvatten ska fördröjas och i
viss mån renas innan det avleds till dagvattenledningar
och vidare till recipient. Dimensioneringskrav för
fördröjningsanläggningar är minst ett tioårsregn med
10 min varaktighet. Tex. kan dagvatten avledas till
anlagda gräsbeklädda svackdiken i anslutning till parkerinsgytorna. I svackdikena både fördröjs och renas
dagvattnet innan det avleds till dagvattenledningar och
recipienten.
4.1.4 Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden

Planområdet är beläget på en naturskön platå söder
och väster om 3-vånings flerbostadshus med bostadsrätter. I öster finns 1- och 2-familjsvillor längs
Nämndemansgatan.
4.2.1 Bostäder

Inom planområdet föreslås terräng- och naturanpassade bostadshus på 2 fastigheter. Husen är tänkta att
ge ett skogsnära boende med små uteplatser inpassade
i naturen. Marken får behålla den befintliga karaktären med barr- och lövskog med stigar och stenblock.
Granar gallras ur medan ädellövträd och tallar sparas.
I närområdet finns tvåvåningsvillor och lägenheter i
trevåningshus utan hiss för vilka de nya flerbostadshusen med parkering i entrénivå och med hissar kan bli
ett tillgängligt boendealternativ.

Flerbostadshusens tillåtna byggyta får uppgå till 400
kvm, suterrängvåning tillåten utöver det, inredd vind
inte tillåten. Total byggnadsyta huvudbyggnad och
komplementbyggnader får uppgå till 25% av fastigheten.

Exempel på tvåvåningshus inplacerat i terräng
4.2.2 Förskola och LSS-boende

En ny förskola föreslås i norra delen av planområdet.
Tomten avsedd för detta ändamål är ca 6 500 m2 och
rymmer en förskola på 1 200 m2 om 6-7 avdelningar
med plats för sammanlagt ca 120 barn.
LSS-boendet är placerat söderut på planen, nedanför
en kulle, och rymmer ca 5-6 lägenheter, tillsammans
ca 600 m2. Tomten är ca 3 000 m2.
Mellan förskola och LSS-boendet föreslås en parkeringsyta som kan samutnyttjas för att använda marken
flexibelt, då förskola och LSS-boendets parkeringsbehov är olika över dygn och vecka.

På fastigheten väster om huvudgatan föreslås 30-35
lägenheter i 3-5 våningars flerbostadshus. På fastigheten öster om gatan föreslås 10 rad- eller kedjehus
längsmed den nya gatan och som möjligt alternativ
friliggande enbostadshus eller parhus.
Planbestämmelserna tillåter enbostadshus upp till två
våningar och flerbostadshus med fler våningar.
De friliggande husens tillåtna byggyta, huvudbyggnad
och komplementbyggnader, får vara 200 kvm, sammanbyggda hus får vara 150 kvm. Suterrängvåning
tillåten utöver angivet våningsantal men inredd vind
inte tillåten.

Exempel på enplanshus grundlagt på stolpar
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mellan 7 och 13 minuter. Närmaste hållplats är
Dammsvedjan som ligger 350 m från förskolan genom
Nämndemansgatan. Ny busshållplats inom planområdet är önskvärt.
4.4.3 Parkering

Kommunens parkeringsnorm för föreslagna användningar inom planområdet är följande:
Förskola: 60% av anställda + 10 % av antalet barn för
hämtning och lämning = 24 platser.
Exempel på suterränghus, LSS-boende, Sjöbo, Borås
4.2.3 Offentlig service

Särskild boende: 60% av anställda + 10% av antalet
lägenheter = 6 platser.

Från planområdet är det ca 500 m till 2 befintliga
förskolor och 4 km till vårdcentral i centrala Borås.

LSS-boende och förskola föreslås samnyttja en planerad parkeringsplats om ca 30 platser på kvartersmark.

4.2.4 Kommersiell service

Flerbostadshus: 12 platser per 1000 BTA = 120 kvm x
30 lägenheter= 38 platser.

Ca 2 km från planområdet ligger Ica stormarknad.
4.2.5 Telemast

Inom området finns en 30 meters hög mast för telekommunikationer byggd som en fackverkskonstruktion i stål. Kvartersgränsen vid masten ligger på 30
meters avstånd från masten för att skydda bebyggelse
för en eventuell fall.

De gruppbyggda rad/kedjehusens parkering sker på
egen tomt, alternativt på gemensam yta vid infarten
till området.
Parkering för alla föreslagna bostäder sker på kvartersmark.
4.5 Teknisk försörjning

4.3 Friytor och rekreation

Direkt norr om planområdet finns en grusplan och en
lekplats.
Sydväst om planområdet planeras för Gässlösa Sportcenter, ett stort frilufts- och idrottsområde för bl.a.
cykling, boule, fotboll, golf och vandring.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Bil-, -gång och cykeltrafik

Den nya gatan med körväg, gång- och cykelbana kommer att ansluta i hörnet Lars Kaggsgatan och Svedjegatan och leda till Skjutbanegatan med körväg, gångoch cykelbana. Idag går biltrafik från Dammsvedjan
och bostadsområdena i norr till Gässlösa över Nämndemansgatan och Skjutebangatan, vilka har för låg
kapacitet för att kunna hantera det ökade trafikflöde
som det nya Gässlösa Sportcentrum innebär.
Skjutbanegatan stängs av och delen närmast Nämndemansgatan görs om till lokalgata för befintliga
in- och utfarter. En ny gång- och cykelbana har dragits
längsmed nuvarande Skjutbanegatan.
Teknikbyggnad i naturområde, södra delen av planen
får tillfart från Nämndemansgatan över cykelvägen.
4.4.2 Kollektivtrafik

På Lars Kaggsgatan/Svedjegatan passerar busslinjer
7 och 15 mellan centrum och Hedvigborg, reslängd
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Anslutning för el, tele och fjärrvärme finns i planområdesgräns.
Anslutningspunkt för spillvatten, vatten och dagvatten
kommer att upprättas till varje fastighet
Ny transformatorstation placeras söder om vårdboendet på allmän platsmark.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av behovsbedömningen.
5.2 Hållbar utveckling

Planering för integrering av olika boendeformer nära
centrum bidrar till hållbar utveckling för orten.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning. Fjärrvärme finns tillgängligt i planområdesgräns.
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5.4 Miljö

Planområdet ligger utanför det området som pekas ut
i Grönområdesplan.
Befintlig skog mot bebyggelsen vid Nämndemansgatan österut, består av blandskog med inslag av ekar
och björkar. Planförslaget innebär att granar tas bort
med områdets stora tallar behålls. Annars ska karaktären av lövskog, stigar och stenblock behållas, även på
daghemstomten.
5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.5.1 Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas
inom planområdet. Planområdets höglänta läge med
omgivande naturmarker ger goda förutsättningar för
avledning av dag- och dränvatten till naturmark.
Infiltration i mark är möjlig större delen av året i
områden där jordlagren är tillräckligt mäktiga. Vid
regntillfällen och i delar av området där allt dagvatten
inte går att infiltrera lokalt behöver dock avledning
kunna ske till angränsande naturmark eller, då möjligheterna för detta inte finns, till ett dagvattenledningsnät. Möjligheter till infiltration och avledning till
naturmark bör beaktas och tas tillvara i projekteringsskedet. Detta bland annat för att minimera påverkan
på hydrologin i det angränsande området som omfattas av ett markavvattningsföretag och dit en stor del av
dagvattenavledningen fortsättningsvis planeras ske.
Den effektiva fördröjningsvolymen ska enligt kommunens krav motsvara minst 10 mm nederbörd på de
anslutna hårdgjorda ytorna. För fastigheter som inte
har möjlighet att infiltrera allt dagvatten eller avleda
detta till naturmark på ett bra sätt föreslås fördröjning
ske i markförlagda fördröjningsmagasin.
Från större parkeringsytor föreslås dagvattnet avledas
via oljeavskiljare och fördröjas i makadammagasin.
Dagvatten från vägytor föreslås fördröjas i makadamdiken.
Planerad exploatering med föreslagen dagvattenhantering bedöms ge mycket små effekter för hydrologin i
dikessystemet som omfattas av Gässlösa dikningsföretag 1905.

anlägga en parkeringsplats söder om Betslet 4, direkt
intill befintlig parkeringsyta för Betslet 2. Tillfart till
parkeringsplatserna kan i framtiden delas med lika
delar på respektive fastighet.
Befintliga arrenden för Betslet 2 och 4 planregleras.
5.5.3 Buller

Tillkommande bullerstörning av befintlig eller ny
bebyggelse bedöms vara låg, då den nya gatan inte har
förutsättningar för genomfartstrafik. I huvudsak kommer gatan att användas för transporter till förskola,
vårdboendet och sportcentret.
6.5.4 Elektromagnetiska fält

Kommunikationsmasten bedöms inte utgöra någon
risk.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Detaljplanen avses antas av Kommunfullmäktige i
Borås Stad.
6.3 Planavgift

Planavgift ska tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat plankostnadsavtal.
6.4 Bilagor

PM Planeringsunderlag, WSP, 2011-05-05, geoteknik.
PM Dagvattenutredning, Norconsult 2012-05-30.
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramböll genom
Job van Eldijk.
Planavdelningen

5.6.2 Trafikmiljö

Planen innebär en förbättring av trafikmiljön i och
med att genomfartstrafiken på Nämndemansgatan till
Gässlösa försvinner.
Skjutbanegatan i sitt nya läge korsar arrenderad parkeringsplats för boende på Betslet 4. Parkeringen föreslås
flyttas och ersättas med 8 p-platser nära de befintliga
i väster. Det kommer också att finnas möjlighet att

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan,del av
Gässlöda 5:1 Borås Stad, upprättad 4
juni 2012 ändrad 6 maj 2013.

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
Detaljplanen är upprättad på initiativ från kommunen. Det övergripande syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny förskola och
LSS-boende i området. Detaljplanen omfattar också
byggrätter för bostäder och framdragning av en ny väg
samt GC-väg mellan bostadskvarteren i norr och ett
blivande sportcenter.

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1 kvartalet 2012

Granskning

2 kvartalet 2012

Antagande

2 kvartalet 2013

Laga kraft

2 kvartalet 2013

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås
Stad.
Lokalförsörjningsförvaltningens preliminära planering
är att bygga LSS boendet år 2013 och förskolan år
2014, då måste gatan vara utbyggd.

B 444

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.
2.3 Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för att planen genomförs.

3 Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Gällande detaljplan

I den nordöstra delen av detaljplanen finns fyra äldre
detaljplaner. I övrigt saknar området detaljplan.
Planförslaget medför att fastighetsreglering ska ske
mellan Gässlösa 5: 1 och Betslet 4 för det markområde
som är utlagt som gata norr om fastigheten. Fastighetsreglering bör även ske avseende markområdena
som är utlagda som bostadsändamål.
Parkeringsanvändningen söder om kv Betslet 2 och 4
kan regleras till kvartersmark för fastigheterna.
3.2 Markägande och avtal

Kommunen äger all mark inom detaljplaneområdet.

2.1 Tidplan
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2.2 Genomförandetid

Kommunen arrenderar idag ut två områden i norr till
de bostadsrättsföreningar som finns i kvarteret Betslet
som parkering och en lekplats. Den ena av dessa
parkeringar som är belägen väster om kvarteret Betslet
4 kan inte vara kvar då den nya gatan byggs. Detta
arrende kommer således att sägas upp. Föreningen
erbjuds istället möjlighet att förvärva/arrendera mark
söder alt. väster om kvarteret till parkering. Även den
andra bostadsrättsföreningen som arrenderar mark
för parkering och lekplats kan förvärva den aktuella
marken efter att detaljplanen antagits. Enligt förslaget
till detaljplan kommer de två föreningarna ha en
gemensam infart till det blivande parkeringsområdet.
Ett arrendeavtal finns för den kommunikationsmast
som är belägen inom området.

4 Ekonomiska frågor
Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av
den planerade gatan genom området. Kommunen har
också ansvar för att uppföra den planerade förskolan
och LSS-boendet. Byggandet av bostäderna kommer
att ske i privat regi. Byggherre är inte utsedd.
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Kostnaden för att anlägga gatan samt gång- och cykelväg har mycket grovt uppskattats till ca 6 mKr. Någon
särskild exploateringskalkyl har inte upprättats ännu.
Tekniska förvaltningens utökade kostnader för drift
och underhåll beräknas uppgå till cirka 140 000
kronor per år.

5 Tekniska frågor
Utbyggnaden av VA-ledningar bekostas av Borås
Energi och Miljö, VA-huvudman i Borås. VA-utbyggnaden finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa vid anslutningstillfället. Särtaxa bedöms
inte vara nödvändig enligt aktuellt planförslag.
VA-huvudmannen kan bara upprätta förbindelsepunkt
för källarlösa byggnader på fastigheter belägna lägre än
gatunivå. Om anordningar för pumpning av enskilda
fastigheter behövs skall fastighetsägaren bekosta och
ansvara för denna anordning om fastighetsägaren vill
ansluta sig till den kommunala allmänna VA-anläggningen.
Fastigheter kommer att införlivas i verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och vid behov dagvatten.
Det finns möjlighet för fastigheterna att anslutas till
det lokala fjärrvärmenätet.
Möjlighet att ansluta el- och teleledningar finns i
detaljplanegräns.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

Jenny Tiberg
Exploateringsingenjör
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Utlåtande 2

REMISSPART

Upprättat den 6 maj 2013 med avseende på detaljplan för Dammsvedjan,
del av Gässlösa 5:1, Borås Stad.
1. Handläggning
Detaljplanesamråd enligt gamla PBL 5:20 avseende
planförslag upprättat den 28 november 2011 har
ägt rum under tiden 12 december 2011 – 27 januari
2012. Annons var införd i Borås Tidning 11 december
2011. Berörda markägare har underrättats med brev
till samrådet. Under samrådstiden inkomna synpunkter har redovisats i samrådsredogörelse daterad 14 juni
2012.
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt
gamla PBL 5:23, upprättades 4 juni 2012 och ställdes
ut under tiden 28 juni – 20 augusti 2012. Annons
var införd i Borås Tidning 28 juni 2012. Berörda
markägare har även underrättats med brev. Under
granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset och Göta bibliotek. Handlingarna har även
varit tillgängliga på kommunens hemsida.
Detaljplanen har varit utställd för en andra granskning
enligt gamla PBL 5:23, upprättades 21 januari och
ställdes ut under tiden 11 februari – 11 mars 2013.
Annons var införd i Borås Tidning 10 februari 2013.
Berörda remissinstanser, sakägare och andra som är
berörda av ändring av planhandlingarna har givits
möjlighet till förnyat yttrande. Remissinstanserna
har underrättats per mail och berörda markägare har
underrättats med brev. Handlingarna har även varit
tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
11 remissinstanser har framfört synpunkter under
granskningstiden. 3 berörda sakägare har inkommit
med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Antagandehandlingen innebär följande ändringar har
jämfört med Granskningshandling 2:
Text tillagd i planbeskrivningen under 4.4.1 Bil-,
-gång och cykeltrafik ang. tillfart till teknikbyggnad,
E, vid Skjutbanegatan åt öster.
Tillägg i genomförandebeskrivningen om fastighetsreglering under punkt 3 och ändring i tidplanen.
Utökning av ytan för teknikbyggnad, E, vid ny
HUVUDGATA på plan- och illustrationskartor för
att möjliggöra parkering av underhållsfordon.
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G2
01

Kommunstyrelsen

G2
02

Tekniska nämnden

G2
03

Lokalförsörjningsnämnden

G2
04

Stadsdelsnämnden
Väster

G2
05

UTAN
ANM

MED
ANM

SVAR
DATUM

X

2013-04-22

X

2013-03-25

Kulturnämnden

X

2013-03-04

G2
06

Lantmäterimyndigheten

X

2013-03-11

G2
07

Borås Energi och
Miljö AB

X

2013-03-04

G2
08

Borås Elnät AB

X

2013-03-11

G2
09

TeliaSonera AB,
Skanova

X

2013-02-14

G2
10

Räddningstjänsten

G2
11

Polismyndigheten i
Västra Götaland

X

2013-03-08

G2
12

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

X

2013-03-12

G2
13

Hyresgästföreningen
Borås/Bollebygd

G2
14

Naturskyddsföreningen

G2
15

Fritids- och folkhälsonämnden

G2
16

Sociala Omsorgsnämnden

X

2013-02-27

G2
17

Västtrafik

G2
18

Miljönämnden

G2
19

Utbildningsnämnden

G2
20

HSO Borås
KVARSTÅENDE
SAKÄGARE

X

2013-02-15

X

2013-02-14

MED
ANM

SVAR
DATUM

G1
21

Tömmen 14

X

2013-01-30

S
22

Tömmen 15

X

2012-01-26

S
23

Boende i Betslet 2

X

2012-01-26

Förtydligande angående exploateringstal för de två nya
bostadsområdena.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna detaljplanen samt att överlämna detaljplanen
till Kommunfullmäktige för antagande.
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3. Synpunkter under granskning 2
Inkomna synpunkter i samband med granskning 2
redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
G2 01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har tidigare påpekat vikten av att
stärka området med tillgängliga bostäder och pekat
på vikten av att planen möjliggör ett diversifierat
bostadsbestånd för att tillgodose ett varierat utbud av
boenden i stadsdelen. Kommunstyrelsen ansåg därför
att det var viktigt att det i planens granskningsskede
skulle finnas intressenter som vill bygga den typ av
bostäder som planförslaget anger.
Plankartan i granskningshandlingen stämmer överens
med Kommunstyrelsens intention att stärka området
med tillgängliga bostäder. Illustrationskartan visar ett
möjligt sätt att lägga husen och en blivande exploatör
får redovisa hur nya hus anpassas till nivåskillnaderna
utan utfyllnader. Parkeringar anläggs i nivå med och
nära entréerna. AB Bostäders styrelse har beslutat att
anmäla intresse för att exploatera den delen av området som är tänkt för flerfamiljshus. Ansökan om att
tilldelas marken har inkommit till Kommunstyrelsen
2013-02-28. Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser och vårdboende i området.
I granskningsförslaget anges inget exploateringstal för
området väster om huvudgatan. Kommunstyrelsen
efterlyser ett exploateringstal för kvarteret. Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
Kommentar

Planbestämmelserna är skrivna för att kunna ha stor
flexibilitet vad gäller boendeformer och användning av
de nya områdena.
Exploateringstal har införts på plankartan och i planbestämmelserna för att förtydliga texten: e1 gäller för
båda de nya områdena och e2 gäller endast för bostäder
på det östra området.
G2 03 Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden har framfört synpunkter tidigare angående
planen vid samrådet i januari 2012 och vid granskningen i augusti samma år. Förslagen har i stort
ändrats enligt Lokalförsörjningsnämndens önskemål i
tidigare samråd även om det inte enligt illustrationskartan gjorts plats för en rundkörning i samband med
avlämning av förskolebarn. Det är viktigt att backning av bilar undviks vid avlämningsplatsen. I övrigt
har användningen på området gjorts mer flexibel,
vilket inte påverkar utbyggnaden av den kommunala
servicen negativt.

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den förslagna
detaljplanen, med förhoppning om att planarbetet
snart färdigställs så att byggnationen av förskolan och
LSS-boendet kan starta. Båda byggnaderna är starkt
efterfrågade av respektive verksamhet.
Kommentar

Detaljplanen ger möjlighet till rundkörning
G2 05 Kulturnämnden

Planområdet gränsar till, men ligger utanför det
område som pekats ut i Grönområdesplanen, Gässlösaområdet beläget sydväst om planområdet som är ett
värdefullt naturområde och skyddszon mot verksamheterna på Gässlösa. I planen föreslås att strövområdet
skall utvecklas i samband med återställningsarbete av
Gässlösa gamla soptipp. Inom planområdet finns inga
riksintressen och inga andra kulturmiljö- eller naturintressen som berörs. Tillgången till naturområdet för
närboende avses även i fortsättningen finnas. Kulturnämnden ser positivt på detaljplaneförslaget och har
inget att invända.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
G2 06 Lantmäteriet

För att underlätta förståelsen av planens inverkan på
berörda fastigheter bör en fastighetskonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 33 § PBL upprättas.
Under punkt 3 i genomförandebeskrivning bör
följande tilläggas: Planförslaget medför att fastighetsreglering ska ske mellan Gässlösa 5: l och Betslet 4
för det markområde som är utlagt som gata i norr.
Fastighetsreglering bör även ske mellan fastigheterna
avseende markområdena, som är utlagt för bostadsändamål, runt om Betslet 4.
För den befintliga transformatorstationen bör vägen
till transformatorn omfattas av kvartersmark med
samma användning för att lämpligast säkerställa
åtkomst till den blivande fastigheten. För den transformatorstation som är planerad att anläggas är det
lämpligt att användningsområdet sträcker sig fram till
gatan får att säkerställa åtkomst.
Kommentar

Fastighetskonsekvensbeskrivning är inte tillämplig i
detaljplan som upprättas enligt gamla PBL.
Texten till fastighetsregleringsbeskrivningen i genomförandebeskrivningen är tillagd med ett förtydligande
om parkeringen söder om kv Betslet 2 och 4.
Den planerade transformatorstationen får kvartersmark fram till gatan. Marken fram till den befintliga
transformatorstationen regleras i arrendeavtal.
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utan att bilar parkeras trafikfarligt.

G2 07 Borås Energi och Miljö

Området ska försörjas genom kommunalt vatten,
spillvatten och dagvatten. Anslutningspunkter för vatten, spillvatten och i vissa fall dagvatten upprättas vid
fastighetsgräns utmed ny gata.
Vatten och spillvatten byggs ut i området och ansluts
till befintligt nät i Eldhusgatan. VA-ledningar förläggs
i ny planerad gata.
Närmsta befintliga brandpost finns vid Nämndemansgatan 39. Brandposten ligger ca 100 m ifrån ny
planerad skola. Inga nya brandposter anläggs.
Kommentar

Synpunkerna noteras.
G2 08 Borås Elnät

E-områdets gräns för planerad transformatorstation
ska sträcka sig hela vägen ut till Huvudgatan för att
säkerställa åtkomsten till planerad transformatorstation.
Stadsnät har befintliga ledningar i anslutning till planområdet som ska beaktas vid schaktning. Eventuell
flytt av ledningar bör bekostas av initiativtagaren.
Borås Elnät, Stadsnät, förutsätter att exploatören
kontaktar oss i god tid före byggstart.
Kommentar

Den planerade transformatorstationen får kvartersmark fram till gatan. Övriga synpunkter noteras.
G2 09 Telia Skanova

Skanovas anläggningar i och kring aktuellt område
redovisas på en bifogad lägeskarta. Den anläggning
som går utefter Skjutbanegatans norra sida består av
2PV-rör samt en kabelbrunn. Kanalisationen innehåller ej några kablar. Skulle denna anläggning komma
i konflikt med planerad ny huvudgata, v g kontakta
Skanova via e-post: skanova-remisser-goteborg@
skanova.se
För digitala kartor hänvisas till www.ledningskollen.se
Skanova har inget att erinra mot förslaget.
Kommentar

G2 11 Polismyndigheten

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.
När det gäller utemiljö bör de planeras med tanke på
belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten
upplevs som mycket hög.
Parkeringsplatser bör planeras med en övertalighet så
att besökande till förskola och LSS-boende kan ske
B 448

Synpunkterna noteras.
G2 12 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap l § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen:
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Synpunkter på det utställda förslaget:
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i
allt väsentligt beaktats. Det kan dock därutöver påpekas att ett förtydligande av markens stabilitetsförhållanden bör göras enligt följande: Länsstyrelsen anser
att området som ska grävas ur med torv och återfyllas
med sprängsten för att säkra markens stabilitet, vilket
har redovisats på ett tydligt sätt i planbeskrivningen
under avsnitt 4.1.1. Länsstyrelsen vill dock framhålla att detta område också behöver markeras på
plankartan samt att det behöver framgå genom en
planbestämmelse att grundförstärkningsåtgärder krävs.
Vilka tekniska lösningar man väljer bör inte anges
i planbestämmelsen, då detta bedöms först i själva
bygglovsskedet Det ska dock framgå att grundförstärkningsåtgärder behövs.
Det utställda planförslaget bör kompletteras enligt
ovan innan planen antas. Ett antagande av en detaljplan innebär att kommunen tillhandahåller ett rättsligt
bindande markanvändningsförslag från vilket ska
det tydligt framgå vad som krävs för att genomföra
detaljplanen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning:

Synpunkterna noteras.
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Kommentar

Länsstyrelsen uppmärksammade i samrådsyttrandet,
daterat 2012-02-27, att planen berör ett markavvattningsföretag, Gässlösa, av år 1905, arkivnummer 110, och att samråd med företaget bör hållas. I
samrådsredogörelsen kan vi inte utläsa om detta skett.
Ett samråd med markavvattningsföretaget bör ske då
dagvattenutredningen inte kan utesluta att den föreslagna dagvattenhanteringen inte kommer att påverka
det närliggande markavvattningsföretaget. Kommunen
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måste därför samråda med markavvattningsföretagets
styrelse angående föreslagen dagvattenhantering för
att säkerställa att förslaget inte kommer att påverka
markavvattningsföretagets syfte och få styrelsens
godkännande av åtgärderna. Om markavvattningsföretagets syfte riskerar påverkas kan omprövning eller
upphävande av markavvattningsföretaget krävas.
Kommentar

Grundförstärkning av gatan:

för personer med funktionsnedsättning som är antaget
av Borås Stad.
Kommentar

Synpunkterna noteras.

4 Kvarstående synpunkter från
samråd och granskning 1
4.1 Sakägare

Det finns inga bra exempel på utformningsbestämmelse på allmän platsmark. Om vi skriver planbestämmelser som inte har stöd i praxis eller i Plan- och
bygglagen blir de ogiltiga.
Vår bedömning är att det inte blir säkrare grundläggning med en planbestämmelse. Kommunen äger
marken och det ligger i kommunens intresse att bygga
gatan så att markstabiliteten säkras.
Markavvattningsföretaget:
Under samrådet uppmärksammades markavvattningsföretaget av Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Länsstyrelsen anmärkte att samråd med företaget bör hållas.
Efter att ha fått material med kartor från Länsstyrelsens arkiv i Skara över markavvattningsföretaget
Gässlösa kunde konstateras att de öppna dikena blivit
kulverterade under Lars Kaggsgatan.
Eftersom kommunen är största fastighetsägare i
markavvattningsföretaget och har skötselansvaret för
både gatan, det kulverterade diket ligger, en liten bit
av öppet dike och den vidare avvattningen genom
Gässlösa 5:1 så har vi bedömt att det inte är nödvändigt att kalla till samrådsmöte i dikningsföretaget.
Större delen av markavvattningsföretaget ligger i
befintliga planer och den nya planen berörs i någon
större utsträckning.
G2 16 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att det
tas fram en detaljplan för området och att det skapas
möjligheter till ett LSS-boende i området. Det viktigt
när det gäller detaljplaner att det skapas förutsättningar för boenden till samtliga dc målgrupper som
ingår inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde. Då det generellt sett råder bostadsbrist och
specifikt för de målgrupper som nämnden ansvarar för
vill nämnden att det skapas förutsättningar att bygga
blockhus med 5 - 6 mindre lägenheter som nämnden
har anvisningsrätt till.
Nämnden förutsätter att planprogrammet följer det
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

G1 21 Tömmen 14

Ägare till Tömmen 14, vill framföra sina starkt
negativa synpunkter och anmärkningar på att den
planerade förskolan kommer att hamna så nära vår
tomtgräns. Vi instämmer i synpunkter, lämnade
av sakägare Tömmen 15, om oro över värdeminskning, buller och insyn och vill även påpeka att vi tror
förskolan kommer att innebära en betydlig försämring
av den yttre miljön nära vår fastighet.
Vi vill att förskolebyggnaden utformas och placeras
längre bort från Tömmen 14, för att så lite som
möjligt förändra och försämra den yttre miljön nära
vår fastighet.
Kommentar

Staden växer och det finns akut brist på förskoleplatser och vårdboende i området. Det skogsnära läget
är lämpligt för förskoleverksamhet, vårdboende och
fler bostäder, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.
Grundläggande i planförslaget är att behålla skogen
orörd i de delar som betecknas NATUR. Mellan de
befintliga tomterna och förskoletomten är ett avstånd
på minst 20 m och kommer fortsättningsvis också att
skötas av Tekniska förvaltningen som naturmark.
Minsta avståndet mellan befintligt hus på Tömmen
14 och föreslagen förskolebyggnad är ca 46 m. På hela
området finns en bestämmelse om att det krävs marklov för att ta ner träd med större stam än 15 cm. Alla
inmätta ekar och tallar som inte kommer på byggnaders ytor ska bevaras. Även stenblock ska finnas kvar.
S 22 Tömmen 15

Vi äger ett hem och bor på Dammsvedjan. Vi skriver
för att uttrycka vår oro över den föreslagna utvidgningen av vårt kvarter. Det är vår uppfattning att den
nya detaljplanen kommer att innebära fler boende i
grannskapet och tvinga ner fastighetsvärden. Värdet
av vårt hus är som en livförsäkring för vår familj och
vår pension. Om den minskar i värde, så minskar
tryggheten för vår familj. Det kommer att innebära
fler människor i området vilket leder till ökande trafik,
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buller, föroreningar och ev. till och med brott.
Vi tror att byggnaderna på den planerade golvytan är
för nära vår gräns. Varför ligger de så nära oss och våra
grannars tomter när Borås Stad äger all mark inom
planområdet, ca 6 ha? En av anledningarna till att vi
köpte vårt hus och tomt är att vi är nära till skogen
och naturen. Idag är det väldigt tyst på vår tomt. Vi är
oroliga att det kommer att bli mycket högljudd med
trafik etc. Träd och liknande landskapsplanering bör
läggas/planteras mellan området och vår egendom
linje för att minska insynen. Vi tror att den befintliga
vägen som går söderut från Nämndemansgatan bör
stängas av för trafik och bli gång-och cykelbana. Detta
skulle minska trafiken. Vilken belysning föreslås för
det nya området? Vi är rädda att området runt vår
tomt kommer att lysa natt och dag med ljus från dessa
byggnader och parkeringsplatser. Detta är en stor
förändring från vad vi och våra grannar är vana vid
idag. Boende i närheten av det planerade området bör
få förtur till dagis.
Planeras fiberkabel eller annan höghastighetsanslutning till Internet? Idag har vi problem att få snabbt
Internet levererat till vårt hus. Vi vill vara anslutna till
fiber.
Området i vår närhet bör förbli som det är. Det bör
finnas många områden i Borås pengarna kunde gå till
för att göra ett bättre genomslag. Det finns mer än
tillräckligt med övergivna områden i Borås som skulle
kunna omvandlas till samma plan. Vi hade uppskattat
att blivit informerade tidigare i processen. Vi uppmanar er att rösta mot denna Detaljplan. Vänligen
meddela oss om vi på något annat sätt kan bestrida
detta förslag.
Kommentar

Grundläggande i planförslaget är att behålla skogen
orörd i de delar som betecknas NATUR. Mellan de
befintliga tomterna och förskoletomten är ett avstånd
på minst 20 m och kommer fortsättningsvis också att
skötas av Tekniska förvaltningen.
Det är stort behov av förskoleplatser och vårdboende i
området. Förslaget visar en ny väg mellan korsningen
Lars Kaggsgatan/Svedjegatan och Skjutbanegatan och
är en förutsättning för att få tillfart till den nya förskolan och vårdboendet och också till det nya sportcentret
och fotbollsplanerna.
Minsta avståndet mellan befintligt hus på Tömmen 15
och föreslaget skolhus är ca 53 m. På förskoletomten
finns en bestämmelse om att det krävs marklov för att
ta ner träd med större stam än 15 cm. Alla inmätta
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ekar och tallar som inte kommer på byggnaders ytor
eller för nära ny byggnad ska bevaras. Även stenblock
ska finnas kvar.
När den nya gatan är byggd stängs Skjutbanegatan
av för biltrafik i den östra delen och får en nyanlagd
gång- och cykelväg.
Ansvar för förtur till förskola har stadsdel Väster.
Ansvar för ev. fiberkabel har respektive operatör.
En broschyr om planprocessen bifogas utskicket av
granskningshandlingen.
S 23 Boende i Betslet 2

Nej tack, jag vill inte ha någon som helst ny bebyggelse inom planområdet.
Jag vill ha den vackra utsikt över träd, gräs, buskar och
det skogklädda berget som jag en gång flyttade hit för.
Jag vill kunna höra och se så många olika sorters fåglar
som möjligt. Jag vill också se andra skogslevande djur
som hare och rådjur. Jag vill andas frisk luft. Jag vill
njuta av den frid som endast närheten till skogen ger.
Jag vill höra maximalt med fågelsång och vindens sus i
träden och minsta möjliga av allting annat.
Kort sagt: jag vill ha det som det är och alltid har varit
och alltid borde förbli.
Alltså: förstör inte min och många andras närmiljö! Gå
och förtäta någon annan stans!
Kommentar

Staden växer och det finns akut brist på förskoleplatser och vårdboende i området. Det skogsnära läget
är lämpligt för förskoleverksamhet, vårdboende och
fler bostäder, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.
Från byggnaden längst västerut på Betslet 2 kommer
man antagligen kunna se att trädkronorna glesats ur
något men annars kommer inte utsikten förändras
nämnvärt.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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Nr 70
Upprustning av friluftsanläggningen Kypegården

2013-06-17

2012/KS0503 287

2012-05-14

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag
på 3 248 tkr för upprustning av friluftsanläggningen
Kypegården. I investeringsbudget 2013 finns 2 500 tkr
tillgängligt för projektet. Bakgrunden till upprustningen
är en av Kommunfullmäktige antagen motion om att
utveckla verksamheten vid Kypegården genom att tillföra
fler ytor för relax m m.

Kypegården, komplettering av ärendet,
anslagsframställan dat 2012-06-01, för
upprustning av friluftsanläggningen.

Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden har efter diskussioner och samråd med besökarna på Kypegården kommit fram till en lösning där
anläggningen genomgår en större renovering och tillgänglighetsanpassning av bl a entre och toaletter. Vedhanteringen kommer att förbättras genom tillbyggnad av ett
förråd som förenklar logistiken. Energieffektivisering görs
också av anläggningen i ett parallellt projekt.
Lokalförsörjningsnämnden har tagit in anbud på dels en
tillbyggnad på 25 m2 och dels en ombyggnad av den befintliga byggnaden på 425 m2. Beräknad investeringsutgift
är 3 248 tkr vilket överstiger tillgänglig budget med 748
tkr. Fritids- och folkhälsonämnden har på sitt sammanträde den 20 maj godkänt förslaget och den årligen ökade
hyran med 184 tkr.
Kommunstyrelsen ser positivt på upprustningen på en av
våra populära och välbesökta friluftsanläggningar. Merutgiften kan motiveras och Kommunstyrelsen föreslår därför
Kommunfullmäktige att godkänna förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 3 248 000 kr för upprustning av friluftsanläggningen Kypegården.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

Projektets handläggning„

I en motion att utveckla Kypegården och Kypesjön har
Ulf Olsson (S) bl a nämnt att Kypegården kunna bli mer
attraktiv om den tillförs mer ytor för exempelvis relaxytor.
Kommunfullmäktige har bifallit motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden har i en hemställan daterad
2011-12-15 till Lokalförsörjningsförvaltningen begärt
att med utgångspunkt från nämnda motion planera och
utföra erforderliga åtgärder.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu i denna komplettering utfört en ny projektering för om- och tillbyggnad av
Kypegården på begäran av Fritids- och folkhälsoförvaltning och tagit in nya anbud på entreprenadarbeten.
Byggstart beräknas till september månad 2013 med färdigställande i december månad 2013.

Ekonomi

Lokalförsörjningsförvaltningen bedömer kostnaden för
om- och tillbyggnad av Kypegården enligt nedan:
kronor
Entreprenadarbeten

2 639 000

Konsultkostnader

350 000

Kontroll och besiktning m m

200 000

Myndighetskostnader
Byggherrekostnader
Underhållsåtgärder
Oförutsett
Summa utgifter total kronor exkl moms

50 000
50 000
-200 000
159 000
3 248 000
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Utgiften har i förhållande till budgeterade medel utökats
p g a bland annat omtag av projektet. Relaxavdelningen
utförs ej enligt önskemål från verksamhet. Byggnaden
inklusive utvändig miljö vid entré och toalett kommer i
större omfattning renoveras och tillgänglighetsanpassats.
Tillbyggnad av vedförrådet kommer att underlätta personalens vedhantering med större utrymme och väl anpassad
övergång från förrådet in till huvudbyggnaden. En brandklassad vägg hindrar brandspridning från vedförrådet. Även
en energieffektivisering av anläggningen kommer att ske parallellt i ett annat projekt, för att minska driftkostnaderna.
Arean för tillbyggnaden är ca: 25 m2 BTA. Bef byggnad
som berörs av ombyggnaden är ca: 425 m2. Lokalförsörjningsförvaltningen bedömer kostnaden till 3,248 mnkr
för om- och tillbyggnad och föreslår att investeringen
avskrivs på 20 år respektive 33 år.

Även Kypegården skulle kunna utvecklas. Kypegården
byggdes 1970 och är nu närmare 40 år gammal. Anläggningen är mycket uppskattad och har ett fantastiskt läge
vid sjön. Dock skulle Kypegården, för att kunna bli ännu
mer attraktiv, behöva tillföras ytor för exempelvis relax.
Detta skulle bland annat kunna lösas genom att bygga om
de delar av gården som idag inte används.
Jag förslår därför kommunfullmäktige besluta
Att utveckla Kypegården och Kypesjön i enlighet med
inriktningen i motionen.
Borås 081217
Ulf Olsson
Socialdemokraterna

Kostnadsförändring år 1 beräknas bli 183 600 kr.
Lokal försörjningsnämnden föreslår, under förutsättning
att Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget,
att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende om- och tillbyggnad av
Kypegården till en investeringskostnad av 3 248 000 kr
exkl moms.

Från Kommunfullmäktige

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2010, nr 57,
sid B 308)

2011-12-12

Motion; Utveckla Kypegården
och Kypesjön
Kypegården är en mycket uppskattad anläggning av boråsarna. Friluftsgården med dess bastu har många besökare
och är vackert belägen vid Kypesjön. Gårdens omgivningarna med spår och leder används flitigt av motionärer, och
inte minst själva Kypesjön med dess strand är ett ”smultronställe” för många boråsare.
Tyvärr är dock tillgängligheten till själva sjön begränsad
till korta strandavsnitt. Med relativt enkla medel så skulle
en större del av sjön kunna göras tillgänglig för boråsarna.
Genom att ta bort vass och några av de träd som idag
förhindrar tillgänglighet till sjön, så kan man anlägga en
strand och andra ytor som ger större närhet till Kypesjön.
I området bör det även placeras ut fler bänkar. En lämplig
plats för detta är förslagsvis området mellan Kypegården
och parkeringen.
B 452

Protokollsutdrag 2010-06-17

§ 90 2008/KS0867 824
Svar på motion av Ulf Olsson (S);
Utveckla Kypegården och Kypesjön

Ulf Olsson (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kypegården och Kypesjön utvecklas i enlighet med inriktningen i motionen. Olsson menar
att Kypegården är en mycket uppskattad anläggning
för Boråsarna men tillgängligheten till själva sjön skulle
kunna bli mycket bättre. Genom att ta bort vass och en
del träd skulle man utöka strand- och andra ytor vilket ger
en större närhet till Kypesjön. Motionären föreslår även att
friluftsgården görs mer attraktiv med ex en relaxavdelning.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och turistnämnden.
Fritids- och turistnämnden har i underhållsplanen för
2010 avsatt 445 000 kronor till Kypegården. Detta innefattar bl a täckning av vedförråd, nya stolar och bord, nya
papperskorgar, målning av väggar, en hkp WC istället för
två små. Av nämndens investeringsmedel till folkhälsoprojekt, 6 900 000 kronor kommer en del att gå till upprustning av spåren runt Kypegården. Storleken på denna
investeringen är ännu ej klar.
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Kommunstyrelsens beslut 2010-05-17, § 254
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kypegården och Kypesjön utvecklas i enlighet med
inriktningen i motionen.

Från Fritids- och folkhälsonämnden
2011-12-15

Hemställan ang utveckling av Kypegården och Kypesjön
Kypegården vid Kypesjön är en uppskattad friluftsgård
och flitigt utnyttjad hela året. Där finns spår och leder
samt möjlighet till styrketräning utomhus. Anläggningen
har vedeldad herr- och dambastu med möjlighet till efterföljande dopp i sjön och används dagligen året om.
Efter drygt 40 års användande, med några tillbyggnader,
reparationer min, finns behov och önskemål om större
relaxutrymme, större altan mot sjön men även förbättringar av stranden, enligt en motion av Ulf Olsson. En
enkel ritning har tagits fram över byggnaden med förslag
på förbättringar och ombyggnader.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen vill nu hemställa till
Lokalförsörjningsförvaltningen att, med utgångspunkt
från ovannämnda motion och ritning, planera och utföra
erforderliga åtgärder.
Arbetet bör ske i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen som har regelbunden kontakt med verksamheten.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Erik Hang
Tommy Jingfors
Enhetschef
Förvaltningschef
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Nr 71
Miljörapport 2012

2013-06-03

2013/KS0373 403

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål
2013-2016. I Miljörapport 2012 redogörs för miljöarbetet
i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet. Till grund
för rapporten ligger miljöredovisningar från kommunens
egna förvaltningar och bolag samt en sammanställning av
miljötillståndet i Borås.
Liksom tidigare år visar rapporten på betydelsen av lokalt
agerande för att kunna påverka globalt. Exploatering av
mark, trafik och konsumtion är exempel på lokal miljöpåverkan som också har en tydlig koppling till social
och ekonomisk hållbarhet. Inom dessa områden behöver
arbetet intensifieras.
Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för information.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
kommunalråd		
samhällsplaneringschef
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Miljörapport 2012
Arbete för hållbar utveckling
i Borås Stad
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Förord

År 2012 började Borås Stad på allvar arbetet
med att förverkliga den antagna visionen om ett
hållbart Borås 2025. Vi står inför utmaningen
att skapa en socialt hållbar stad som samtidigt
inte har en negativ miljö- och klimatpåverkan
på omgivningen. Klimatförändringarna pågår
med full kraft och miljöproblemen ökar globalt.
Världens ledare kom inte överens om hur man
ska möta klimat- och miljöutmaningarna
på Riokonferensen som hölls under 2012.
Det innebär att initiativtagandet måste
ske på lokal nivå, vilket gör att Borås Stads
hållbarhetsvision ligger rätt i tiden. Det handlar
inte bara om investeringar i infrastruktur och
energisystem, utan även om förändringar
av konsumtion och övergång till långsiktigt
hållbart företagande och produktion. Att skapa
en hållbar stad kräver dialog och samarbete
med kommuninvånare, näringsliv, forskare och
expertorganisationer. Vi kommer inte att klara
utmaningarna om inte alla delar visionen och
jobbar mot samma mål. Det är därför glädjande
att vi har tagit ett antal steg i denna strävan:
Borås Stad ska etablera ett rådrum som ska bli
ett forum för medborgarinflytande och dialog,
där stadsutvecklingsfrågor och livsstilsfrågor
kan kommuniceras och diskuteras mellan
näringsliv, medborgare och politiker. Borås
Stad kommer tillsammans med Sweden
Green Building Council, SP och Högskolan i
Borås att medverka till att ta fram ett svenskt

Heiti Ernits

ordförande, Miljö- och konsumentnämnden

system för certifiering av hållbara stadsdelar,
med stadsdelen Norrby som pilotprojekt. Ett
annat samarbete är utredningen om separata
bussfiler i Borås, tillsammans med Västra
Götalandsregionen.
Det är också glädjande att Borås Stad har
antagit de nya miljömålen, som gäller från
2013 till 2016. Staden har även infört ett
system för klimatkompensation som ska
fungera som ett styrmedel för ett mer hållbart
resande. Ett spännande arbete, som startades
under 2012, är projekt Kulturlandskap Borås.
Projektet ska bidra till en levande landsbygd
och till att, tillsammans med lokala krafter,
utveckla de biologiska värden som är kopplade
till kulturlandskapet.
Andra viktiga projekt och utredningar som
kommer att vara viktiga i vår strävan efter att
bli Sveriges främsta miljökommun är bland
annat: framtagandet av en trafikstrategi och
en ny energi- och klimatplan, aktualisering
av vattenfrågan och dagvattenproblematiken,
arbete med kemikalier och gifter i vår närmiljö,
en bilpool som är tillgänglig för allmänheten,
en cykelparkering vid Resecentrum och ett
hyrcykelsystem. Borås Stad har också ansökt
om att bli medlem i Sveriges Klimatkommuner
och kommer att stå som värd för Sveriges
Ekokommuners årsmöte 2013. Det händer
mycket spännande i Borås. Snart är det 2025!

Lars-Gunnar Comén

v ordförande, Miljö- och konsumentnämnden
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Sammanfattning

Med år 2012 i backspegeln är det åter dags att stämma av såväl miljömålsarbetet i Borås Stad som
miljötillståndet i kommunen. Borås Stads nya miljömål, som gäller från 2013 till 2016, sätter ramarna
för miljörapporten. Även medlemskapet i Sveriges ekokommuner sätter sin prägel i rapporten genom
att vi redovisar nyckeltal som ska följas upp av alla medlemskommuner. Miljörapport 2012 ger
inte bara en nulägesbeskrivning av miljöarbetet och miljötillståndet i kommunen. Det ger också en
utgångspunkt inför kommande års miljöarbete i och med att en nulägesnivå beskrivs för nyantagna
miljömål.
Vad som är kännetecknande är att det på många håll arbetas för fullt med både konkreta åtgärder och
strategiska projekt med fokus på miljö. En del etappmål ser vi redan nu att det arbetas med. Det finns
goda förhoppningar om att nå satta miljömål innan eller till och med år 2016. År 2012 utgjordes till
exempel Borås Stads fordonsflotta till 69 procent av miljöfordon. Elstolpar för laddning av elbilar har
installerats i Borås. Infrastrukturen för cykel förbättras väsentligt. Hyrcykelsystem, bevakat cykelgarage, fler cykelparkeringar och utbyggnad av gång- och cykelvägar är några exempel på vad som är
på agendan. En del miljömål är fortfarande i sin linda och förutsättningar för att de miljömålen ska
uppnås håller på att arbetas fram.
Det finns signaler om att vissa mål kan komma att bli svåra att nå om inte riktade insatser görs.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel inom Borås Stad var år 2012 13 procent. Det är en bit från
målsättningen på 25 procent. 14 procent av skolorna och förskolorna hade en kvalitetsmärkt,
P-märkt, inomhusmiljö. Målet är 20 procent.
Enligt målen ska alla förvaltningar och bolag arbeta efter ett miljöledningssystem. Endast en femtedel
gjorde det år 2012. Andelen gymnasieskolor, skolor och förskolor som år 2012 är miljöcertifierade
enligt Grön Flagg eller likvärdigt miljöledningssystem, är 16 procent. Målet är att alla ska vara
miljöcertifierade till år 2016.
Under 2012 har Borås Stad deltagit i ett SIDA/SKL projekt i Indonesien, Symbio City och Waste
Recovery, där Borås Stad samarbetar med staden Palu kring att integrera miljö- och hälsoperspektivet
i samhällsplaneringen men sedan tidigare också utveckla avfallshanteringen. Borås Stad deltog
genom Energimyndighetens program Uthållig kommun, där staden deltar i två delprojekt, vid FNkonferensen Rio+20. Ett seminarium hölls i den svenska paviljongen om vårt arbete med hållbar
stadsplanering.
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Hållbara
perspektiv
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I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap
ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster.
Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara
en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med
Sveriges nationella miljömål.
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Mål 1.
Borås Stad har hög kompetens
inom miljöområdet
Alla nämnder och bolag ska strukturera och organisera sitt miljöarbete
i ett ledningssystem och se till att samtliga anställda har deltagit i en
miljöutbildning.
Etappmål 1a

Etappmål 1b

Alla förvaltningar och bolag arbetar
enligt ett miljöledningssystem
År 2012 arbetade 21 procent, eller sex av Borås
Stads 28 förvaltningar och bolag utifrån ett
certifierat miljöledningssystem. Miljö- och
konsumentnämnden ansvarar för samordning
av miljöledningssystemet Miljödiplomering, en
certifieringsmodell för miljöledning som är väl
anpassad för kommunala verksamheter. Förvaltningar och bolag kan få stöttning i exempelvis
hur man gör en miljöutredning och vilken
lagstiftning som är relevant och hur kemikalieförteckningen ska se ut.

Miljöutbildning för alla anställda
Miljöförvaltningen har under 2012 arbetat
med att utvärdera vilken typ av miljöutbildning
som ska genomföras för de anställda i Borås
Stad. Största möjliga miljönytta i förhållande
till vad som är praktiskt och kostnadseffektivt
är utgångspunkten. Redan under våren 2013
kommer kommunens alla chefer att miljöutbildas.

Foto: Jan Kansanen

Indikator 1a
Andel med certifierade miljöledningssystem:
21 procent (2011: 18,5 procent, fem av 27
förvaltningar och bolag))

Alla anställda ska delta i miljöutbildning
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Indikator 1b
Andel anställda som deltagit i miljöutbildning.
Har inte följts upp för 2012.
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Mål 2.
Barn och ungdomar får
grund för miljöengagemang
Hållbar utveckling ska integreras i undervisningen så att elevernas
förståelse för den egna påverkan på miljön ökar. Skolorna ska på ett
strukturerat sätt arbeta för en minskad negativ miljöpåverkan och verka
för en delaktighet i miljöarbetet genom att införa ett ledningssystem.
Etappmål 2a

Etappmål 2b

Skolor och förskolor arbetar
systematiskt med praktisk och
teoretisk hållbarhetsundervisning
Målsättningen är att alla elever ska erbjudas en
kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att
göra medvetna val för en hållbar livsstil. Det ska
ske genom ett årskursstyrt aktivitetsschema som
omfattar minst fem aktiviteter under förskoleoch grundskoletiden. Exempel på aktiviteter
kan vara studiebesök på Sobacken och Gässlösa
avloppsreningsverk. En grupp representanter
från skola och förskola kommer att arbeta
fram ett förslag på lämpliga aktiviteter och
besöksmål för barn och ungdomar i förskolan
och grundskolan

Alla förskolor, skolor och gymnasier
har ett miljöledningssystem
16 procent eller 22 av Borås 140 skolor, förskolor och gymnasier arbetar med Grön Flagg.
Förslag på åtgärder för att fler förskolor, skolor
och gymnasier ska börja arbeta med ledningssystem är att startträffar och nätverksträffar som
ger kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte
ska arrangeras.
Indikator 2b
Andel förskolor, grundskolor och gymnasier
som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat
certifierat ledningssystem: 16 procent. (2011:
14 procent, 19 skolor)

Indikator 2a
Andel elever som deltagit i aktivitetsschema.
Har inte följts upp för 2012.

25
20

antal

Grön flagg

- skolor och förskolor

Indikator för etappmål 2b
Andel skolor med Grön Flagg.
Målet är att alla ska ha ett
miljöledningssystem
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Mål 3.
Borås är en matsmart
kommun
Borås Stad ska minska miljöpåverkan genom att vara en miljösmart
matkommun. Det innebär en hög andel ekologiska livsmedel i
de offentliga köken, samt att måltiderna ska klimatanpassas och
matsvinnet minska.
Etappmål 3a

Etappmål 3b

Minst 25 procent av alla livsmedel
är ekologiska
Att verka för fler ekologiska livsmedel bidrar
till ett samhälle med mindre kemikaliepåverkan
och bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Borås Stads förvaltningar och bolag köpte
livsmedel för 78 miljoner kronor under 2012.
13 procent av stadens förvaltningars och bolags
inköp av livsmedel var under året ekologiska.
Genom menyplanering och åtgärder för
minskat matsvinn kan fler ekologiska varor
väljas, utan ökat budgetutrymme.

Borås Stads skolrestauranger
arbetar med klimatanpassade
menyer
Under 2012 startade ett projekt där kostverksamheten i Borås Stad, gemensamt ska ta fram
en övergripande, näringsberäknad skolmatsedel med fler klimatanpassade recept och mer
säsongsanpassade livsmedel. Arbetet kommer
att pågå under 2013 och då kommer man också
att arbeta med matsedlarna för förskolan och
äldreomsorgen. Stadsdel Väster har under 2012
arbetat med att ta fram en gemensam matsedel
med säsongsanpassade livsmedel för skolan och
äldreomsorgen. Matsedelsarbetet kommer att
pågå även under 2013.

Indikator 3a
Alla förvaltningars och bolags inköp av
ekologiska livsmedel 13 procent. (2011: 9
procent)

Indikator 3b
Antal genomförda projekt, menyändringar,
kampanjer: två projekt startade under 2012.

HUR ARBETAR BORÅS STAD MED MATSVINN?

Berit Johansson
Enhetschef
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Berit Johansson, enhetschef på stadsdel Öster, har koll på vad maten inom
Borås Stad kostar i pengar och resurser. Stadsdel Öster har till exempel en
matbudget på 18,2 miljoner kronor och det tillagas cirka 5 700 portioner
dagligen i stadsdelen. Men så slängs det också mat.
Under en testperiod på fyra veckor slängdes det fem ton mat från
skolorna i Borås Stad, förskolorna ej inräknade, och det var bara matavskrapet från tallrikarna som mättes. Utslaget över ett år blir det drygt
1 000 000 kronor som hamnar i soppåsen.
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Indikator för etappmål 3a.
Inköp av ekologiska livsmedel av total
livsmedelsbudget. Till år 2016 ska andelen öka till
25 procent.
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Etappmål 3c
Borås är en martsmart kommun
Matsvinnet minskar i de offentliga köken.
Miljöförvaltningen och kostverksamheten i de
tre stadsdelarna driver och genomför projekt
för att minska tallrikssvinnet i skolrestaurangen
under namnet Är du Matsmart? Projektet löper
över tre år med avslutning 2014. Hemliga
mätningar av matsvinnet gjordes under 2012
och mätningarna fortsätter under 2013. Under
2012 och 2013 tävlar skolorna med att minska
tallrikssvinnet i skolrestaurangerna.

Indikator 3c
Antal kampanjer, utbildningar och vägningar
av matsvinn: två kampanjer, två utbildningstillfällen och två vägningar.

Miljöförvaltningen, Engelbrektskolan och
Bergdalskolan medverkar tillsammans med
flera andra kommuner i ett projekt som
SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik
AB) driver – ”Minska överproduktionen i
storköken”. Syftet är att fortsätta utveckla
kökens arbete med att laga rätt mängd mat så
att det som lagas äts upp samma dag.

MATSMART

Varför är det viktigt att minska matsvinnet?
– Vi måste tänka på miljön. Att slakta djur som
lagas till en maträtt och som sedan bara slängs
bort, det är slöseri med våra resurser. Det är
slöseri med både miljön och arbetstid, säger Berit
Johansson.
För att uppmärksamma matsvinnet genomförs
tävlingen Är du matsmart? riktad till elever i
Borås Stads skolor. Under tävlingen vägs matavfallet från skolelevernas matavskrap vid
två olika tillfällen. Den skola som slänger

minst mängd matavskrap från tallrik, i förhållande till kontrollvägningen, vinner. I
samband med tävlingen pågår det också en
informationskampanj i skolorna om maten och
dess värde.
Hur ska Borås Stad hantera matfrågan i
framtiden?
– Min förhoppning är vi har en hög andel
ekologiska och närproducerade produkter i Borås
Stad. Jag hoppas också att matsvinnet kommer att
minska kraftigt, säger Berit Johansson.
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Mål 4.
Miljökrav och etiska krav
ställs vid upphandling
Borås Stads upphandling ska bli mer miljöanpassad och etisk. Att ställa
miljökrav och etiska krav bidrar till att kemikalieanvändningen minskar
och att resursanvändningen sker mer effektivt lokalt, nationellt och
internationellt.
Etappmål 4a
Miljökrav och etiska krav ställs vid
upphandling av varor och tjänster
Borås Stad är en Fairtrade City, diplomerad för
att arbeta för etisk konsumtion. För att behålla
diplomeringen krävs att andelen upphandlade
etiskt producerade varor ökar. Under 2012 har
miljöstyrningsrådets baskrav ställts där så varit
möjligt i upphandlingar. Miljöförvaltningen har
också arbetat med att undersöka vilka produktgrupper som bör prioriteras för etiska inköp.
Under 2013 planeras ett utökat samarbete med
Miljöförvaltningen om kontroll och uppföljning av ställda krav.
Indikator 4a
Antal upphandlingar där minst Miljöstyrningsrådets baskrav ställts. Har inte följts upp för
2012.
Stickprovskontroller av att leverantörer följer
miljökrav och etiska krav. Inga kontroller under
2012.

Kompletterande
indikator
Borås Stads förvaltningar och bolag inköp:
Ekologiska livsmedel: 13,1 procent
Etiska livsmedel: 1,0 procent
Etappmål 4b
Beakta livscykelkostnad vid inköp
Målsättningen är att Tekniska nämnden i
samråd med Miljö - och konsumentnämnden
ska utforma kriterier och en prioritering av
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produktgrupper där livscykelkostnad bör tas
med vid bedömning av pris. Förutom inköpspris ska även parametrar som transportkostnad,
driftskostnad, kostnad för avfallshantering vid
slutanvändning med mera värderas för dessa
produktgrupper. Under 2012 hade ingen upphandling beaktat livscykelkostnad.

Indikator 4b
Antal upphandlingar som beaktat livscykelkostnad: Inga upphandlingar.
Etappmål 4c
De hälso- och miljöfarliga ämnena i
upphandlade varor minskar
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier
ska vara vägledande där sådana finns.
Ämnen upptagna som utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens Prio-databas, eller uppförda på
Internationella kemikaliesekretariatets Sin-lista,
ska undvikas. Samma krav ska även ställas
på varor som används av leverantörer och
entreprenörer.
Indikator 4c
Antal upphandlingar som ställt kemikaliekrav.
Upphandlingar som ställt kemikaliekrav
fanns ej särredovisade 2012. Upphandlingsavdelningen redovisade för 2012 att kemikaliekrav ställs om beställaren begär det.
Kompletterande
indikatorer 4c
Metallhalter i avloppsslam:
Se diagram nästa sida.
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Kompletterande indikator för mål 4. Diagrammen
visar utvecklingen av metallhalterna i slammet från
de kommunala avloppsreningsverken från år 1995
till och med 2012. Halterna speglar användningen av
kemikalier i samhället.
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Metallhalter i avloppsslam 2012:
Bly
12,5 mg/kg TS
Kadmium 0,71 mg/kg TS
Kvicksilver 0,91 mg/kg TS
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Genom inköp av ekologiska livsmedel minskas användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket.
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Hållbar
samhällsplanering
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Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att
invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom
energieffektiva lösningar och medvetna materialval.
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Mål 5.
Borås planerar för
ett hållbart samhälle
Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor
vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska bevaras och
energi- och andra miljökrav ska ställas vid nybyggnader. Borås Stad
ska vara en samverkansaktör för att värna det värdefulla natur- och
odlingslandskapet.
Etappmål 5a

Etappmål 5b

Krav på hållbart byggande
I dag finns flera olika certifieringssystem
med kravmodeller för hållbart byggande.
Målsättningen är att Kommunstyrelsen ska
fastställa vilken kravmodell eller standard för
hållbart byggande som ska användas för Borås
och därefter följa upp användningen av dessa
krav. Krav på hållbart byggande ska ställas
vid byggnation av kommunens egna fastigheter, men även vid försäljning av mark för
nybyggnation.

Minst 20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
skyddas
Att bevara äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt arv värnar Borås Stads identitet.
Borås Stads kulturmiljöprogram definierar vilka
byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla,
cirka 1 250 fastigheter.

Indikator 5a
Antagna krav för hållbart byggande och uppföljning av användningen av kraven.
Kraven är inte framtagna och fastställda.

Indikator 5b
Statistik över byggande som fått bevarandeeller skyddsbestämmelser i detaljplan.
Har inte följts upp för 2012.
Etappmål 5c
Stärka Borås Stads identitet genom
kunskap om äldre bebyggelse
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer
i form av äldre bebyggelse kan stärka Borås
Stads identitet. Föreläsningar, stadsvandringar,

KULTURHISTORISKA BYGGNADER = BORÅS HISTORIA

Fredrik Hjelm
Stadsantikvarie
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Stadsantikvarien Fredrik Hjelm arbetar tillsammans med sina kollegor på
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås med att granska bygglov och nya
detaljplaner. Fredrik har unika kunskaper om kulturhistoriskt värdefulla
byggnader i Borås och har regelbundet föreläsningar och stadsvandringar för
allmänheten. Värdet av att bevara dessa byggnader kan inte nog överskattas.
– Det är viktigt att bevara därför att den historiska dimensionen, den klangbotten som den ger, är så oerhört viktig för att skapa en levande, fungerande
och läsbar stad. Utan historia finns inget fundament att bygga framtiden på,
säger Fredrik Hjelm.
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skriftlig information och uppdatering av kulturmiljövårdsprogrammet med senare epoker
bidrar till att kunskapen ökar.

Indikator 5c
Antal informationstillfällen, stadsvandringar
föreläsningar m.m.: 34 stadsvandringar och
föreläsningar.
Etappmål 5d
Bättre mötesplatser
Målsättningen är att en inventering och
prioriteringar av vilka mötesplatser som
behöver rustas upp ska göras. Därefter ska
vi följa upp antalet förbättrade mötesplatser
enligt en checklista med miljöförbättrande
åtgärder som ska tas fram. Åtgärderna kan
vara städning, reparationer, papperskorgar
med sorteringsmöjlighet, sorteringskärl för
engångsgrillar, uppbyggda grillplatser som
minskar behovet av engångsgrillar samt miljömärkt material i utrustningen som finns på
mötesplatsen, exempelvis bänkar. Tekniska
nämnden ansvarar för etappmålet.

Etappmål 5e
En levande landsbygd –
samarbetsprojekt för bruk och
skötsel av odlingslandskapet
Borås Stad vill verka för att olika aktörer som
markägare, boende, föreningar och entreprenörer samarbetar för bruk och skötsel av
odlingslandskapet. Målsättningen är att en
handlingsplan för samarbetsformer ska tas
fram och åtgärder genomförda enligt planen
följas upp. Under 2012 startades projektet
Kulturlandskap Borås av Miljöförvaltningen.
Inventering av skyddsvärda träd har påbörjats.
Projektmedel har beviljats från Leader Sjuhärad
och WWF Florafonden. Fyra bymöten
har genomförts för att öka samverkan på
landsbygden och arbeta för att bevara naturvärden. Borås Stads naturvårdsfond har också
marknadsförts.
Indikator 5e
Genomförda åtgärder enligt handlingsplan.
Handlingsplanen är inte framtagen.

Indikator 5d
Antal förbättrade mötesplatser med åtgärder
enligt checklista. Ingen checklista är framtagen.
Borås har relativt få kulturhistoriskt värdefulla
byggnader, jämfört med många andra städer,
vilket är ett resultat av omfattande rivningar av
fastigheter under 1930 till 1980-talet.
Kännetecknande för en kulturhistorisk byggnad
är att den har dokumentvärden och upplevelsevärden. Dokumentvärden kan vara arkitektur-,
samhälls-, social- eller personhistoriska eller
byggnadstekniska. Upplevelsevärden kan till
exempel vara arkitektoniska, miljöskapande, och
identitetsskapande.

Framtidens Borås, hur ser det ut, om Fredrik får
bestämma?
– Inom tio år har Borås förtätats i de äldre
industriområden som ligger som en årsring
runt den äldre stadskärnan. Dessa idag otrygga
områden, till exempel vid Magasinsgatan, är sår
i stadsväven som behöver läkas. Staden behöver
länkas till stadsdelarna och vi har släppt mantrat
om höga byggnader som bärare av stadsmässighet,
säger Fredrik Hjelm.
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Mål 6.
Bättre förutsättningar
för en hälsosam livsmiljö
Barn och ungdomar ska vistas i inomhusmiljöer där bullernivåer och
annan komfort är god för hälsan. Boråsaren ska ha möjligheter att vistas
i tysta utomhusmiljöer utan bullerföroreningar.
Etappmål 6a
Minst 20 procent av skolor och
förskolor har en kvalitetssäkrad
innemiljö
Inomhusmiljön i skolor och förskolor kan
kvalitetssäkras genom P-märkning. P-märkning
är en certifiering som drivs av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, SP. Märkningen har krav
inom termisk komfort, luftkvalitet, fukt, buller,
radon, elektriska och magnetiska fält samt
temperatur på tappvarmvatten. År 2012 var 14
procent, eller sju förskolor och sex skolor av
Borås Stads 91 skolor och förskolor P-märkta.
Uppgifterna gäller lokaler ägda av Borås Stad.
Under 2013 beräknas mellan tre till fem skolor
och förskolor P-märkas.
Indikator 6a
Andelen P-märkta förskolor och skolor var 14
procent, dvs. 13 skolor och förskolor. (2011 var
antalet 11)
Etappmål 6b
Minskat buller på förskolor
Åren 2009-2011 har förskolorna fått
information om hur de kan minska buller.
För att inte riskera hörselskador bör ljudnivån
inte överstiga 75 dBA*. Ett rimligt mål är att
medelljudnivån under 8 timmar inte överstiger 75 dBA. Mätningar från år 2000 visar
högre värden än 75 dBA. Målsättningen
är att öka kunskapen om hur man arbetat
med bullerbegränsning på förskolor i andra
* dBA = decibel A, ett mått på ljudtrycksnivå
som liknar det ljud örat uppfattar
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kommuner av akustiskt sakkunniga och
utarbeta en handlingsplan med både tekniska
och pedagogiska åtgärder. Därefter ska
handlingsplanen följas upp kontinuerligt.

Indikator 6b
Åtgärder enligt handlingsplan. Handlingsplanen är inte framtagen.
Etappmål 6c
Tysta områden inventeras
Störande buller kan orsaka sömnsvårigheter,
stress, problem med att kommunicera och
minskad koncentrationsförmåga. Målet är att
kartlägga tysta områden för att skapa underlag
för kommunal planering. Kartskikt som kan
bli tillgängliga genom kommunens digitala
karttjänst ska därefter utformas.
Under 2012 gjordes en bullerinventering.
Under 2013 kommer inventeringen att
presenteras på en karta. Cirka 9,7 procent
eller 10 200 personer av Borås Stads (hela
kommunen) befolkning utsätts för bullernivåer
över 55 dBA, från väg som dygnsmedelvärde
(Leq) enligt de bullerberäkningar som gjordes
2012.
Bullerkartläggningen i sin helhet med
ytterligare resultat finns på kommunens
webbplats.

Indikator 6c
Inventeringen är inte genomförd.

Foto: Dag Ekelund
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Tysta områden ska inventeras

19

B 481

kommunfullmäktiges handlingar | 22 Augusti 2013

Fossilbränslefritt och
energieffektivt Borås
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Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag
används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning
och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration
till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.
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Mål 7.
Borås Stad arbetar för att bli
en fossilbränslefri organisation
För att möta energipolitikens mål agerar Borås Stad för ett minskat
beroende av fossila bränslen i de egna verksamheterna. Borås Stad ska
ha en miljöanpassad fordonsflotta. Fordonen ska köras med hållbara
drivmedel och nya fordon ska vara upphandlade med högt ställda
miljökrav. Den el som förbrukas i Borås Stads verksamheter ska till
minst hälften vara baserad på förnybara energikällor som vindkraft,
vattenkraft, biobränslen eller solkraft.
Etappmål 7a
Minst 80 procent av Borås Stads
tjänsteresor är fossilbränslefria eller
sker med miljöfordon
Från och med budget 2014 kommer ett
system för klimatkompensation för Borås
Stads förvaltningar och bolag införas. Klimatavgifterna ska användas av nämnderna till
åtgärder som syftar till att minska koldioxidutsläppen alternativt betalas in till ett centralt
kommunkonto med samma användningsområde. Resorna under 2012 ligger till grund
för avgifterna 2014.
År 2012 utgjordes 69 procent av Borås Stads
fordonsflotta (personbilar) av miljöfordon.
Andelen förnybar bränsleanvändning var 35
procent. Den resebyrå som Borås Stad handlat
upp tjänster av gick i konkurs under 2012 och
därför saknas statistik över resor med flyg och
tågresor för 2012. Under 2012 kördes cirka
1 300 000 km med privat bil i tjänsten. 110
anställda hade bilavtal. Drygt 700 anställda
i kommunens bolag och förvaltningar har
genomgått ecodrivingutbildning. Stadsdel Öster
anslöt sig under 2012 till Borås Stads bilpool
som består av 40 miljöfordon uppställda på fyra
platser i staden. Beläggningsgraden på bilpoolen
är idag 50 procent. Under 2012 anmäldes
322 skador på fordon ägda och hyrda från

22

B 484

Servicekontoret. Skadekostnaderna bokförda
under 2012 var 662 407 kr i självrisker och
50 921 kr i reparationer. Kostnaderna kan avse
fordon som anmälts skadade även annat år.

Indikatorer 7a
Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta
(personbilar) var 69 procent. (2011 68 procent)
Resor med egen bil i tjänsten: 1 300 000 km.
(2011 1 163 000 km)
Andel förnybar bränsleanvändning: 35 procent.
Etappmål 7b
Minst 60 procent av Borås Stads
arbetsfordon och transporttjänster
är miljöfordon
Målet är att miljöfordon ska prioriteras vid
inköp och andelen förnybart bränsle öka för
Borås Stads arbetsfordon och upphandlade
transporttjänster. År 2012 var miljöbilsandelen
för redovisade arbetsfordon 56 procent.
Statistik saknas över andelen miljöfordon och
andelen förnybart bränsle för upphandlade
transporttjänster, men alla nämnder och bolag
som handlar upp dessa tjänster ska framöver
följa upp det.
Indikatorer 7b
Andel miljöfordon i Borås Stads fordonsflotta,
andra än personbilar: 56 procent.
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Etappmål 7c

Indikator 7c
Andel el som uppfyller kriterierna.

Foto: Johan Linderstad

Minst 50 procent av Borås
Stads elförbrukning uppfyller
Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier
El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är baserad på förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen
och solkraft. Utöver detta ställs ytterligare
krav på miljöhänsyn vid produktionen för att
säkerställa att inte negativa ekologiska effekter
uppstår på exempelvis vattendrag och skogar.

Borås Stads elförbrukning uppgår till cirka 59
GWh per år. Ingen el har 2012 eller tidigare
köpts som miljömärkt. Kommunstyrelsen
ansvarar för etappmålet.

Energisnål julbelysning på Stora Torget
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Mål 8.
Energianvändningen
är mer effektiv
Energianvändningen bland företag, organisationer och invånare ska
minska. Borås Stad ska gå längre än Boverkets rekommendationer och
ställa högre krav på minskad energiförbrukning i egna fastigheter. Vid all
renovering och nybyggnad ska bästa möjliga energiteknik användas.
Etappmål 8a
Energianvändningen har minskat
med 15 procent jämfört med 2009
Medan energianvändningen, i det geografiska
Borås, från bland annat uppvärmningen
har minskat har transporterna mellan åren
1990 och 2010 i princip legat konstant.
Energianvändningen har ökat år 2009 och
2010. Sannolikt beror det på ett ökat uppvärmningsbehov under extra kalla vintrar. Inom
koncernen Borås Stad står uppvärmningen av
bostäder och lokaler för den största energianvändningen. Under året har arbetet med en
trafikstrategi för kommunen liksom arbete för
ändrade resvanor påbörjats. Se etappmål 7a och
7b samt 9a.

Under 2013 kommer Miljö- och konsumentnämnden att ta fram en energi- och klimatplan.
Under hösten gavs energirådgivning till
enskilda vid cirka 100 tillfällen och till företag
vid två tillfällen. Under 2013 intensifieras
verksamheten med fokus mot företag, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter samt
idrottsföreningar.

Indikator
Energianvändningen inom koncernen Borås
Stad. Se diagram nedan.
Totalt användes 294 080 MWh.

Energianvändning per kategori för
kommunkoncernen Borås Stad 2012
Gatubelysning
2%
Vatten och avlopp
5%

Personbilar,
lätta lastbilar och
minibussar
2%

Djurparken
1%
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Lokaler,
Borås Energi
och miljö AB
10 %

Lokaler
34 %

Arbetsfordon,
lastbilar
och bussar
9%

Bostäder
37 %
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Etappmål 8b

Etappmål 8c

Energianvändningen för
uppvärmning av kommunens och
de kommunala bostadsbolagens
fastigheter är högst 130 kWh/m2
En handlingsplan för hur vi ska minska
energianvändningen i kommunens och de
kommunala bostadsbolagens fastigheter ska tas
fram. Vissa fastigheter, som kulturbyggnader,
måste undantas. Olja för uppvärmning är i
princip avvecklad och används i dagsläget
som spetslast vid extremt kallt väder och
exempelvis vid underhåll på fjärrvärmeverk.
Avveckling av direktverkande el pågår i Lokalförsörjningsförvaltningens fastigheter och
beräknas vara klart 2014. AB Bostäder och
Fristadbostäder deltar i Skåneinitiativet vilket
innebär att de arbetar för att från 2007 års nivå
sänka sin energianvändning med 20 procent
fram till 2016. Under 2012 har lägenheter på
Våglängdsgatan och Fjällgatan (AB Bostäder)
fått nytt klimatskal.

All renovering sker med bästa
möjliga energiteknik
Borås Stad genomför en till två större fastighetsrenoveringar om året. Vid renovering ska
Beloks totalprojektmetod användas, vars mål är
att halvera energiförbrukningen i fastigheten.

Lokalförsörjningsnämnden, som ansvarar för
etappmålet, har fått bidrag för att utreda ytterligare en fastighet under 2013.

Indikator 8c
Antal renoveringar där Beloks modell använts:
Ingen renovering under 2012.
Kompletterande
indikatorer 8c
Andel förnybar och återvunnen energi i
kommunens lokaler: 44,5 procent

Foto: Johan Linderstad

Indikator 8b
Energianvändning för uppvärmning:
Bostäder 136 kWh/m2
Lokaler 121 kWh/m2 (enbart Lokalförsörjningsförvaltningen)

Under 2012 har ett objekt utretts enligt denna
metod. Besparingen var cirka 6 kWh/m2 år,
vilket ger en total besparing på 30 MWh.
Besparingen i kronor blev cirka 2,1 miljoner.

Energianvändningen för uppvärmning ska minska
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Mål 9.
Minskad miljöpåverkan
från trafiken
Borås Stad ska vara en stad där möjligheterna att välja hållbara färdsätt
är god. Det handlar om att bryta bilens dominans men även att skapa
förutsättningar att tanka fossilfritt. Transporterna inom Borås Stad ska
effektiviseras så att körsträckorna minskar.
Etappmål 9a
Bättre förutsättningar för resenärer
att välja hållbara färdsätt
Under hösten 2012 har cirka 700 nyinflyttade
fått information hem i brevlådan om olika
sätt att ta sig till jobbet utan bil. Ungefär en
femtedel av dem samt cirka 3 000 hushåll i
Borås kontaktas per telefon för en dialog om
möjligheterna till nya vägvanor. Satsningen
sker tillsammans med Göteborgsregionens
nätverk Hållbara resor och syftar till att skapa
förutsättningar för nya vägvanor i arbetsmarknadsregionen. Arbetsförmedlingen i Borås
öppnade under året upp sin bilpool, lokaliserad
i centrala Borås, för allmänheten på kvällar och
helger. Uppdraget att utreda hur Borås Stad
kan verka för bilpool för allmänheten fortsätter
under 2013.
Under 2012 reste bland annat Kommunstyrelsen till Freiburg, Zürich och Basel för att

studera samspelet mellan hållbara transporter
och fysisk planering. Efter resan påbörjades
arbetet med en trafikstrategi för Borås Stad. I
EU-projektet QUEST (Quality management
tool for urban energy efficient sustainable
transport) har Borås Stad tillsammans med
andra aktörer i staden påbörjat arbetet med
att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete
med parkering där även åtgärder som rör
hållbart resande ingår. I Energimyndighetens
projekt Uthållig kommuns delprojekt Mobility
management i fysisk planering, diskuteras
möjligheterna till att skapa möjligheter till
hållbart resande i Regementsstaden som är
en ny stadsdel som planeras i Borås. Arbetet
fortgår under 2013.

Indikator 9a
Åtgärder enligt handlingsplanen. Handlingsplanen är inte framtagen. Resvaneundersökning
är inte genomförd.

BUSSBOLAG MED FOKUS PÅ KVALITET OCH MILJÖ

Lars Holmkvist
VD Borås Lokaltrafik
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Det kommunägda bussbolaget Borås Lokaltrafik AB är en stor aktör av
avseende persontransporter inom Borås och miljöfrågan är en viktig aspekt
i verksamheten. Bolagets 62 bussar körs drygt 3 miljoner kilometer årligen.
Bussarna körs till 88 procent på biogas som till stora delar är lokaltillverkad.
Bussen är ett populärt färdmedel bland boråsarna. År 2012 var antalet
stämplingar 8,4 miljoner, vilket är tio procent mer än år 2011. Årliga mätningar visar att det är fler och fler som åker med bussarna. Lars Holmkvist,
VD för Borås Lokaltrafik förklarar trendutvecklingen.
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För mer information om pågående projekt och
statistik se boras.se/hallbararesor

Kompletterande
indikatorer 9a
Resor med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg: 15,8
miljoner (2012), 14,4 miljoner (2011) dvs. 150
respektive 138 resor/invånare.

sträckorna Sjömarken-Sandared, Målsryd –
Djupadalsbacken och Viskafors-Rydboholm
där kommunen står för hela kostnaden samt
ytterligare tre projekt där kommunen bekostar
hälften.

Diagram: Koldioxidutsläpp (CO2) från energianvändningen i Borås Stads geografiska område
per invånare, se sidan 29.

Utöver detta tillkommer satsningen på fem
miljoner kronor, inklusive personalkostnader,
på bevakat cykelgarage och cykelparkeringar.
1,5 miljoner kronor av dessa finansieras
genom medel från Delegationen för Hållbara
städer. Garaget kommer initialt rymma cirka
90 cyklar och det kommer att finnas möjlighet till ombyte och viss förvaring. Tio nya
cykelparkeringar ska också placeras ut i bilparkeringsfickor. På samma plats som en
bilparkering kommer tio cyklar kunna parkeras
på dessa ställen.

Etappmål 9b
Bättre infrastruktur för cykling
Beslut om utökad budget och medel från
delegationen från Hållbara Städer möjliggör
ett paket av åtgärder under 2013 där ett hyrcykelsystem kommer att handlas upp. Ett
bevakat cykelgarage kommer att byggas vid
Resecentrum och ytterligare cykelparkeringsplatser placeras ut i staden.
Takten på utbyggnad av cykelvägnätet ökas
bland annat i Viared men även utmed statliga
vägar. Under 2013 budgeteras totalt åtta
miljoner kronor för utbyggnad av gång- och
cykelvägar. I summan ligger även gång- och
cykelvägar samt busshållsplatser i Viared
samt satsningar utmed statliga vägar på

– Det har bland annat varit satsningar på ökad
turtäthet i folktäta bostadsområden. Bussarna på
linjerna 1 och 2 kör till exempel med 10 minuters
intervall. Turtätheten är viktig för att locka fler
resenärer, säger Lars Holmkvist.
Jämfört med andra kommuner i Sverige står
sig kollektivresandet starkt i Borås. Det är
bara stockholmarna och göteborgarna som
reser mer per person i kollektivtrafiken. Miljöoch kvalitetsfrågorna är viktiga och Borås
Lokaltrafik siktar på att bli såväl miljö- som

Indikator 9b
Gjorda förbättringar för cykling. Antal km GCväg utbyggt under 2012: 1,6 km
Totalt längd GC-väg: 134 km.

kvalitetscertifierade till år 2014.
Till sist, hur ser kollektivtrafiken ut i framtiden
om Lars får önska?
– Min bild är - det kommer att krävas stora
investeringar - att kollektivtrafiken om tio år drivs
enbart av biogas på stora delar av linjetrafiken.
Linje 1 och 2 drivs med elektricitet. Turtätheten
ökar ytterligare, antalet stämplingar per år är 12
miljoner till år 2025 i Borås och kollektivtrafiken
är väl utbyggd i stadskärnan, säger Lars
Holmkvist.
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Etappmål 9c
Det finns laddstationer för elbilar
Målet är att Borås Stad ska verka för att underlätta en omställning av fordonsflottan med
laddstationer för elbilar på lämpliga platser.
Kommunstyrelsen i samråd med Borås
kommuns Parkerings AB och Borås Elnät AB
ansvarar för etappmålet. För 2013 planeras
ytterligare två laddstationer. Redan i februari
2013 avsatte City Knalleland i Borås fyra
p-platser med laddstationer för kunder som har
elbilar. Tanken är att kunderna kan ladda sin
ebil under tiden de handlar.
Indikator 9c
Inga laddstationer under 2012
Etappmål 9d
Ökad användning av biogas som
fordonsbränsle
Biogas kan tankas på fyra platser i Borås. Under
2012 såldes 2 134 000 Nm3 biogas från Borås
Energi och Miljös tre tankställen. Fordonsgas
Sverige AB har under 2012 etablerat sig i
kommunen men redovisar inte siffror för 2012
publikt. Antalet biogasfordon i kommunen har
ökat från 316 fordon år 2010 till 503 år 2012.
Målet är att användningen av biogas som
fordonsbränsle ska öka. Förslag på åtgärder
för att målet ska kunna nås är dels ökad
produktion av biogas och att en ny uppgraderingsanläggning för rening av biogas
ska tas i drift av Borås Energi och Miljö AB.
Borås Energi och Miljö AB deltar också i ett
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2010

år

2011

2012

pilotprojekt där de tillsammans med företaget
”Biofrigas” kommer att bygga en pilot- och
testanläggning för omvandling av biogas till
flytande form vid Gässlösa avloppsreningsverk.
Syftet är att utveckla metoden som syftar till
mer ekonomisk produktion av biogas nära
råvarukällorna vid lantbruk, avfallsstationer och
reningsverk.

Indikator 9d
Volym såld publik biogas: 2 134 00 Nm3 (Borås
Energi och Miljö AB).
Etappmål 9e
Borås Stad optimerar transporter
och leveranser
Målet är att en logistisk resurs avsätts för logistikplanering och att en handlingsplan med
förslag till optimeringar av dagens leveranser
och transporter tas fram. Målet är också att
Borås Stad på sikt ska kunna redovisa körda
sträckor för Borås Stads interna transporter
men även de sträckor som leverantörer på
ramavtal kör. Ytterligare ett förslag på åtgärd är
att utreda en central omlastningscentral med
samordnade transporter med miljöfordon för
leveranser till kommunen. Kommunstyrelsen
ansvarar för etappmålet.
Indikator 9e
Åtgärder enligt handlingsplan. Körd sträcka för
Borås Stads interna transporter, körd sträcka av
leverantörer på ramavtal.
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Kompletterande
indikatorer 9
Kvävedioxider och partiklar, se diagram ovan.
Orsaken till ökade utsläpp av kvävedioxid tros
vara ökad trafikmängd och ökad andel dieselbilar som har högre utsläpp av kvävedioxid.
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Mål 10.
Ökad andel
förnybara energikällor
Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen
sol- och vindenergi ska öka och fjärrvärmen ska komma från förnybara
källor.
Etappmål 10a
Borås Stad verkar för ökad
användning av solenergi
Målet är att installation av solpaneler eller
solfångare alltid ska övervägas vid om- och
nybyggnation av fastigheter som ägs av
kommunen och de kommunala bolagen.
Syftet är att bidra till att utvärdera och
marknadsföra ny teknik med solenergi. År
2008 fanns åtta m2 solfångare på kommunägda
fastigheter. År 2012 hade ytan ökat till drygt
1 000 m2 solfångare och solceller. Sveriges
sjunde största solcellsanläggning på 700 m2
invigdes på Simonsland. Satsningen samfinansierades av Kanico och Borås Energi och
Miljö AB. Energimyndigheten bidrog med
investeringsstöd. Under 2012 installerade
Lokalförsörjningsförvaltningen 200 m2 solel.
Inför 2013 planeras en solcellsanläggning på 75
m2 på förskolan Hestra 7.

Foto: Fredrik Seger

Miljöförvaltningen informerade om solenergi under hösten 2012 bland annat vid
Bomässan på Åhaga. En heldag med temat
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el från solen arrangerades där Lars Andrén,
ordförande i Svensk Solenergi, föreläste.
Under Kretsloppsveckan informerade Miljöförvaltningen om solenergi vid en utställning i
Kulturhuset med energirådgivning på plats.

Indikator 10a
Installerade solpaneler och solfångare och
beräknad effekt. Antal informationstillfällen,
deltagande i nätverk. Se ovan.
Etappmål 10b
Minst 70 GWh vindkraft produceras
varje år inom geografiska området
Borås Stad
Projektering och utredning har under 2012
pågått för två vindkraftparker i Borgstena och
Rångedala. En årlig elproduktion på 58 GWh
förväntas från åtta vindkraftverk. Borås Energi
och Miljö samarbetar med Eolus Vind vid
projekteringen och byggnationen.
Projektet i Rångedala har fått tillstånd från
Länsstyrelsen.
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Indikator 10b
Mängd producerad energi från vindkraftverk.
År 2012 producerades ingen energi från vindkraft inom Borås Stad.
Etappmål 10c
Fjärrvärmeproduktionen är till
minst 95 procent baserad på
biobränsle och avfall
Idag används fossila bränslen som reserv
vid extrem väderlek eller drifthaverier. För
att kunna nå målet måste arbetet fortgå
med att underhålla Borås Energi och Miljö
ABs anläggning. Genom bra underhåll
minimeras risken för haverier. Under 2012 var
fjärrvärmeproduktionen till minst 90 procent
baserad på biobränsle och avfall.

Indikator 10c
Statistik från Borås Energi och Miljö AB.
Se diagram nedan.
Kompletterande
indikator
Koldioxidutsläpp (CO2) från industrier inom
kommunen: 0,095 kg/invånare (2010). (Källa
RUS)
Koldioxidutsläpp (CO2) från övriga sektorer
inom kommunen: 2,8 ton/invånare (Källa
RUS)

Bränslemix för produktion av fjärrvärme och el 2012,
totalt 1 051 GWh.
Spillvärme
1%

El
4%

Avfall
32 %

Förnybar energi
58 %

Fossil energi
5%

Under 2012 var fjärrvärmeproduktionen till minst 90 procent baserad på biobränsle och avfall.
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Hållbar
natur

32
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Borås värnar sina naturresurser. Vi arbetar för rent vatten, ren luft, ren
mark och rik biologisk mångfald.
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Mål 11.
Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
Spridning av föroreningar och näringsämnen ska minska. Borås Stads
livsådra Viskan ska bli renare från historiska föroreningar, vattentäkter
ska få uppdaterade föreskrifter, dagvattenhanteringen ska bli bättre och
näringsläckage från avlopp ska minska.
Etappmål 11a
Borås Stad har kunskap om
och en strategi för hur Viskans
föroreningar ska hanteras
Sedimenten i Viskan nedströms Borås är ett
av de mest förorenade områdena i Sverige.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 augusti
2012 att Viskan bör saneras och att Borås
Stad vill vara huvudman för en sanering. En
sanering kan tidigast påbörjas år 2015. Under
2012 skapades en styrgrupp för fortsatt arbete,
ett förslag till projektorganisation togs fram
samt en utredning om vad som behöver göras
för att komma vidare. Miljöförvaltningen fick
uppdraget att ta fram underlag till en bidragsansökan till projektskedet förberedelser, som
bl.a. omfattar projektering och att ta fram
underlag till en tillståndsansökan.
Indikator 11a
Genomförda åtgärder. Se ovan.
Etappmål 11b
Bättre rutiner för att beakta
naturnära dagvattenssystem
vid detaljplanearbete
Borås Stad har riktlinjer för dagvattenhantering,
men att möta klimatförändring i kombination
med tätare bebyggelse kräver ännu bättre dagvattenhantering. Planering och åtgärder av
dagvatten bör ta hänsyn till vattendirektivets
kvalitetskrav om statusklassificering och

34

B 496

miljökvalitetsnormer och på så sätt ge en
geografisk prioritering av insatserna. Målet
är att framöver utvärdera hur dagvattenhanteringen kan förbättras vid detaljplanering
och göra och följa upp åtgärder utifrån
det. Samhällsbyggnadsnämnden ansvar för
etappmålet i samråd med Borås Energi och
Miljö AB.

Indikator 11b
Gjorda förbättringar för dagvattenhantering:
Har inte följts upp för 2012.
Etappmål 11c
Inventera och förbättra enskilda
avlopp
Sedan 2010 har cirka 700 enskilda avlopp
inventerats, främst de med vattentoaletter
inom Öresjö vattenskyddsområde och därefter
i närområdet till övriga sjöar och vattendrag.
Under 2012 löpte tiden ut för åtgärder på
de avlopp som dömdes ut vid inventeringen
2010. Uppföljning av dessa avlopp görs
under 2013. Inventeringarna fortsätter under
även 2013. En avvägning av omfattning sker
utifrån möjligeterna att behandla inkommande
tillståndsansökningar och följa upp tidigare
års inventeringar. Hänsyn måste också tas till
svårigheten att hitta avloppsentreprenörer
som kan utföra anläggningar. Miljö- och
konsumentnämnden ansvarar för etappmålet i
samråd med Borås Energi och Miljö AB.
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Indikator 11c
Antal inventerade avlopp, andel förbättrade avlopp. Har inte följts upp för 2012.
Kompletterande
indikatorer 11c
Fosfor och kvävehalter i Viskans huvudfåra, se
diagram.
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Utsläpp av fosfor och och kväve från kommunala
avloppsreningsverk, se diagram.
Halten av kväve i Viskan är hög.
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Mål 12.
Bättre status för
den biologiska mångfalden
Borås Stad ska värna värdefulla naturområden och den biologiska
mångfalden genom ökad kunskap och skydd.

Etappmål 12a
Bättre kunskap om levnadsvillkor
för strikt skyddade arter
Hasselmus, större vattensalamander, åkergroda
och alla fladdermusarter är skyddade i artskyddsförordningen. För att säkerställa
att kommunen lever upp till kraven i förordningen behöver kunskapen kring arternas
levnadsvillkor i Borås öka. Arterna kan även
fungera som biomarkörer för levnadsvillkor för
andra arter. Inventeringar finns för hasselmus
och fladdermus. Målet är att arterna ska
inventeras och presenteras i kartunderlag som
beskriver den infrastruktur som deras överlevnad kräver. Kartunderlag från hasselmusinventering finns och fladdermus kommer att
färdigställas under 2013, men båda behöver
digitaliseras.
Indikator 12a
Utförd inventering. Karta som beskriver arternas infrastruktur. Inventering av större vatten-

salamander påbörjades 2012. Arten inventeras i
april-maj och det finns cirka 400 dammar som
ska inventeras. Varje säsong inventeras cirka
60 dammar. Inventering av åkergroda har inte
påbörjats.

Etappmål 12b
Handlingsplan för skydd av
biologisk mångfald
Det är viktigt att ha kunskap om förutsättningarna för biologisk mångfald och möjligheter att agera för att skydda mångfalden. I
Sverige känner man till cirka 60 000 olika
arter. Forskare menar att alla arter har sin
specifika roll i ekosystemet. Om man tar bort
en del av kedjan blir hela systemet svagare och
fungerar sämre. Andra menar att olika arter är
olika viktiga, och att det därför inte är viktigt
att bevara alla arter. Målet är att upprätta en
handlingsplan för bättre förutsättningar för
biologisk mångfald och att genomföra och följa
upp åtgärder enligt planen.

ÖKAD ARTRIKEDOM – EN VINST FÖR ALLA

Emma Nevander
Ekolog
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Emma Nevander är ekolog och arbetar med projektet Kulturlandskap Borås.
Projektets syfte är att skapa samverkan mellan markägare, djurägare, närboende och föreningar för att bevara vårt öppna och artrika odlingslandskap. En
stor utmaning är att småskaligt jordbruk läggs ner, vilket i sin tur är ett hot
mot den biologiska mångfalden. Borås Stad arbetar aktivt med frågan.
– Eftersom det är svårt att få det småskaliga jordbruket lönsamt behöver
Borås Stad stötta och motivera alla som bedriver ideell naturvård, säger Emma
Nevander.
Emma besöker byar runt om i Borås för att samordna, engagera och motivera
boråsare till att arbeta med att hålla landskapet öppet.
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Indikator 12b
Gjorda åtgärder enligt handlingsplan. Ingen
handlingsplan är framtagen.
Etappmål 12c
Fler kommunalt biotopskyddade
områden eller kommunala
naturreservat
Ett reservatsbeslut innebär ett långsiktigt skydd
och en skötselplan för att behålla och utveckla
natur- och sociala värden i området. I Borås
finns elva naturreservat, varav fem är kommunala. Det finns flera områden med skyddsvärd
natur som kan vara framtida reservat eller
biotopskyddade områden. Målet är att utreda
behov av skydd för fler naturområden och följa
upp antalet kommunalt skyddade områden.
Under 2012 påbörjades arbete för ett nytt reservat, Storsjön. Arbetet beräknas vara klart 2015.
Ett projekt om rikkärr genomförs under 2013
och eventuellt kommer ett kommunalt biotopskydd föreslås i detta arbete. Kommunstyrelsen
i samråd med Miljö- och konsumentnämnden
ansvarar för etappmålet.
Indikator 12c
Antal kommunalt skyddade områden är fem.

Utöver projektet har Borås Stad till exempel avsatt
mark till naturreservat och värdefulla naturområden för att bevara viktiga arter.
– Vi jobbar också med specifika artinventeringar,
för har vi kännedom om var arterna finns ger
det oss större möjligheter att skydda dessa vid till
exempel exploateringar, säger Emma Nevander.
Går arbetet bra så har vi förhoppningsvis i framtiden en stor artrikedom och bra kunskap om arter
och naturtyper inom kommunen.

Etappmål 12d
Varje år sker åtgärder för att
ädellövskogen i Borås Stads skogar
ska ha ökat med 10 hektar till 2021
Ökad andel ädellövskog stärker den biologiska
mångfalden. Målet är att arealen ädellövskog
har ökat med 10 hektar till år 2021. Det ska
ske genom gallring, röjning och plantering.
Under 2012 planterades bok vid Pickesjön. Vid
Torpanäset röjdes i hägn och lagades hägn. Inga
särskilda åtgärder planeras för 2013. Tekniska
nämnden ansvarar för etappmålet.
Indikator 12d
Gjorda åtgärder som bidrar till att nå målet. Se
ovan.
Kompletterade
indikator mål 12
Andel jordbruksmark med miljöstöd
för ekologisk odling: 12 procent (Källa
Jordbruksverket)
FCS-certifierat skogsbruk: 60 procent (Källa
FCS Sverige och SCB)
Andel skyddad natur: 1,14 procent (Källa SCB)

Om du själv funderar på vad du kan göra för att
gynna arter i din närhet, så har Emma några tips.
– Slå en ängsmark, skaffa betesdjur, anlägg en
damm, skaffa bikupor, sätt upp holkar för fåglar,
vildbin och fladdermöss. Plantera fruktträd och
bärbuskar i trädgården, men den enklaste insatsen
är att lämna en del av gräsmattan oklippt, säger
Emma Nevander.
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Miljötillståndet i Borås

Exploatering, trafik och konsumtion är exempel på lokal miljöpåverkan
som också har en tydlig koppling till social och ekonomisk hållbarhet.
Inom dessa områden behöver arbetet intensifieras.
I Miljömålsrapporten presenteras i anslutning
till etappmålen ett urval av information gällande den miljöövervakning som bedrivs i Borås.
På kommunens webbplats boras.se finns bland
annat direktvärden för luft och väder, aktuell
information från stadens fyra cykelbarometrar
om antal passerande cyklister och bullerkartläggning över kommunen.

Exploatering
I samband med exploatering av mark behöver
vi bli bättre på att värna den biologiska
mångfalden, skydda gröna stråk så att olika
arter kan fortsätta leva och röra sig mellan
sina livsmiljöer. Närhet till grönområden
har också visat sig bidra till bättre hälsa för
människor. I arbetet med förtätning behöver
vi planera bilsnålt. Trafiken bidrar till buller,
luftföroreningar och påverkan på mark och
vatten. I Borås utsätts drygt 10 000 personer
av befolkningen för bullernivåer över 55 dBA,
från väg som dygnsmedelvärde (Leq), enligt
bullerberäkningar som gjordes 2012. Luftövervakningen visar på ökande halter av
kvävedioxid och marknära ozon. I Viskan ses
höga halter av kväve. Utsläppen av koldioxid
från transporter stod 2010 för cirka 60 procent
av de totala koldioxidutsläppen och av dessa
svarade personbilarna för 60 procent av
utsläppen. (Källa: RUS).
Påverka resan innan den börjar
Genom att fördjupa arbetet med livsstilsfrågor
som konsumtion och resvanor kan vi minska
miljöpåverkan både lokalt och globalt.
Andelen männniskor med ett Body Mass
Index (BMI) över 25, det vill säga som räknas
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som överviktiga eller feta, var i Borås 2011
cirka 47 procent av befolkningen i åldern 16
till 84 år (Källa FHI, Hälsa på lika villkor
2007, 2011). Vi behöver därför värna om
vardagsmotionen. När det gäller resvanor och
färdmedelsfördelning saknas en heltäckande
analys i Borås. Nationella undersökningar visar
att drygt hälften av de resor som görs med bil
är under fem kilometer och i många fall skulle
kunna bytas ut mot gång och cykel. Även
resor som görs med kollektivtrafik har visat sig
bidra till mer motion i vardagen. Att arbeta
med mjuka åtgärder för att påverka resvanor i
kombination med att förbättra möjligheterna
för gång, cykel och kollektivtrafik och
effektivisera användningen av befintlig
infrastruktur kan vara mer lönsamt än att göra
dyra investeringar i ny infrastruktur i form av
vägar.

Spridning av kemikalier
Genom att lyfta frågor om hållbar konsumtion
kan vi verka för att minska mängden kemikalier
boråsarna utsätts för i vardagen. Det finns ett
starkt samband mellan hormonstörande ämnen
och flera av våra vanligaste folksjukdomar som
diabetes, fetma och bröstcancer. (Källa: WHO
och FN:s miljöprogram, UNEP, ”Endocrine
Disrupting Chemicals 2012”). Under 2012 höll
Miljöförvaltningen föreläsningar om kemikalier
i vardagen, för allmänheten. Genom att öka
andelen ekologiska livsmedel kan vi minska
mängden kemiska bekämpningsmedel som
används i produktion. Av Borås Stads livsmedelsbudet på 78 miljoner utgörs 13 procent
av ekologiska livsmedel och målsättningen är
att öka till 25 procent.
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Hushållning med resurser
I genomsnitt slängs ungefär 30 gram mat per
portion i form av matsvinn från tallrik i kommunal skola; det ger ett matsvinn på cirka fem
ton per månad eller en miljon kronor per läsår.
I samhället räknar man med att var femte matkasse slängs. Ur hushållningssynpunkt är detta
slöseri. Under 2012 började skolorna tävla mot
varandra om att minska matsvinnet, projektet
fortsätter under 2013. Kan vi minska kostnaderna för svinnet kanske en del av pengarna
kan gå till inköp av ekologiska livsmedel. Att
säsongsanpassa och klimatanpassa matsedeln
är andra sätt Borås Stad arbetar med för att
minska konsumtionens miljöpåverkan.

Inom Återbruk, som är en del av Borås Stads
Arbetslivsförvaltnings verksamhet arbetar man
bland annat med återanvändning och redesign.
Det är framför allt personer som står utanför
ordinarie arbetsmarknad, som arbetar med att
exempelvis renovera möbler och cyklar, och
ta till vara på material för återvinning. Denna
verksamhet är ett gott exempel på åtgärder för
hållbar utveckling och förenar de ekonomiska,
ekologiska och sociala perspektiven.
Sammanfattningsvis arbetar aktörer inom Borås
Stad aktivt för att agera lokalt för en hållbar
utveckling, såväl lokalt som globalt. De val vi
gör i vardagen gör skillnad.

Gammal bokhylla blev miljöstation till Stadsdelsförvaltning Norr. Ombyggd av Återbruk.
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Projekt och samarbeten
under 2012
Borås Stad deltar i en mängd nätverk, samarbeten och projekt
tillsammans med andra. Ett litet urval presenteras nedan.
Fairtrade City
Borås Stad är diplomerad som Fairtrade City.
Kommunen verkar för att utbudet av etiskt
produerade varor och kunskap om etisk
märkning ska öka. I maj 2012 hölls World Fair
Trade Day där Borås Stad deltog på studieförbundens kulturdag med information. Även
Världsbutiken medverkade. I oktober 2012
hölls Fair Trade Forum i Borås, där cirka 2 200
besökare deltog i föreläsningar och utställningar
på Högskolan i Borås, med fokus på rättvis
handel.
Sveriges Ekokommuner
Borås Stad är medlem i Sveriges Ekokommuner,
en frivillig samarbetsorganisation för
kommuner, landsting och regioner. I organisationen samarbetar vi tillsammans med andra
medlemmar kring strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.
Med anledning av vårt medlemskap följer vi ett
antal utvalda nyckeltal. Dessa redovisas i Miljörapporten.
Borgmästaravtalet
Borås Stad undertecknade 2009 Borgmästaravtalet, Europeiska kommissionens överenskommelse att gå längre än EU:s mål inom energioch klimatområdet. Staden förbinder sig att
arbeta aktivt med energieffektivisering och
förnybar energi.
Uthållig kommun
Borås Stad deltar tillsammans med 37
andra kommuner i Energimyndighetens
program Uthållig kommun som syftar till
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att kommunerna genom olika åtgärder ska
minska energianvändningen. Borås deltar i
delprojekten: Nytänkande belysningslösningar
och Möjligheter med ”mobility management” i
fysisk planering.
Borås Stad deltog genom programmet Uthållig
kommun på FN-konferensen Rio +20 i juni
om hållbar utveckling. Ett seminarium hölls i
den svenska paviljongen om vårt arbete med
hållbar stadsplanering.

QUEST - EU-projekt
Borås Stad deltar i EU-projektet QUEST (Quality management tool for urban energy efficient
sustainable transport) för att förbättra stadens
transportsystem. Under 2012 har fokusområdet
parkering valts ut och en handlingsplan med
förslag till åtgärder arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän, politiker och
andra intressenter. Miljöförvaltningen som
samordnar Borås Stads deltagande i projektet
deltar våren 2013 i en workshop där erfarenheter från projektet och städernas arbete för
hållbar mobilitet är i fokus.
Waste recovery/refinery
och Symbio City
Under 2012 har Borås Stad inom ramen för
ett SIDA/SKL projekt i Indonesien samarbetat
med staden Palu kring att integrera miljö- och
hälsoperspektivet i samhällsplaneringen, och
sedan tidigare också utveckla avfallshanteringen.
Projektet fortsätter under 2013.
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Hållbarhetscertifiering av stadsdelar
Borås Stad deltar i ett samverkansprojekt
mellan statliga verk, kommuner, byggherrar,
fastighetsägare, energibolag, konsulter,
arkitekter och organisationer. Projektet leds
av Sweden Green Building Council. Inom
projektet kommer ett svenskt system för
certifiering av hållbara stadsdelar tas fram där
stadsdelen Norrby kommer att användas för
utvärdering av certifieringsmodellen.

Trästad 2012
Borås är en av sexton kommuner som ingår
i projektet som syftar till att verka för ökat
modernt träbyggande (trastad2012.se). I Borås
finns planer på att arbeta med träbyggande
inom bland annat byggprojekt i Fristad, genom
det kommunala bostadsbolaget Fristadbostäder.
Även det planerade Orangeriet i Stadsparken,
ritat av Wingårdhs, kommer att uppföras med
trä i stomme och ytskikt.
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Sveriges Ekokommuners
nyckeltal
Följande nyckeltal följs av samtliga kommuner som liksom Borås Stad är
medlemmar i Sveriges Ekokommuner

Nr

Indikator

Senaste värdet*

Utgångsvärde

1

a) Koldioxidutsläpp från industrin inom
kommunen

0,0945 kg/inv. (2010)

0,096 kg/ inv. (2009)

b) Utsläpp från övriga sektorer

2,8 ton/invånare (2010)
Källa: RUS

2,6 ton/invånare (2009)
Källa: RUS

2

Antal resor med kollektivtraﬁken
(stadsbuss, regionbuss och lokaltåg)

Ca 150 resor/inv. (2012)
Ca 138 resor/inv (2011)
Källa: Västtraﬁk

3

Andel förnybara bränslen i
kollektivtraﬁken

61 % (2011)
Källa: Västtraﬁk

4

Andel jordbruksmark med miljöstöd
för ekologisk odling

12 % (2011)
Källa: Jordbruksverket

5

Andel miljöcertiﬁerat skogsbruk

60 %
Källa: FSC Sverige och
SCB

6

Andel skyddad mark och
vattenområden

1,14 %
Källa: SCB

7

Total mängd hushållsavfall

446 kg/person och år
(2011)
Källa: Borås Energi och
Miljö AB

8

Tungmetaller i avloppsslam

Bly 12,5 mg/kg TS
Kadmium 0,71 mg/kg TS
Kvicksilver 0,91 mg/kg TS
(2012)
Samtliga under gränsvärdet för saluhållande
och överlåtande av slam
för jordbruksändamål
Källa: Borås Energi och
Miljö AB

9
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Andel förnybar och återvunnen
energi i kommunala lokaler

Ca 44,5 % (2011)
Källa: Borås Stad
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Nr

Indikator

Senaste värdet*

10

Transportenergi för tjänsteresor
med bil
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor
med bil

Ca 765 kWh/årsarbetare
(2011)
Ca 0,1 ton/anställd
Källa: Borås Stad

11

Inköp av ekologiska livsmedel i
den kommunala organisationen

13 % (2012)
Källa: Tekniska
förvaltningen och de
kommunala bolagen

12

Andel miljöcertiﬁerade skolor/
förskolor

16 % (2012)
Källa: Stadsdel Norr och
Utbildningsförvaltningen

Utgångsvärde

Foto: Johan Linderstad

* Statistik över befolkningssiffror för 2012 saknas för Borås Stad; därför kan vissa indikatorer inte
uppdateras för 2012 innan dessa siffror finns tillgängliga
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Miljökalendariet 2012
– händelser i urval
November

Indonesien, Palu
Borås Stad deltar i ett internationellt samarbetsprojekt för att utveckla samhällsplaneringen i
staden Palu, Indonesien.

December

De nya miljömålen för 2013-2016
antogs av Kommunfullmäktige.

Oktober

Borås 2025 - vision och stragegi
Kommunfullmäktige antog Borås 2025.
Fair Trade Forum
Cirka 2 200 besökare deltog i föreläsningar och
utställningar på Högskolan i Borås, med fokus på
rättvis handel.
Bomässan på Åhaga
Miljöförvaltningen deltog med energirådgivning,
information om enskilda avlopp och konsumentrådgivning.

September

Förbifart Sjöbo
Bygget påbörjas.
Skördefesten
Miljöförvaltningen informerade om Borås Stads
miljöarbete och Fairtrade city m.m.
Kretsloppsveckan
Miljöförvaltningens fyra föreläsningar och miljöutställningen i Kulturhuset lockade cirka 800
personer. Under veckan serverades ekologisk
lunch i förskolor, grundskolor, gymnasier och äldreomsorgen.
Invigning av 400 m2 solpaneler på Simonsland.
Miljögalan, RE:WARD 2012, galakväll och
utdelning av Borås Stads och Borås Energi och
Miljös miljöpriser .
Europeiska traﬁkantveckan
Syftet var att uppmärksamma alternativa
transportmedel i stället för bilen.
Nationell gå- och cykla till skolankampanj
Skolorna ﬁck under två valfria veckor samla så
många respoäng som möjligt genom att gå, cykla
eler resa kollektivt. Initiativtagare var Nationellt
centrum för barn och ungdom (NCFF) och Svensk
Cykling.
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Juni

Västerbrogatan blir gågata
Miljödyket
Dykning efter skräp i Viskan i centrala Borås.
Studieresa till Freiburg, Zürich och Basel
För att studera samspelet mellan hållbara
transporter, fysisk planering och utformning.
Deltagare: Kommunstyrelsen m.ﬂ.
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Januari

Mat- och resemässan på Åhaga
Deltagande på Mat- coh resemässan
med Fairtradeinformation och en
tipspromenad.

Mars

Earth Hour,
internationell klimatmanifestation
Stadshuset, Borås arena och ackumulatortanken vid
Rya kraftvärmeverk släcktes ned. Skulpturvandring
genomfördes med ﬁcklampor. Hållbara transporter och
kommunens Riktlinjer för resor uppmärksammades extra
under veckan.

April

Är du matsmart?
Cirka 9 800 elever i grundskolan deltog i arrangemanget
som syftar till att minska mängden kastad mat. Arrangör:
Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.
Miljödag på SvenEriksongymnasiet
Miljöförvaltningen, Jordens vänner, Borås Energi
och miljö AB och Alingsås kommun deltog i en dag
med fokus på miljö, riktat till gymnasieelever på Sven
Erikssongymnasiet.

Maj

Skräpplockardagarna
Cirka 9 000 förskole- och skolbarn deltog från Borås som
arrangeras av Borås Rent och Snyggt och Håll Sverige
Rent.
Öppet hus på Sobacken
Rio +20
Som medlem i Energimyndighetens
projekt Uthållig kommun deltog Borås
Stad i Riokonferensen i Brasilien.

World Fair Trade Day
Med Sensus på Studieförbundens kulturdag.
Miljöföreläsning med fågelskådning
Med kommunbiolog Jenny Pleym.
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Nr 72
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL och LSS t o m 31 mars 2013
2013-06-17

2013/KS0432 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen,
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden/Stadsdelsnämnden rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 §
LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska
ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden
anmäla detta till Socialstyrelsen och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden/
Stadsdelsnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen
för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
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Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan Social
styrelsen ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
Socialstyrelsen har kommit överens om att rapporteringen
ska göras på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till Socialstyrelsen anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson gentemot
Socialstyrelsen och sköter nyanmälan och ändringar av
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd
förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Bilaga
2013-06-17

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m
den 31 mars 2013
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t o m 31 mars 2013

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdel Öster

X

Ej
verkställda
beslut

X

X

X
X

Social omsorgsnämnd

män/
kvinnor

31 dec

Kontaktperson

Kontaktfamilj

150

M

261

298

M

154

M

118

171

M

147

174

K

106

M

151

M

151

K

171

M

171

K

147

K

147

Kontaktfamilj

M

564

M

564

M

187

K

187

Kontaktperson

114

M

187

384

M

294

187

K

279

438

M

348

128

K

97

349

M

133

Äldreomsorg
X

Arbetslivsnämnden

31 mars

Äldreomsorg
X

Stadsdel Norr

Typ av bistånd
Äldreomsorg

X

Stadsdel Väster

Antal dagar sedan beslut

X

HVB-hem
Individ- och familj

X

Kontaktperson

Bostad

Stadsdel Öster

Stadsdel Väster

Inom IFO Barn o familj arbetar förvaltningen kontinuerligt med att hitta kontaktpersoner/familjer, för att kunna
verkställa besluten så snabbt som möjligt. Flera beslut har
också kunnat verkställas sedan december 2012. Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt lösning för de speciella behov som ett specifikt barn har. Vid
mycket särskilda behov eller svårigheter blir det extra svårt
att hitta lämplig kontaktperson eller kontaktfamilj.

Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 31 mars
2013 två ej verkställda beslut, därav ett beslut om kontaktfamilj samt ett beslut om kontaktperson.
Barnet som väntar på insats i form av kontaktfamilj är ett
barn som sedan en längre tid tillbaka har ett beslut om
denna insats och där insatsen under lång tid varit verkställd. Hösten 2012 sade kontaktfamiljen upp sig. Man
har ännu inte kunnat matcha ihop detta barn med en ny
kontaktfamilj.
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Den ej verkställda kontaktpersonsinsatsen har tidigare
matchats med en uppdragstagare, men denna valde sedan
avböja uppdraget och sökandet efter en ny kontaktperson
återupptogs därmed.
Under det senaste kvartalet har det skett tre verkställigheter gällande ärenden där beslut om kontaktfamilj respektive kontaktperson tagits för mer än tre månader sedan.
Därutöver har flera verkställigheter skett där barnet/
ungdomen har väntat kortare tid är tre månader på att få
insatsen verkställd.
Rekryteringen av kontaktfamiljer/-personer sker hos Kontaktverksamheten på Familjehemsenheten, SDF Väster.
Ett ständigt arbete pågår där för att barnet/den unge inte
ska behöva vänta på att få en beviljad insats verkställd.
Myndighetssidan upplever att detta arbete nu gett resultat,
vilket märks genom att det för närvarande är färre barn/
ungdomar än tidigare som väntat mer än tre månader på
att få insatsen verkställd.

Stadsdel Norr

Under första kvartalet hade Stadsdelsnämnd Norr ett beslut som inte verkställts inom 3 månader. Det rör sig om
beslut om HVB för en ungdom inom IFO Barn och Familj. Ungdomen är beviljad boende på ett ungdomsboende
och skälet till att beslutet inte verkställts är att ungdomen
inte vill flytta till det anvisade HVB-hemmet. Nämnden
har dock inte bedömt att det finns tillräckliga skäl att med
tvång flytta ungdomen till HVB-hemmet varför beslutet
kvarstår som ej verkställt.
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Sociala omsorgsnämnden

Vid mars månads utgång fanns tre ej verkställt beslut
gällande kontaktperson. I ett nytt ärende har det ännu
inte varit möjligt att hitta lämplig kontaktperson. För en
brukare avbröts insatsen under 2012 och brukaren har
därefter tackat nej till erbjuden kontaktperson. En brukare
har beslut från januari 2012. Brukaren har haft speciella
önskemål som inte har kunnat uppfyllas p g a av brukarens funktionsnedsättning.
Vid mars månads utgång fanns det ett ej verkställt beslut
om särskild boendeform med socialt andrahandskontrakt. Verksamheten har inte kunnat finna någon lämplig
bostad. Tidigare incidenter kring brukaren har påverkat
samarbetet med hyresvärd och inte möjliggjort något
boende. Brukaren har erbjudits en korttidsplats hos extern
utförare som verkställdes 2013-01-15.

kommunfullmäktiges handlingar | 22 Augusti 2013

Bilaga
2013-06-17

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 31 mars 2013
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade t o m 31 mars 2013

Nämnd
Social omsorgsnämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Antal dagar sedan beslut
Ej verkställda
beslut

Typ av insats

X

Kontaktperson

X

X

X

X

31 mars

Ledsagarservice

31 dec

789

M

699

363

K

273

305

M

215

228

M

138

275

K

185

90

M

107

90

K

157

90

M

171

M

177

K

151

M

181

K

138

M

102

M

Bostad med särskild service vuxna

Korttids vistelse

män/
kvinnor

M

991

1 061

M

971

979

M

889

1033

K

943

733

M

643

711

M

621

M

630

699

M

609

527

K

437

321

K

231

324

K

234

K

278

220

K

130

1 235

K

1 145

277

M

187

166

M

396

M

306

455

K

365

363

K

273

129

M

Avlösarservice

151

M

Daglig verksamhet

703

K

613

551

M

461

288

M

130

M

198
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Kontaktperson enligt LSS

Korttidsvistelse enligt LSS

Vid mars månads utgång fanns 14 ej verkställda beslut.
Nio av dessa rapporteras som icke verkställda för första
gången. Det handlar om helt nya beslut eller avbrott i
verkställigheten i slutet av 2012.

Tre beslut rapporteras som ej verkställda. Ett beslut
kvarstår som ej verkställt sedan mars 2010, familjen har
önskan om specifikt korttidshem. Ett nytt beslut är förberett och kommer att verkställas under kvartal 2. För en
brukare pågår rekrytering av stödfamilj.

En brukare där det finns lämplig kontaktperson vill avvakta på grund av privata skäl. Två brukare har fått flera
erbjudande om kontaktperson men har avböjt insatsen och
dessa ärenden har lämnats till handläggare för omprövning av beslutet. För övriga gäller att det inte har varit
möjligt att hitta lämplig kontaktperson. Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på att brukaren har
funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens
hos kontaktpersonen. Brukaren kan också ha speciella
önskemål om kontaktperson. Ofta krävs flera möten mellan brukaren och olika kontaktpersoner innan man hittar
en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej
verkställda under detta arbete oavsett hur många försök
till ”matchning” som gjorts.

Ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS

Vid mars månads utgång fanns fyra icke verkställda ledsagarbeslut. För en brukare har insatsen delvis avbrutits i
samband med att en av brukarens två ledsagare slutade sin
anställning. Flera nya ledsagare har presenterats men den
enskilde har avböjt. En brukare har avböjt ledsagning på
grund av hälsoskäl och en brukare har sökt annan insats,
dessa ärenden har lämnats åter till handläggare.
En ledsagning har inte kunnat verkställas p g a av svårigheter att nå brukaren.
Ett nytt beslut om avlösning i hemmet har ännu inte kunnat verkställas.

Bostad med särskild service enligt LSS

Vid mars månads utgång fanns tio ej verkställda beslut om
bostad med särskild service. Fyra brukare har specifika
önskemål om boende och stadsdel och två av dessa har
tackat nej till erbjudna lägenheter. En brukare har boendebeslut men vill avvakta. En brukare har tackat ja till en
lägenhet hos privat vårdgivare med beräknad verkställighet
under april 2013. Två av brukarna har tackat ja till lägenhet på gruppbostaden Älggatan, med byggstart 2013. Två
beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som
blivit lediga inte har motsvarat brukarnas funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Daglig verksamhet enligt LSS

Tre beslut kvarstår som ej verkställda sedan december
2012. En brukare har speciella önskemål om var den
dagliga verksamheten ska vara belägen och detta har inte
kunnat tillgodoses. Två brukare har gjort flera studiebesök
men har hittills tackat nej till erbjudna platser.
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Nr 73
Svar på motion av Annette Carlson (M), Annacarin
Martinsson (M), Johan Medelius (M), Gunilla Hellén
Dalevik (FP), Monica Johansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Ladda för framtiden – elbilar i Borås!
2013-06-17

2011/KS0497 531

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Annacarin Martinsson (M), Johan
Medelius (M), Gunilla Hellén Dalevik (FP), Monica Johansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2011 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att bolag och förvaltningar får i
uppdrag att inventera vilka fordon i respektive verksamhet
som skulle kunna drivas med el, att Servicekontoret får
i uppdrag att upphandla eldrivna fordon i enlighet med
efterfrågan, samt att Borås Parkerings AB och Borås Elnät
AB får i uppdrag att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen. Sedan många år har Borås satsat
på biogas. Motionärerna föreslår nu att Borås breddar sitt
miljötänkande och satsar även på elbilar.
Motionen har varit remitterad till Miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Borås Elnät
AB, Borås Energi och Miljö AB och Borås kommuns
Parkerings AB. Samtliga har inkommit med svar, vilka
finns som bilagor.
Miljönämnden och Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker
motionen och menar att motionen ligger i linje med Borås
Stads ambitioner på miljöområdet. Tekniska nämnden
ställer sig positiva till att använda elbilar där det passar i
verksamheten. Borås Energi och Miljö AB avstyrker motionen, och menar att Borås Stad gjort stora investeringar
i biogasproduktion och i första hand ska satsa på att fler
bilar körs med gas. Borås Elnät AB och Borås kommuns
Parkerings AB tillstyrker de två första att-satserna, men
avstyrker den tredje att-satsen att de får i uppdrag att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning. De menar att
gällande regelverk om nätkoncession och elhandelsförsäljning gör att de inte kan ta ansvar för laddinfrastrukturen.

Det är enbart en fastighetsägare som kan ansvara för en
laddinfrastruktur, och sluta avtal om elnät och elhandel.
De menar också att laddinfrastruktur lämpar sig bäst där
parkering sker under längre tid såsom arbetsplatsparkeringar, tomtmarksparkeringar och P-hus. Parkeringsbolaget avser att utveckla laddinfrastrukturen inom bolagets
egna anläggningar i takt med efterfrågan. Under 2013
avser parkeringsbolaget öppna de första allmänna laddplatserna i city.
Kommunstyrelsen delar den uppfattning som flera av
motionärerna ger uttryck för, att motionen är i linje med
Borås Stads ambitioner på miljöområdet. I de miljömål
som föreslås för 2013-2016 finns exempelvis två etappmål
som direkt har koppling till motionen; att minst 80 % av
Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med
miljöfordon samt att det finns laddstationer. Kommunstyrelsen bedömer också att med de miljöambitioner Borås
Stad har behöver det framöver satsas på både biogas och
eldrift.
Kommunstyrelsen delar den uppfattning som Borås Elnät
AB och Borås kommuns Parkerings AB framför, att de
inte kan ges uppdraget att utforma laddinfrastrukturen
för en elbilssatsning i kommunen. Däremot är det viktigt
att de inom de affärsmässiga och regelmässiga gränser de
verkar arbetar för en elbilssatsning i kommunen. Kommunstyrelsen anser istället att Stadskansliets samhällsplaneringsavdelning i samarbete med tekniska nämnden och
parkeringsbolaget skall ta fram en strategi för laddinfrastrukturen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionens första och andra att-sats bifalles. I övrigt
anses motionen besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Remissvar

Protokollsutdrag 2011-06-16
Bilaga till § 81 Anmälningsärenden

Motion; Ladda för framtiden
– elbilar i Borås!
Sedan många år har Borås Stad satsat på biogas. Vid
Gässlösa avloppsreningsverk och på Sobackens avfallsanläggning produceras biogas som används bl. a i kommunens tunga fordon. Att tillvarata avfallsresurserna för att
producera biogas är ett av många sätt att uppnå målet att
bli en fossilbränslefri stad år 2020. Det är dock inte bara
biogas som kan användas till att köra miljövänligt. Borås
Stads förvaltningar och bolag använder i sin verksamhet
ett antal bilar som används för korta körningar, t ex. inom
hemtjänsten eller inom de kommunala bolagen, och som
därför skulle kunna drivas med el.
En satsning på elfordon kräver liksom biogasen att infrastrukturen utvecklas, dock inte i samma omfattning. Elnätet finns i marken och parkeringsplatser och parkeringshus
är redan nu försedda med belysning och el till parkeringsautomater. Kommunens helägda aktiebolag Borås Elnät
AB och Borås Parkerings AB har kapacitet och kompetens
för att bidra till en sådan satsning och kan tillsammans
ordna parkeringsplatser med laddningskapacitet.
Att Borås Stad bestämmer sig för att bredda sitt miljötänkande och satsa på ett flertal drivmedel visar vår framsynthet! Det borde därför vara naturligt att Borås Stads
förvaltningar och bolag prövar möjligheten att använda
eldrivna bilar där så är lämpligt och att Serviceförvaltningen därför får i uppdrag att upphandla elbilar till bilpoolen
och till förvaltningar samt bolag som har leasingavtal.
Vi yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar
att	bolag och förvaltningar får i uppdrag att inventera
vilka fordon i respektive verksamhet som skulle kunna
drivas med el,
att	Serviceförvaltningen får i uppdrag att upphandla
eldrivna fordon i enlighet med efterfrågan, samt
att	Borås Parkerings AB och Borås Elnät AB får i uppdrag
att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen.
Annette Carlson (M)
Johan Medelius (M)
Monica Johansson (C)
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Annacarin Martinsson (M)
Gunilla Hellén Dalevik (FP)
Falco Güldenpfennig (KD)

Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2012-11-27

§ 205
Ladda för framtiden – elbilar i Borås!
Motion av Annette Carlson (M) m fl
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2011 /KSO497)
Sammanfattning

Annette Carlson (M) m.fl. har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat på att bolag och förvaltningar får i
uppdrag att inventera vilka fordon i respektive verksamhet
som skulle kunna drivas med el. Vidare yrkar motionärerna att Serviceförvaltningen får i uppdrag att upphandla
eldrivna fordon i enlighet med efterfrågan samt att Borås
Parkerings AB och Borås Elnät AB får i uppdrag att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen.
Motionen ligger väl i linje med Borås Stads ambitioner på
miljöområdet. I de miljömål som nu föreslås finns två mål
som har direkt koppling till motionen. Genom att satsa
på elbilar kan Borås Stad bli en förebild för privatpersoner
och företag i kommunen.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november
2012.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka
motionen.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden
2012-11-19

Ladda för framtiden — elbilar i Borås!

Miljöförvaltningens synpunkter

Motionen ligger väl i linje med Borås Stads ambitioner på
miljöområdet. I den antagna visionen ”Borås 2025” beskrivs exempelvis att Borås Stad ”stitnulerar miljövänliga
resvanor och transportsystem med nya tekniker”

Motion av Annette Carlson (M) m fl.
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KSO497)

Borås Stad håller på att ta fram nya miljömål för 20132016. I de miljömål som nu föreslås finns två etappmål
som har direkt koppling till motionen:

Sammanfattning

7a	Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

Annette Carlson (TU) m.fl. har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat på att bolag och förvaltningar får i
uppdrag att inventera vilka fordon i respektive verksamhet
som skulle kunna drivas med el. Vidare yrkar motionärerna att Serviceförvaltningen får i uppdrag att upphandla
eldrivna fordon i enlighet med efterfrågan samt att Borås
Parkerings AB och Borås Elnät AB får i uppdrag att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen.
Motionen ligger väl i linje med Borås Stads ambitioner på
miljöområdet. I de miljömål som nu föreslås finns två mål
som har direkt koppling till motionen. Genom att satsa
på elbilar kan Borås Stad bli en förebild för privatpersoner
och företag i kommunen.

Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka
motionen.

Ärendet

Annette Carlson (M) m fl har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat på att bolag och förvaltningar får i
uppdrag att inventera vilka fordon i respektive verksamhet
som skulle kunna drivas med el. Vidare yrkar motionärerna att Serviceförvaltningen får i uppdrag att upphandla
eldrivna fordon i enlighet med efterfrågan samt att Borås
Parkerings AB och Borås Elnät AB får i uppdrag att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen.

9c	Det finns laddstationer för elbilar
Idag är andelen miljöfordon 67 %, En elbilssatsning är ett
viktigt steg för att nå miljömålet och elbilen är dessutom
ett bra komplement till biogasbilar.
Elbilar kan även bidra till målet om energieffektivisering
eftersom elbilen har en verkningsgrad på 85-90% jämfört
med förbränningsmotorns verkningsgrad på 25-40%.
Borås Stads bilpool har idag en elbil som används flitigt.
Årskostnaden för elbilen uppgår till ca 72 000 kr/år inklusive bränsle. För en dieseldriven miljöbil blir motsvarande
årskostnad ca 59 000 kr/år. I dagsläget är elbilen dyrare,
men om vi köper in fler än en bil och leasar den på mer än
ett år finns det möjlighet att genom upphandling få ner
priset.
Genom att satsa på elbilan kan Borås Stad bli en förebild
för privatpersoner och företag i kommunen, men även för
andra kommuner i Sverige.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Susanne Arneborg
Miljöchef
Miljöutredare

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
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Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2012-12-13

Ladda för framtiden - elbilar i Borås.
Anteckningar

Från Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommet
förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en
satsning på elbilar i Borås är ett bra initiativ som stöds av
såväl Borås Stads antagna vision Borås 2025 som av de
föreslagna miljömålen Borås Stads miljömål 2013‑2016.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka motionen Ladda inför framtiden – Elbilar i Borås..

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissförslaget enligt förvaltningens förslag.

Beslutet sänds till

Kommunstyrelsen

Från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Till Samhällsbyggnadsnämnden
2012-11-28

Remiss: Ladda inför framtiden
– Elbilar i Borås
Bakgrund

I en motion till Kommunfullmäktige yrkar Annette Carson (M) med fler att Kommun fullmäktige beslutar
att	bolag och förvaltningar får i uppdrag att inventera
vilka fordon i respektive verksamhet som skulle kunna
drivas med el,
att	Serviceförvaltningen får i uppdrag att upphandla
eldrivna fordon i enlighet med efterfrågan, samt
att	Borås Parkerings AB och Borås Elnät AB får i uppdrag
att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen
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med syftet att bredda Borås Stad utbud av miljövänliga
drivmedel och på så sätt visa framsynthet. Som exempel på
områden där miljöbilar kan användas nämns hemtjänsten
och kommunala bolag som i sin verksamhet använder
bilar för korta körningar. De skriver vidare att elbilar kräver ny infrastruktur i form av laddstolpar men att elnäten
redan finns i marken, vilket förenklar uppbyggandet av
den nya infrastrukturen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
i korthet

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en
satsning på elbilar i Borås är ett bra initiativ som stöds av
såväl Borås Stads antagna vision Borås 2025 som av de
föreslagna miljömålen Borås Stads miljömål 2013‑2016.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
i en helhet

Samhällsbyggnads förvaltningens bedömning är att det är
bra om en. ytterligare satsning på miljövänliga resvanor
görs i Borås Stad. En sådan satsning stöds av såväl både
Borås Stads vision Borås 2025 som av Borås Stads föreslagna miljömål för 2013‑2016.
I Borås 2025 står det bland annat att Borås Stad vill
stimulera miljövänliga resvanor och transportsystem med
nya tekniska lösningar, vilket ligger helt i linjer med innehållet i motionen.
I det förslagna miljömålet i Borås Stad miljömål 20132016, som berör att Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation, är ett av etappmålen att minst 80
procent av tjänsteresorna är fossilbränslefria eller sker med
miljöfordon fram till år 2030. I det föreslagna miljömålet
som berör minskad miljöpåverkan från trafiken, är ett av
etappmålen att det finns laddstalioner för elbilar och att
Borås Stad genom detta markerar sin vilja till att underlätta en omställning av fordonsflottan mot klimatsmarta
bränslen. Båda dessa förslag stödjer en satsning på elbilar i
Borås Stad.

Förslag till nämndens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka motionen Ladda inför framtiden – Elbilar i Borås.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Per Bratthammar
Trafikplanerare
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Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen
2012-11-16

Motion ”Ladda för framtiden
– elbilar i Borås!”
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ställer sig positiv till att använda elbilar där det passar i verksamheten.

Tekniska nämndens yttrande

Tekniska förvaltningens bilpool har sedan ett år tillbaks
en elbil i bilpoolen. Den har tagits in på prov för att kunna
utvärderas om det fungerar med denna typ av fordon. Det
har varit positivt med denna elbil och den används dagligen för kortare tjänsteresor och för de flesta tjänsteresor
fungerar det utmärkt.
Det finns idag ett begränsat antal elbilar på marknaden
men det kommer fler och fler modeller varje år, vilket är
en positiv utveckling ur miljöhänseende.
Idag finns inga elbilar bland de fordon som är inom avtalen för upphandlade fordon. Det måste finnas tillgängliga
elbilar att välja bland de fordon som Servicekontoret låter
upphandla så att förvaltningarna har ett bra urval på
miljöbilar.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M) 		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef

Från Borås Energi och Miljö AB
Till Kommunstyrelsen
2012-12-20

Remissvar på Motion ”Ladda för framtiden – elbilar i Borås!”
Borås Energi och Miljö har gjort stora investeringar i
framställning och distribution av fordonsgas och verksamheten visade för första gången positivt resultat 2012.
En av anledningarna till detta var att volymförsäljningen
ökat, dels genom försäljning av gas till Borås Lokaltrafik
men också till privatbilister. Framställning av fordonsgas
har varit ett utvecklingsområde under många år och har

på grund av detta visat ett negativt resultat under denna
period. Bolaget har emellertid ambitionen att det ackumulerade negativa resultatet nu skall vändas till ett totalt
positivt resultat under den närmaste tioårsperioden. Detta
kräver dock en ökad volymförsäljning och det vore olyckligt om el skulle konkurrera som drivmedel.
I framtiden måste det naturligtvis finnas fler alternativa
fordonsbränslen för att ersätta de fossila, men då biogasen
än så länge har möjligheten att öka sin andel och då miljöeffekterna med detta är stora, vill Borås Energi och Miljö
avstyrka motionen.
STYRELSEN FÖR BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB
Ulf Sjösten
Ordförande

Från Borås Elnät AB
Kommunstyrelsen
2012-12-07

”Ladda för framtiden – elbilar i Borås”
De allra flesta branscher och verksamheter lyder under
regelverk vilka ofta är ganska omfattande. Borås Elnät
AB (BEN) som bedriver elnätverksamhet är inget undantag, snarare tvärtom. Det faktum att eldistribution är en
monopolverksamhet innebär ytterligare regelverk samt att
verksamheten kontrolleras och regleras av Energimarknadsinspektionen (El).
Som elnätföretag har BEN efter ansökan tilldelats ett
koncessionsområde inom vilket bolaget är skyldig att ansluta alla som innehar eller avser bygga en anläggning för
konsumtion eller produktion av el.1 uppdraget ligger även
skyldighet att mäta och till marknadens aktörer rapportera
konsumerad och producerad el.
Ett elnätföretag får inte sälja produkten el. Det är elhandelsföretagens uppgift. Elnätföretaget får heller inte distribuera el utan att mäta och rapportera användningen.
Alla som ansluts till elnätet måste teckna avtal med såväl
elnätföretaget som med ett elhandelsföretag för att få el
levererad.
Således vänder man sig inte till ett elnätföretag för att få el
levererad utan att för att bli ansluten till elnätet.
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Utformning av laddinfrastruktur

Laddning av elfordon sker inte lika snabbt som ett fordon
som drivs med flytande bränsle eller biogas. Det tar betydligt längre tid att ladda batterier.
Standardsäkring för vägguttag i hemmet är 10 ampere (A).
Ett normaltstort batteri i en elbil tar då ca 10 timmar att
ladda. Om man använder ett uttag som är säkrat med 16
A minskar tiden från 10 till ca 6 timmar.
Det finns visserligen elfordon med teknik för snabbladdning men det saknas standad för laddteknik och uttag.
Innan laddteknik standardiseras är det olämpligt att
anlägga sådana laddstationer.
För snabbladdning krävs dessutom ett mycket större abonnemang (säkring) och betydligt högre kapacitet på matande ledningar. Befintlig elnätinfrastruktur torde oftast
inte räcka till framförallt inte i gator och trottoarer.
Mot vad som beskrivs ovan så känns inte gatuparkeringsplatser lämpliga för laddanläggningar. Utrustning för
laddning bör etableras och erbjudas på P-platser avsedda
för längre tids parkering, t ex på arbetsplatser (för såväl
personal som tjänstefordon) i publika P-hus, vid köpcentra
och vid pendelparkeringar.
Det bör också påpekas att designade laddstolpar inte är
nödvändigt för laddning. Dessa är ofta utplacerade ur
marknadsförings- och imagesyfte. Ett vanligt motorvärmaruttag fungerar tekniskt precis lika bra och är betydligt
billigare.

Ansvarsfördelning vid uppbyggnad av
laddinfrastrukturen för en elbilssatsning

BEN och Borås Parkerings AB kan inte själva utforma
infrastrukturen i sin helhet i kommunen men kan bidra
till utvecklingen tillsammans med övriga intressenter.
Med tanke på elfordonens begränsade räckvidd och i
jämförelse med andra fordons tidsåtgång för laddning så
kommer inte el att helt ersätta konventionellt bränsle för
drivning av fordon men elfordon kan i allra högsta grad bli
ett utmärkt alternativ för kortare sträckor (10-15 mil).
En kategori av resor där förutsättningarna lär vara höga för
elbilen att göra sitt intrång är för resor till och från arbetet.
Räckvidden är tillräcklig för de allra flesta jobbresor. Bilen
laddas hemma under natten. Man reser till arbetet där
bilen parkeras och ansluts för laddning under tiden man
arbetar. Efter arbetsdagens slut är batteriet laddat och
klart för hemresan.
Redan idag erbjuder många arbetsgivare P-platser med
motorvärmaruttag för sina anställda.
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Med hänvisning till vad som beskrivs i inledningen så är
BENs roll att på beställning från en befintlig eller ny elkund tillse att denne får den elektriska kapacitet som han
önskar och på den plats han önskar.
Vidare måste det finnas ett avtal mellan kund och elhandelsföretag. Att varje laddkund ska göra ett val av elhandelsföretag vid varje laddtillfälle och på något sätt ingå
avtal är av flera anledningar inte relevant. Det saknas idag
enkla och säkra lösningar för val av elhandelsföretag och
betalning. I stället bör innehavaren av P-platser anlägga
och äga infrastrukturen för laddning. Han har eller ingår
ett avtal med elnätföretaget och tecknar eller har redan
tecknat avtal med ett elhandelsföretag och står för den
el som konsumeras i anläggningen. Han utformar sedan
p-avgiften för laddplatserna så att han får täckning för
elanvändningen. På detta sätt uppfylls alla regelverk och
det blir enkelt för kunden.
Detta tillvägagångsätt och denna ansvarsfördelning fungerar oavsett om det är Borås Parkeringsbolag eller annan
innehavare av p-platser som vill etablera laddplatser.

Övrigt

Vi vill skicka med ett påpekande om att det finns en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till innan man beslutar om
införande av elfordon.
Driftkostnaderna av elfordon är låga men inköp och
utbyte av uttjänta batterier är än så länge mycket kostsamt.
Detta påverkar på flera sätt ett bolags eller en förvaltnings
budget.

Sammanfattning

BEN stödjer till fullo tanken på en miljösatsning för
fordon och transport inom Borås kommun och vill absolut
vara en spelare i den utvecklingen.
Vår roll måste följa det uppdrag vi har inom Borås stad
och de regelverk vi har att följa.
Detta innebär att vi till vårt elnät ansluter alla anläggningar som konsumenter, näringsidkare, organisationer
m fl beställer av oss. Ett exempel på sådan elanläggning är
anläggning för laddinfrastruktur oavsett om det byggs enbart för ändamålet eller om det ingår i annat abonnemang.
Styrelsen beslutade den 6 december
att	tillstyrka första att-satsen. Att bolag och förvaltningar
får i uppdrag att inventera vilka fordon i respektive
verksamhet som skulle kunna drivas med el.
att	tillstyrka andra att-satsen. Att serviceförvaltningen
får i uppdrag att upphandla eldrivna fordon i enlighet
med efterfrågan, samt
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att	avstyrka tredje att-satsen med hänvisning till remis�svaret. Att Borås Elnät AB får i uppdrag att utforma
infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen.

tur, det måste respektive fastighetsägare själv göra. Inte
heller kan Parkeringsbolaget svara för en laddinfrastruktur
på gatumark då den ägs och förvaltas av tekniska förvaltningen.

Med vänlig hälsning
BORÅS ELNÄT AB
Thomas Nilsson Ordförande

Laddinfrastruktur bör inte heller byggas på gatumark i
city eftersom dessa parkeringar främst är avsedda för de
som har korta ärenden. Det skall helst vara hög omsättning på dessa platser för att främja handeln. Det är därför
bättre att etablera ladd infrastruktur på arbetsplatsparkeringar, tomtmarksparkeringar och i P-hus.

Från Borås Kommuns Parkerings AB
Till Kommunstyrelsen

En annan frågeställning som behöver belysas är vilken typ
av laddkapacitet som bör användas. Elbilar kan idag både
laddas med normal laddning (10 A) där det tar några timmar att ladda fordonet eller så kan de också snabbladdas
men då kräver det mycket större elnätskapacitet, vilket är
kostsamt.
Vår bedömning är att normalladdning kommer att räcka
långt sett utifrån marknadens behov.

2012-12-10

Motion ”Ladda för framtiden
– elbilar i Borås!”
Nämndens beslut

Tillstyrker första att satsen
Tillstyrker andra att satsen
Avstyrker tredje att satsen

Nämndens yttrande i sin helhet

En intressant och miljöriktig motion har inkommit angående införande av laddinfrastruktur för elbilar. Att satsa
på elbilar är ett bra sätt att förbättra den lokala miljön
framförallt i centrala Borås. Det kan i detta sammanhang
känna naturligt att Borås stads bolag och förvaltningar
ligger i framkant när det gäller en sådan här miljösatsning.
För att möjliggöra inköp av elfordon bör Serviceförvaltningen i sin fordonsupphandling på ett naturligt sätt ha
med elfordonsaltemativ.
Frågan om laddinfrastrukturen kan på ytan verka som
en enkel fråga att lösa men när man tittar lite närmare på
frågeställningen så finns det en hel del att ta hänsyn till.
Frågeställningen i motionen är något oklar om vad man
menar med kommunen? Är det kommunen som geografiskt område eller är det som organisation?
Om avsikten är geografiskt område så uppstår problemet
att Borås Elnät inte har nätkoncession i hela kommunen
varför de inte kan finnas med utanför sitt koncessionsområde.
Oaktat detta så är lokala markförhållanden helt avgörande
för vem som kan göra ett åtagande i denna fråga. Som exempel är om vi tittar på laddinfrastruktur för kommunens
organisation. Borås Stad har en stor mängd arbetsplatser
vilka förvaltas av olika fastighetsägare som exempelvis
Lokalförsörjningsförvaltningen och AB Bostäder. På deras
mark kan inte Parkeringsbolaget svara för laddinfrastruk-

En tredje fråga att belysa är att det är olagligt för alla utom
elhandelsbolag att sälja uppmätt el. Dagens lagstiftning
stödjer inte en modern utveckling av laddinfrastrukturen.
Varken Borås Elnät eller Parkeringsbolaget får ägna sig åt
detta. Det är också en bidragande orsak till att de stora
elhandelsföretagen i landet finns med på många platser
där laddinfrastruktur skall etableras.
Frågan är då vad kan Parkeringsbolaget göra för att som
Borås Stads verktyg kunna hjälpa till i denna fråga?
Det som är möjligt att göra är att arbeta med utvecklingen
av laddinfrastruktur inom bolagets egna anläggningar.
Vi kan då arbeta dels med våra hyrplatser men också vilket
är en större utmaning med våra allmänna p-platser. Detta
måste gå hand i hand med en affärsmodell som är laglig,
fungerar och känns rättvis både ur kundens perspektiv och
Parkeringsbolagets perspektiv.
Detta arbete bör utvecklas i takt med att det kan konstateras en efterfråge ökning. I dag ligger efterfrågan på
laddplatser nästan på noll men vi bedömer att det kommer en efterfrågeökning inom något eller några år. För att
underlätta elbilsägandet har vi därför för avsikt att under
2013 öppna de första allmänna laddplatserna i city.
BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
Harald Finlöf
Lennart Johansson
Ordförande
VD
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Nr 74
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Marie
Fridén (M); Avskaffa parkeringsnormen!
2013-06-17

2011/KS0583-514

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (FP) och Marie Fridén (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti 2011
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
utreda förutsättningarna för att avskaffa parkeringsnormen samt att omgående tillåta undantag från gällande
parkeringsnorm när det handlar om studentlägenheter.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Utbildningsnämnden, Parkeringsbolaget
och samtliga stadsdelsnämnder.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker en översyn av parkeringsnormen då en långsiktig hållbar samhällsbyggnad
kräver en parkeringsnorm och att utgångspunkterna inte
är desamma nu som när normen togs av Kommunfullmäktige i mars 1998.
Tekniska nämnden tillstyrker en utredning av nuvarande
parkeringsnorm och avstyrker förslaget om att avskaffa
parkeringsnormen samt tillstyrker en skyndsam utredning
om att tillåta undantag från gällande parkeringsnorm när
det gäller studentlägenheter.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker en revidering
av parkeringsnormen samt att det omgående tillåts undantag från gällande parkeringsnorm för studentlägenheter.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker en översyn av
parkeringsnormen. Nämnden menar att inom ansvarsområdet finns ett antal välbesökta idrotts- och friluftsarenor.
För att anläggningarna skall fungera krävs en hög tillgänglighet i alla dess former. Bland annat är parkeringsytor en
viktig del i att tillgängliggöra anläggningarna för besökare.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
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Parkeringsbolaget avstyrker motionen. Bolaget anser
att Borås Stad måste ha en parkeringsnorm men att den
nuvarande normen behöver aktualiseras utifrån en politisk
beslutad övergripande trafik- och parkeringsstrategi.
Bolaget argumenterar vidare att om normen skulle slopas
finns uppenbar risk att de bilplatser som trots allt kommer
att efterfrågas av boende och verksamma i nyproduktion
inte tillskapas av marknaden av främst lönsamhetsskäl.
Resultatet blir sannolikt att Borås stad kommer att få krav
på sig att ordna parkering som den måste finansiera fullt
ut på egen hand då inga parkeringsköpsmedel bli aktuella
som delfinansiering.
Stadsdelsnämnd Norr avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden menar att beslut om att utreda förutsättningar
för att avskaffa parkeringsnormen och undanta studentlägenheter från parkeringsnormen behöver kopplas till Borås
Stads vision om ett hållbart Borås som förväntas vara
klar i april 2012. Kopplingen skall även ske till resultatkartläggningar och satsningar gällande trafiksituationen,
utveckling av lokaltrafik, behov av parkeringsplatser för
både bilar och cyklar, utveckling av gång- och cykelvägar i
samband med nyprojektering i Borås.
Stadsdelnämnden anser att Borås Stad behöver behålla ett
helhetsperspektiv för hela transportsystemet som omfattar
bil-, gång-, cykel- och busstrafik samt parkeringssituationen. Borås Stad behöver en långsiktig plan då fastigheter
kan byta både ägare och ändra boendeformen i framtiden
och bör därför inte tillåta att vissa fastigheter eller delar
av staden planeras med nybyggnation utifrån kortsiktiga
lösningar med få eller inga parkeringsplatser.
Stadsdelsnämnden avstyrker också förslaget om undantag från gällande parkeringsnorm när det handlar om
studentlägenheter och menar att det inte går att förutse
framtida användning av fastigheter som idag projekteras
som studentlägenheter.
Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker en förutsättningslös
utredning av parkeringsnormen, avstyrker förslaget om att
avskaffa parkeringsnormen samt tillstyrker en skyndsam
utredning om att tillåta undantag från gällande parkeringsnorm när det gäller studentlägenheter.
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Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker motionen om att utreda
förutsättningarna för att avskaffa nuvarande parkeringsnorm.

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Kommunstyrelsen anser att motionen på goda grunder
ifrågasätter riktigheten av ”att det från centralt håll dikteras hur många parkeringsplatser en byggnation kräver”.
Motionen exemplifierar resonemanget med byggandet av
studentbostäder, som kan innebära att det byggs fler parkeringsplatser än vad som efterfrågas. I motionen hävdas
att det bör vara byggherren som vid byggnationen själv
bedömer behovet av parkeringsplatser. Även här exemplifieras i motionen fallet där en affärsidkare bättre än kommunen kan bedöma behovet.

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

Parkeringsnormen är inte oproblematisk. Den ökar byggkostnaderna och uppmuntrar bilism på bekostnad av gång,
cykling och kollektivtrafikresande. Den stimulerar utglesning av bebyggelsen, ökar boendekostnaden, och skapar
ojämlika sociala förhållanden. En bidragande orsak är att
miniminivåer på parkering uppmuntrar folk att välja bilen
framför andra färdmedel. Detta leder till ökad efterfrågan
på parkering! På så sätt gör parkeringsnormer att samhället hela tiden tar små steg mot ett ökat bilberoende och
utglesning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Protokollsutdrag 2011-08-18

Motion; Avskaffa parkeringsnormen!
I Borås Stad har vi en parkeringsnorm som antogs av
Kommunfullmäktige den 11 juni 1998. Parkeringsnormen
kan kortfattat sägas slå fast det minsta antal parkeringsplatser som krävs för plan- och bygglov i ett bebyggt område. Dessutom möjliggör parkeringsnormen reglering även
i befintliga fall, dvs. oberoende om några förändringar i
byggnaderna ska vidtas eller ej.
Det var ett grundligt arbete som gjordes när parkeringsnormen för Borås Stad formulerades. Det är alltså inte
underlagets riktighet som härmed ifrågasätts utan den
grundläggande princip som normen vilar på; att det ifrån
centralt håll dikteras hur många parkeringsplatser en
byggnation ”kräver”.
Att anlägga nya parkeringsplatser är mycket kostsamt.
Speciellt vid byggnation där behovet måste lösas genom
parkeringsgarage under mark. Det blir en kostnad som
belastar den som hyr eller köper t.ex. en lägenhet eller
affärslokal. Om vi tar exemplet med nybyggnation av
studentbostäder är det orimligt att dessa ska avkrävas det
standardiserade antalet parkeringsplatser. Många studenter
väljer av olika skäl aktivt bort bilen som fortskaffningsmedel men belastas ändå via höjd hyra eller höjt köpepris som
en följd av dagens parkeringsnorm. I Borås Stad är det stor
brist på studentlägenheter till rimliga priser. Därför är det
särskilt angeläget att omgående ge undantag för parkeringsnormen vad gäller studentlägenheter för att nybyggnation ska kunna komma igång snarast.
Det bör vara byggherren som vid byggnation själv bedömer behovet av parkeringsplatser. Till visa bostäder/
områden kanske man vill knyta två parkeringsplatser, till
andra ingen. Vid byggnation av affärer eller affärsområden
kan naturligtvis tilltänkta affärsidkare på ett bättre sätt än
kommunen bedöma behovet.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Utreda förutsättningarna för att avskaffa parkeringsnormen inom Borås Stad.
Omgående tillåta undantag från gällande parkeringsnorm
när det handlar om studentlägenheter.
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
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Nr 75
Svar på motion av Lena Palmén (S);
Barnfattigdomen i Borås Stad
2013-06-03

2011/KS0870 700

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet. Stadsdelsnämnderna Norr och Väster, Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet
och Pensionärsrådet tillstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Öster och Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker
motionen. Kulturnämnden avstår från att yttra sig.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
Barnfattigdom är ett verkligt problem i Sverige. Rädda
Barnens senaste rapport, Barns ekonomiska utsatthet
2012:2, ingår i den årliga uppföljningen till studien Barns
ekonomiska utsatthet under 1990-talet. Bidrag till ett
kommunalt barnindex. Rapporten visar att andelen barn
i ekonomiskt utsatta hushåll var 12,7 % år 2010, vilket
betyder 242 000 barn. Jämfört med 2009 är detta en
marginell minskning med 0,3 procentenheter. De senaste
årens ökning har nu avstannat – barnfattigdomen låg fram
till 2003/2004 på ca 10 %. Trenden med ökade skillnader
i hushållens inkomster har dock förstärkts. Fattigdom är
ett relativt begrepp och enligt Rädda Barnen är barnfattigdom andelen barn i familjer som får försörjningsstöd och/
eller har låg inkomststandard. Detta innebär att inkomsterna är lägre än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnaderna. Rapporten pekar på tre grupper av barn
som är särskilt utsatta och som inte nås av den allmänna
välfärdsutvecklingen: barn med utländsk bakgrund, barn i
storstädernas förorter och barn till ensamstående. Konsekvenserna av barnfattigdom påverkar de drabbade barnens
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vardag både nu och framöver. Rädda Barnen bygger sitt
arbete på Barnkonventionen där det framgår att barn har
rätt till en skälig levnadsstandard som inte begränsar barnets möjligheter. I ett så rikt land som Sverige ska barnfattigdom inte behöva existera.
I Borås Stad var andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll
12,9 % år 2010 – en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med år 2009. Förändringen i hela riket visar samtidigt
en minskning med 0,3 procentenheter.
Insatser som görs idag och motverkar barnfattigdom
är exempelvis avgiftsfritt i den obligatoriska skolan, att
familjers försörjningsstöd inte påverkas av inkomster från
ungdomars feriearbeten och kostnadsfria aktiviteter för
barn och ungdomar under deras fritid.
För att minska barnfattigdomen inom de områden som
kommunen har möjlighet att påverka bör en lokal handlingsplan upprättas.
En handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder mot barnfattigdom bör utformas genom att använda
forskningsresultat i samverkan med relevanta intresseorganisationer.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
barnfattigdomen ska minska i Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för
Annette Carlsons (M) förslag, bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Alternativt förslag

Svar på motion av Lena Palmén (S) om
barnfattigdomen i Borås Stad
Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnderna Norr och Väster, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster och Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen. Kulturnämnden avstår från att
yttra sig.
Det råder inga tvivel om att det finns människor, i Sverige
och i Borås, som lever i ekonomiskt utanförskap. Inte heller om att arbetslösheten behöver minska, så att fler människor kan få en egen inkomst. En effektiv koordinering
av lokala arbetsmarknadsåtgärder och goda lokala villkor
för entreprenörskap och företagande är viktiga delar i
detta. Arbetslinjen är kärnan i Alliansregeringens politik
och det finns inget som långsiktigt bekämpar fattigdom så
effektivt som när vuxna får jobb.

Allianspartierna hävdar att det skulle få ett större genomslag i nämnderna om Kommunfullmäktige antar
mål och ger nämnder uppdrag om hur ekonomiskt
utanförskap ska motverkas. Detta arbete kan sedan följas
upp av Kommunstyrelsen. Inom stadsdelsnämndernas
verksamhetsområde finns möjligheter att bland annat
arbeta kompensatoriskt inom skolverksamheten och lyfta
främjandeperspektivet i ansvaret kring barn- och ungdomsfrågor. Resultaten och analysen av välfärdsbokslutet
tjänar också som underlag för åtgärder för att minska
andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet.
I Borås Stad görs idag mycket för att för att minska socialt
och ekonomiskt utanförskap, och det finns flera handlingsplaner som förvaltningarna har att ta ställning till.
Efter förslag från allianspartierna har beslut tagits om att
avsätta medel till sociala investeringar. Initiativet innebär
att man i ett tidigt skede ger extra stöd till barn och unga
som befinner sig i riskzonen.
Kommunen kan göra mer när det gäller barn och ungas
aktiviteter. Vi vill hitta vägar för att sprida information om
fonder och bidrag riktade till föreningar som arbetar med
socialt utsatta grupper samt ha en väl utbyggd idrottsskola.
Skolan bör vara avgiftsfri så alla ges möjlighet att delta i
gemensamma aktiviteter.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2012-01-26

Remissammanställning
2013-03-18

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

Motion; Barnfattigdomen i Borås Stad
Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna
läsa. Barn som saknar utrustning för att kunna delta på
idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin. Det
är några konsekvenser av den växande barnfattigdomen
som är ett faktum också i Borås. Enligt Rädda Barnens
senaste siffror lever mer än vart tionde barn i Borås i ekonomiskt utsatta familjer.
Vi vet sedan tidigare att Borås är en stad med stora klyftor
mellan olika stadsdelar, klyftor som ökar. Vi ser också en
ökad segregation i skolan.
Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv.
Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och deras tillgång till andra
rättigheter såsom utbildning, fysisk och psykisk hälsa. Att
förbättra villkoren för de mest utsatta barnen får därför
positiva effekter på fler områden än de ekonomiska.
En politik för fler jobb är grunden för ett inkluderande
välfärdssamhälle. Men inte bara hushållens ekonomi, utan
även barnens egna ekonomiska resurser är viktiga för de
sociala relationer som är så betydelsefulla i de ungas liv.
Regeringen bär det största ansvar för den växande barnfattigdomen. Men vi har också en uppgift här i Borås.
Med rätt prioriteringar på alla nivåer i samhället kan barnfattigdomen avskaffas. Vi vill göra en lokal handlingsplan
för att minska barnfattigdomen inom de områden där
vi som kommun har möjligheterna. Som ex kan nämnas
feriejobb och avgifter i skolan
En handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder
mot barnfattigdomen bör utformas genom att använda
forskningsresultat i samverkan med relevanta intresseorganisationer.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås.
Lena Palmén
Socialdemokraterna
Borås den 16/12-11
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Motion av Lena Palmén (S) om barnfattigdomen i Borås Stad
Nämndernas yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig bakom förslaget att en
handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder mot
barnfattigdomen utformas genom att använda forskningsresultat i samverkan med relevanta intresseorganisationer.
En barnkonsekvensanalys har gjorts där man svarat ja på
frågan om beslutet kommer att beröra barn och ungdomar
nu eller i framtiden, direkt eller indirekt och nej på frågan
om barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening.
Protokollsanteckning av Malin Wickberg (M), Monica
Johansson (C), Pierre Östlund (FP), Ingela Hallgren (KD),
Wiwi Roswall (M), Anna Carin Martinsson (M), Georg
Guldstrand (M), Jonas Garmarp (M) och Birgit Wahlgren
(FP).

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster delar inte motionärens uppfattning att det är Kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en
handlingsplan. Stadsdelsnämnden menar att det får ett
större genomslag i nämnderna om Kommunfullmäktige
antar ett mål om barnfattigdom som sedan kan följas upp
av Kommunstyrelsen. Inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde finns möjligheter att motverka barnfattigdom
genom att bland annat arbeta kompensatoriskt inom skolverksamheten och lyfta främjandeperspektivet i ansvaret
kring barn- och ungdomsfrågor. Resultaten och analysen
av välfärdsbokslutet tjänar också som underlag för åtgärder
för att minska barnfattigdomen.
Stadsdelsnämnden har också gjort en barnkonsekvensanalys med samma resultat som Stadsdelsnämnden Norr.
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Stadsdelsnämnden Väster

Arbetslivsnämnden

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.

Stadsdelsnämnden Väster anser att barns fattigdom handlar om föräldrarnas fattigdom som ofta hänger samman
med arbetslöshet. För att motverka arbetslöshet behövs
generella åtgärder på samhällsnivå. Det är av stor vikt att
skolan håller en hög kvalitet och att eleverna får det stöd
de behöver för att kunna lämna grundskolan med fullständiga betyg. På sikt påverkar det arbetslöshet och sin
tur fattigdom. Att lyckas i skolan är en viktig faktor för att
inte riskera att som vuxen hamna i arbetslöshet. Det finns
idag ett fokus inom Borås Stad och Stadsdelsförvaltningen
Väster om att beakta barnens bästa. Det sker bland annat
genom att nuvarande regelverk, det arbete som sker på
olika nivåer i verksamheterna samt det arbete som är på
gång med barnkonsekvensanalys och barnbokslut. Det
pågår arbete med att skapa fler feriejobb och det finns
tydliga regler som i princip säger att skolan inte får ta
några avgifter. Skolan initierar inte heller andra aktiviteter
där man räknar med att föräldrarna ska bidra med medel.
Stadsdelsförvaltningen Väster samarbetar med Rädda
Barnen i projektet Kulturplaneterna. Det är viktigt att frågan uppmärksammas för att inte tappa fokus på barnens
bästa. Det är mycket arbete som är på gång och pågår
inom Stadsdelsförvaltningen Väster och i Borås Stad. Det
kan vara en fördel att stärka det förvaltningsövergripande
arbetet och samverkan i frågan.

Arbetslivsnämnden håller med motionären att uppgifterna
om ökningen av barnfattigdomen är oroande. Det är
nödvändigt att göra något för att vända den utvecklingen.
Vi kan inte acceptera att barnfamiljer i välfärdssamhället på 2000-talet får det ekonomiskt sämre och sämre.
Arbetslivsnämnden stödjer förslaget att en handlingsplan
tas fram för hur barnfattigdomen ska minska i Borås och
att arbetet görs i samverkan med relevanta intresseorganisationer.

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg (FP) och Pär Sundbaum
(KD) reserverar sig till förmån för eget alternativt förslag
till yttrande.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Sociala omsorgsnämnden anser att barnfattigdom är ett
växande problem som är ett faktum även i Borås Stad.
Enligt Rädda Barnen lever mer än vart tionde barn i Borås
i ekonomiskt utsatta familjer. Detta är en angelägen fråga
som är kopplad till bostads- och arbetssituationen och
kan även hänföras till begreppet ”housing first”. Egen
bostad och ett eget jobb är grunden för att kunna hjälpa
familjerna att hantera barnfattigdomen. Nämnden är
mycket positiv till att en handlingsplan med tydliga mål
och konkreta åtgärder mot barnfattigdom utformas genom
att använda forskningsresultat i samverkan med relevanta
intresseorganisationer.
Allianspartierna reserverar sig och lämnar en alternativ
skrivning.

Mot beslutet reserverar sig den borgerliga gruppen.

Kulturnämnden

Kulturnämnden avstår från att yttra sig över motionen.
Kulturnämnden anger att syftet med handlingsplanen mot
barnfattigdom är att förbättra villkoren för de mest utsatta
barnen. I Borås lever mer än vart tionde barn i ekonomiskt
utsatta familjer, enligt Rädda Barnens senaste siffror.
Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan
barns materiella välfärd och deras tillgång till andra rättigheter såsom utbildning, fritidsaktiviteter, fysisk och psykisk hälsa. Nämnden anser att det är viktigt att göra rätt
prioriteringar på alla nivåer. Åtgärder som kan genomföras
på kommunal nivå kan få direkt positiv effekt för barn
i utsatthet. Positivt är att elever på åtta skolor, i integrationssyfte, kan få kostnadsfri kulturskoleundervisning på
sin skola i de så kallade Kulturskolefilialerna. Elevernas
terminsavgifter bekostas av stadsdelarna. Flertalet av
Kulturnämndens offentliga och pedagogiska arrangemang
för barn och unga är avgiftsfria. Överväganden om att
omvandla avgiftsbelagda till avgiftsfria arrangemang/
aktiviteter på fritiden kan dock göras. Ökade kostnader
för förvaltningen bör också övervägas. Den borgerliga
majoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden avstår från
att yttra sig över motionen, eftersom den lämnats av det
ansvariga kommunalrådet.
Den rödgröna minoriteten reserverar sig mot beslutet och
tillstyrker motionen.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen om
barnfattigdomen i Borås Stad. Motionären föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås. Förvaltningen ser positivt på motionärens intentioner om att
minska barnfattigdomen. Emellertid finns redan ett stort
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antal handlingsplaner, som förvaltningarna ska förhålla
sig till. Fritids- och folkhälsoförvaltningen menar att ett
av Kommunfullmäktige antaget mål om barnfattigdom,
ger större genomslag i nämnderna och blir lättare att följa
upp för Kommunstyrelsen. Inom förvaltningens verksamhetsområde finns möjligheter att motverka barnfattigdom
genom att göra en översyn av de kommunala föreningsbidragen, hitta vägar för att sprida information om fonder
och bidrag riktade till föreningar som arbetar med socialt
utsatta grupper samt ha en väl utbyggd idrottsskola. En
annan möjlighet som förvaltningen ser är att använda
resultaten i välfärdsbokslutet som underlag för framtida
satsningar på sociala investeringsfonder.
Christer Lundberg (S) och Anita Spjuth (V) reserverar sig
mot beslutet.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet tillstyrker motionen.
Ungdomsrådet håller med motionären om att barn som
lever i ekonomiskt utsatta familjer påverkas negativt. Det
är väldigt svårt att behöva avstå klassresor eller aktiviteter
för att man inte har råd. Samtidigt tycker ungdomsrådet
det är viktigt att inte måla ut offer, man bör prata med
barn och unga som har varit eller är i situationen för att få
en bra helhetsbild kring vad barnfattigdom är och vad som
kan göras åt det. Ungdomsrådet ställer sig bakom att en
handlingsplan för att minska barnfattigdomen tas fram.
Rådet vill särskilt lyfta vikten av samarbete med intresseorganisationer och dialog med barn och unga i arbetet
med handlingsplanen.

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet tillstyrker motionen.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet tillstyrker motionen.

Remissvar
Från Stadsdelsnämnden Norr
2012-03-01

Motion – Barnfattigdomen i Borås Stad
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Barnfattigdomen i Borås Stad.

Nämndens yttrande i sin helhet

Motionären vill att en handlingsplan med tydliga mål och
konkreta åtgärder mot barnfattigdomen utformas genom
att använda forskningsresultat i samverkan med relevanta
intresseorganisationer.
Stadsdelsnämnden ställer sig bakom förslaget och tillstyrker motionen.

Barnkonsekvensanalys, BKA

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Ja.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2012-02-20.

Protokollsanteckning

Att vi aktivt ska arbeta mot barnfattigdom är självklart
och därom råder fullständig enighet. Allianspartierna
valde att tillstyrka motionen om en handlingsplan mot
barnfattigdom.
Vi avvisar dock bestämt motionärens kritik mot regeringen. Arbetslinjen är kärnan i regeringens politik och det
finns ingenting som långsiktigt bekämpar barnfattigdom
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så effektivt som när vuxna får jobb. Regeringen har även
på flera andra sätt stärkt ekonomin för de mest utsatta
familjerna.
Vi är starkt kritiska till att Lena Palmén, som är kommunalråd för den styrande minoriteten, väljer att lyfta frågan
på detta sätt.
Istället för att använda sitt mandat och initiera arbetet
direkt, väljer motionären att belasta den kommunala byråkratin och ta viktiga resurser i anspråk.
Malin Wickberg (M), Monica Johansson (C), Pierre
Östlund (FP), Ingela Hallgren (KD), Wiwi Roswall (M),
Anna Carin Martinsson (M), Georg Guldstrand (M),
Jonas Garmarp (M) och Birgit Wahlgren (FP)
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande		 Stadsdelschef

Inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde finns
möjligheter att motverka barnfattigdom genom att bland
annat arbeta kompensatoriskt inom skolverksamheten och
lyfta fram främjandeperspektivet i ansvaret kring barnoch ungdomsfrågor.
Resultaten och analysen av välfärdsbokslutet tjänar också
som underlag för åtgärder för att minska barnfattigdomen.

Barnkonsekvensanalys

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Ja.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
ordförande		 stadsdelschef

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen
2012-03-29

Svar på motion om barnfattigdom i
Borås Stad
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Öster har beretts tillfälle att yttra
sig över motionen ”Barnfattigdomen i Borås Stad”. Av
motionen framgår att mer än vart tionde barn i Borås lever
i ekonomiskt utsatta familjer. Fattigdomen påverkar alla
delar av ett barns liv. Forskning visar att barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll har större risk för att bli utsatta
för våld i hemmet och större risk att bli utsatt för mobbning i skolan.
Motionären föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås Stad. Stadsdelsnämnden delar inte motionärens uppfattning att det är Kommunstyrelsens uppdrag
att ta fram en handlingsplan. Stadsdelsnämnden Öster
menar att det får ett större genomslag i nämnderna om
Kommunfullmäktige antar ett mål om barnfattigdom som
sedan kan följas upp av Kommunstyrelsen.

Från Stadsdelsnämnden Väster
Protokollsutdrag 2012-03-05

§ 23
Yttrande över motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att yttra sig
över en motion om barnfattigdomen i Borås Stad. Motionären föreslår att Borås Stad ska ha en handlingsplan för
hur barnfattigdomen ska minska i staden.
Det finns idag ett fokus inom Borås Stad och Stadsdelsförvaltningen Väster om att beakta barnens bästa. Det
sker bland annat genom nuvarande regelverk, det arbete
som sker på olika nivåer i verksamheterna, samt det arbete
som är på gång med barnkonsekvensanalys och barnbokslut. Det pågår arbete med att skapa fler feriejobb och det
finns tydliga regler som i princip säger att skolan inte får
ta några avgifter.
Det är viktigt att frågan uppmärksammas för att inte
tappa fokus på barnens bästa och det kan vara en fördel att
stärka det förvaltningsövergripande arbetet och samverkan
i frågan genom en handlingsplan.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Remissvar

Kerstin Hermansson (C): Stadsdelsnämnden Väster
tillstyrker minoritetens alternativa förslag till yttrande. Se
bilaga.

2012-03-05

Lennart Andreasson (V): Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker stadsdelsförvaltningens förslag till yttrande.

Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att tillstyrka stadsdelsförvaltningens förslag till yttrande. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V),
Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Samir Muratovic
(S), Anna Hedlund (S) och Josefin Hellström (MP) och
nej av Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis
Mouschopanis (M), Joakim Malmberg (FP) och Pär
Sundbaum (KD).
Stadsdelsnämnden Väster beslutar med 6 röster för ja och
5 röster för nej i enlighet med Lennart Andreassons (V)
förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutat att tillstyrka motionärens förslag om att Kommunstyrelsen ska ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdom ska minska i Borås
Stad, för att stärka det förvaltningsövergripande arbetet
och samverkan.
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen.

Reservation

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar att tillstyrka motionärens förslag om att Kommunstyrelsen ska ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdom ska minska i Borås,
för att stärka det förvaltningsövergripande arbetet och
samverkan.
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Barns fattigdom handlar om föräldrarnas fattigdom som
ofta hänger samman med arbetslöshet. För att motverka
arbetslöshet behövs generella åtgärder på samhällsnivå.
Det är av stor vikt att skolan håller en hög kvalitet och
att eleverna får det stöd de behöver för att kunna lämna
grundskolan med fullständiga betyg. På sikt påverkar det
arbetslöshet och i sin tur fattigdom. Att lyckas i skolan är
en viktig faktor för att inte riskera att som vuxen hamna i
arbetslöshet.
Det finns idag ett fokus inom Borås Stad och Stadsdelsförvaltningen Väster om att beakta barnens bästa. Det sker
bland annat genom nuvarande regelverk, det arbete som
sker på olika nivåer i verksamheterna samt det arbete som
är på gång med barnkonsekvensanalys och barnbokslut.
Det pågår arbete med att skapa fler feriejobb och det finns
tydliga regler som i princip säger att skolan inte får ta
några avgifter. Skolan initierar inte heller andra aktiviteter
där man räknar med att föräldrarna ska bidra med medel.
Stadsdelsförvaltningen Väster samarbetar med Rädda
Barnen i projektet Kulturplaneterna.

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg (FP) och Pär Sundbaum
(KD) reserverar sig till förmån för eget alternativt förslag
till yttrande.

Det är viktigt att frågan uppmärksammas för att inte
tappa fokus på barnens bästa. Det är mycket arbete som är
på gång och pågår inom Stadsdelsförvaltningen Väster och
i Borås Stad. Det kan vara en fördel att stärka det förvaltnings övergripande arbetet och samverkan i frågan.

Vid protokollet
Jenny Bedin
Nämndsekreterare

Nämndens yttrande i sin helhet
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Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna
yttrande över motion angående barnfattigdomen i Borås
Stad. I motionen tas konsekvenser av en ökande barnfat-
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tigdom upp. Enligt Rädda Barnens siffror lever mer än
vad tionde barn i Borås i ekonomiskt utsatta familjer och
fattigdomen påverkar alla delar i barnens liv.
Motionären föreslår att Borås Stad ska göra en tydlig lokal
handlingsplan, med mål och konkreta åtgärder, för att
minska barnfattigdomen inom de områden där kommunen har möjlighet att påverka. Som exempel tas feriejobb
och avgifter i skolan upp. Vidare tar motionären upp att
handlingsplanen ska utformas i samverkan med relevanta
intresseorganisationer.
Barnfattigdom är ett vitt begrepp, där man kan ha många
olika perspektiv. Barn lever i ett sammanhang och de barn
som är fattiga lever i en familj som är fattig. För att göra
en beskrivning av problematiken tas några av de övergripande faktorerna på fattigdom upp, förutom de mer
konkreta som berör verksamheterna inom Stadsdelsförvaltningen Väster.
I relativa termer har fattigdomen ökat till följd av ökade
inkomstskillnader, men i absoluta termer har fattigdomen
minskat på grund av ökade realinkomster. Långvarig
fattigdom, 5 år eller längre, har minskat men blivit mer
koncentrerad till grupperna ensamboende och utrikes
födda. Fattigdom under uppväxten kan drabba barnen i
dubbel bemärkelse. Dels genom låg levnadsstandard under
barndomen, dels genom ökad risk att själva bli fattiga som
vuxna. 1

Det huvudsakliga uppdraget att hjälpa personer till
egenförsörjning hat den centrala Arbetslivsförvaltningen.
Stadsdelsförvaltningen Väster gör dock flera insatser som
syftar till att öka andelen förvärvsaktiva i alla åldrar. Vid
Mötesplats Norrby samlas ett antal generella insatser,
bland annat jobbmässor med bemanningsföretag och stöd
fokuserat på att söka arbete. Riktade insatser till unga
vuxna görs genom ungdomsledarutbildningar på fritidsgårdarna. Vid fritidsgårdarna och vid Mötesplats Norrby
finns även projektet Students for change som syftar till att
förbättra studieresultat genom läxcoachning och vara ett
komplement till det stöd med läxläsningen som flera av
skolorna erbjuder.
I motionen nämns att en handlingsplan skulle kunna
innehålla exempelvis avgifter inom skolan samt feriejobb.
Skolinspektionen har gett ut riktlinjer för avgifter i skolan.
Där framgår tydligt att skolan ska vara avgiftsfri. Det får
förekomma enstaka avgifter, men dessa får bara medföra
obetydliga kostnader för eleverna. Med obetydlig kostnad
menas främst kostnader för en färdbiljett med allmänna
kommunikationsmedel, en mindre avgift till ett museum
etc. Om kostnaden återkommer vid flera tillfållen kan
den sammanlagda kostnaden bli för stor. En helhetsbedömning måste därför göras av samtliga kostnader som
belastar en elev under ett läsår. 3
3 Avgifter i skolan. Skolinspektionen, informationsblad 2011-12-07

1 Socialstyrelsen Social rapport 2010

I Borås fanns det under år 2011 totalt 900 hushåll som fått
bistånd i 10 månader eller mer. Arbetslöshet och sjukdom är de vanligaste orsakerna till behov av ekonomiskt
bistånd.
Fattigdomen är starkt konjunkturberoende där den avgörande skillnaden i Sverige är att ha eller inte ha förvärvsarbete. Ett övergripande generellt arbete mot arbetslöshet är
betydelsefullt för att minska fattigdomen.
Att lyckas i skolan är en viktig faktor för att inte riskera
att som vuxen hamna i arbetslöshet. Frånvaro av skolmisslyckande är en starkt skyddande faktor för en gynnsam
utveckling. Forskning visar att barn i fattiga förhållanden
lyckas sämre i skolan avseende betyg. 2
2 Socialstyrelsen Social rapport 2010

För att med ett längre perspektiv påverka fattigdom är det
viktig att skolan har hög kvalitet och att eleverna får det
stöd de behöver för att lyckas i skolan och få godkända
betyg.

De kommunala grundskolorna i stadsdel Väster följer de
riktlinjerna. Konkret innebär idrottsutrustning att eleverna i huvudsak ha lämpliga kläder och skor. Vår, sommar
och höst ställer inte några orimliga krav. Under vinterhalvåret kan det förekomma aktiviteter som skridskoåkning, skid- och pulkaåkning. Utgångspunkten för skolan
är att det är oerhört viktigt att skolan organiserat på ett
sätt som möjliggör alla elevers deltagande. Skolorna inom
Stadsdelsförvaltningen Väster försöker hitta lösningar för
alla. Vid friluftsdagar lägger skolorna oftast upp det så att
eleverna har ett antal aktiviteter att välja bland. Några av
dem kan vara promenad, som inte ställer krav på särskild
utrustning. Flera skolor hat även skridskor och hjälmar för
utlåning till intresserade elever. Mötesplatsen har också
skridskor som barn och ungdomar får låna. Skolan initierat inte heller andra aktiviteter där man begär eller räknar
med att föräldrarna ska bidra med pengar.
Arbetet med feriearbeten inför 2012 pågår. Kommunstyrelsen har gett Arbetslivsfölvaltningen i uppdrag att avsätta
medel för 1 100 platser för feriejobb. Stadsdelsförvaltningen Väster ska sommaren 2012 ta emot 190 ungdomar
i feriejobb, dessutom tillkommer sannolikt 30 platser till
ungdomar som Individ och familjeomsorgen anvisar.
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Inom området fritid och kultur i Stadsdelsförvaltningen
Väster bedrivs verksamhet som har betydelse för välfärden
för barn och ungdomar. Aktiviteterna som arrangeras är i
princip alltid kostnadsfria och lättillgängliga.
Biblioteken fyller en viktig funktion för barn, ungdomar
och vuxna. De har många besökare som är nyanlända till
Sverige eller utrikesfödda.
I samarbete med Rädda Barnen bedriver fritidsgårdar
inom stadsdelen projektet Kulturplaneterna. Syftet är att
barn och unga, med ett fokus på dem som lever i socioekonomiskt utsatthet, ska få tillgång till meningsfulla,
utvecklande och kreativa aktiviteter under skollovet där
de stärks och uppmuntras ta en aktiv roll i kulturlivet och
göra sina röster hörda.
Folkhälsosamordnaren i Stadsdelsförvaltningen Väster har
lokala projektmedel för området Norrby. Medlen är tänkta
för mindre projekt, aktiviteter och annat som främjar
folkhälsan.
Det ska vara något som görs utöver den ordinarie verksamheten. Pengar har bland annat beviljats till läxhjälp
och språkbank.
Individ och familjeomsorgens uppdrag är att se till
barnens bästa. De möter barn som lever i fattiga familjer
som de på olika sätt ger individuellt stöd. Ansvaret för det
ekonomiska biståndet ligger dock helt på Arbetslivsnämnden. Det skulle ha stor betydelse för barn och ungdomar i
fattiga familjer om det i det ekonomiska biståndet ingick
kostnader för dator och internetuppkoppling, antingen i
riksnormen för skäliga kostnader eller i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Borås Stad.
En annan mycket betydelsefull fråga i samband med barn
i fattiga familjer är att vräkning aldrig får förekomma där
barn drabbas. 4
4 Borås Stads Budget 2012 sid 8

Kommunfullmäktige har fattat beslut 2011-08-18 att alla
beslut som fattas i nämnder, bolag och förvaltningar ska
inkludera en barnkonsekvensanalys enligt Barnombudsmannens modell, samt att ett barnbokslut ska upprättas en
gång om året. Avdelningen för Kvalitet och utveckling har
haft dialog med förvaltningarna och bedömer att det finns
ett stort behov av utbildning och stöd på såväl politisksom tjänstemannanivå. Det krävs en långsiktig planering,
resurser och utbildningsinsatser för berörda för att det ska
bli ett hållbart medel för att säkerställa att barns perspektiv synliggörs då beslut fattas. Ambitionen är att utbildningsinsatser kommer att påbörjas under 2012.
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Reservation

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M) Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg (FP) och Pär Sundbaurn (KB) reserverar sig till förmån för eget alternativt
förslag till yttrande. Se bilaga
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Förvaltningschef

Alternativt förslag
2012-03-05

Yttrande över motion om barnfattigdom
i Borås Stad
Ärende 6

Allianspartierna i Stadsdelsnämnden Väster anser att det
redan sker ett omfattande arbete i förvaltningen gällande
bekämpning av barnfattigdom, Även på regeringsplanet
finns ett omfattande pågående arbete i nämnda fråga.
Borås Stad och Stadsdelsförvaltningen Väster beaktar
barnens många olika pågående arbeten. Det sker bland
annat genom nuvarande regelverk, det arbete om sker på
olika nivåer i verksamheterna samt det arbete som är gång
med barnkonsekvensanalys och barnbokslut. Det pågår
arbete med att skapa fler feriejobb och det finns tydliga
regler som i princip säger att skolan inte får ta några avgifter. Skolan initierar inte heller andra aktiviteter där man
räknar med att föräldrarna ska bidra med medel. Stadsdelsförvaltningen Väster samarbetar med Rädda Barnen i
projektet Kulturplaneterna.
Det är viktigt att frågan uppmärksammas för att inte
tappa fokus på barnens bästa. Med hänvisning till ovanstående beskrivningar av det arbete som är på gång och
som pågår, kan det dock inte anses finnas behov av en
särskild handlingsplan för barnfattigdom.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
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Förslag till beslut:
-	Stadsdelsnämnden Väster beslutar att avslå motionärens förslag om att Kommunstyrelsen ska ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdom ska minska, i
Borås Stad med hänvisning till det arbete som redan
pågår.

Reservation

-

Beslut

Beslutet översänds till Kommunstyrelsen

Borås 2012-03-05
FÖR ALLIANSPARTIERNA I SDN VÄSTER
Kerstin Hemansson
Joakim Malmberg
Centerpartiet		
Folkpartiet liberalerna
Pär Sundbaum		
Kristdemokraterna

Gunvie Peeker
Moderata Samlingspartiet

Allianspartierna lämnar vid Sociala omsorgsnämndens
sammanträde den 19 mars 2012 in en skriftlig reservation,
se bilaga.

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet,
godkänner remissvaret och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Roland Axelsson
Ordförande
Förvaltningschef

Remissvar

Alternativ skrivning till ärende 4.6, motion om barnfattigdom

2012-03-19

Vi, Allianspartierna i Sociala omsorgsnämnden, yrkar på
avslag av liggande skrivning och beslutsförslag, men yrkar
bifall till nedanstående förslag och skrivning.

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker motionen i sin helhet.

Nämndens yttrande i sin helhet

Barnfattigdom är ett växande problem som är ett faktum
även i Borås Stad. Enligt Rädda Barnen lever mer än vart
tionde barn i Borås i ekonomiskt utsatta familjer.
Detta är en angelägen fråga som är kopplad till bostadsoch arbetssituationen och kan även hänföras till begreppet
”housing first”. Egen bostad och ett jobb är grunden för
att kunna hjälpa familjerna att hantera barnfattigdomen.
Nämnden är mycket positiv till att en handlingsplan med
tydliga mål och konkreta åtgärder mot barnfattigdom utformas genom att använda forskningsresultat i samverkan
med relevanta intresseorganisationer.

Vi delar motionärens oro omkring barnen i Borås. Det ger
oss vuxna en gemensam uppgift: att ge alla barn en god
start i livet. Hur gör man det? Klart är, att det finns flera
anledningar till att barn lever i ekonomisk utsatthet, Där
för anser vi att en utredning om barns situation i Borås
bör tillsättas för att ta in fler aspekter. Att endast luta sig
mot en undersökning för att ta fram en handlingsplan är
inte relevant. Utredningen skulle även visa på att om särlevande föräldrar frivilligt kunde komma överens om ekonomin kring barnet i stället för att gå via Försäkringskassans
underhållsstöd. En nationell undersökning visar på att
i de lägsta inkomstgrupperna skulle 90 % av barnen få
det bättre ekonomiskt. Vad skulle det betyda för barnen i
Borås. Vi behöver även inventera hur föräldrastödet funge
rar idag, både socialt och med ekonomisk rådgivning.
Enligt färska siffror från SCB har en mycket stor andel av
vårt lands barn egen mobiltelefon, nästan lika många har
cykel och eget rum hemma.
Detta är några aspekter som utredningen kan visa på.
Dessutom borde det göras jämförelser med några andra
kommuner som har en handlingsplan och vilket resultat
det har gett.
För Allianspartierna
Helene Wistbacka Roth (FP)
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Remissvar

Reservation

Mot beslutet reserverar sig den borgerliga gruppen.
Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen
2012-03-20

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltninschef

Motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Nämndens beslut

Arbetslivsförvaltningen tillstyrker förslaget i motion om
barnfattigdomen i Borås Stad.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden håller med motionären att uppgifterna
om ökningen av barnfattigdomen är oroande. Det är
nödvändigt att göra något för att vända den utvecklingen.
Vi kan inte acceptera att barnfamiljer i välfärdssamhället på 2000-talet får det ekonomiskt sämre och sämre.
Arbetslivsnämnden stödjer förslaget att en handlingsplan
tas fram för hur barnfattigdomen ska minska i Borås och
att arbetet görs i samverkan med relevanta intresseorganisationer.

Nämndens yttrande i sin helhet

Uppgifterna om barnfattigdomens ökning är oroande, i
ett välfärdssamhälle som Sverige. Borås är inget undantag
i detta sammanhang. Motionären påpekar att regeringen
har det största ansvaret för den växande barnfattigdomen.
Barntillägget i riksnormen för försörjningsbidraget har
höjts vilket gör att barnfamiljer som är i behov av ekonomiskt bistånd har fått något bättre ekonomi. Arbetslivsförvaltningen anser att den bästa framgångsfaktorn för att
bekämpa och förebygga barnfattigdomen är att öka möjligheten till föräldrarna att få arbete. Arbetslivets krav på
kompetens ändras från en tid till annan. Att öka möjligheter till kompetenshöjande och breddande utbildningar
inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningar
är en central politisk samhällsfråga.
Att göra en genomlysning av barnfattigdomen i Borås
Stad mot fakta som aktuell forskning visar är ett utmärkt
förslag. Arbetslivsnämnden stödjer tanken att en handlingsplan tas fram för hur barnfattigdomen ska minska
i Borås och att arbetet görs i samverkan med relevanta
intresseorganisationer.
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Från Arbetslivsnämnden
Protokollsutdrag 2012-03-20

§ 36
Remiss Motion av Lena Palmen (S) om
barnfattigdomen i Borås Stad
Uppgifterna om barnfattigdomens ökning är oroande, i
ett välfärdssamhälle som Sverige. Borås är inget undantag
i detta sammanhang. Motionären påpekar att regeringen
har det största ansvaret för den växande barnfattigdomen.
Barntillägget i riksnormen för försörjningsbidraget har
höjts vilket gör att barnfamiljer som är i behov av ekonomiskt bistånd har fått något bättre ekonomi.
Arbetslivsförvaltningen anser att den bästa framgångsfaktorn för att bekämpa och förebygga barnfattigdomen är att
öka möjligheten till föräldrarna att få arbete. Arbetslivets
krav på kompetens ändras från en tid till annan. Att öka
möjligheter till kompetenshöjande och breddande utbildningar inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningar är en central politisk samhällsfråga.
Att göra en genomlysning av barnfattigdomen i Borås
Stad mot fakta som aktuell forskning visar är ett utmärkt
förslag. Arbetslivsnämnden stödjer tanken att en handlingsplan tas fram för hur barnfattigdomen ska minska
i Borås och att arbetet görs i samverkan med relevanta
intresseorganisationer.

Förslag och yrkande

Ingegerd Nyborg (M) yrkar på avslag av motion.

Proposition

Ordförande Lars-Åke Johansson (S) ställer proposition
på bifall dels till majoritetens förslag och dels till förste
vice ordförande Ingegerd Nyborg (M) yrkande och finner
förstnämnd proposition med övervägande ja besvarad.
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2012-03-22

Votering

Följande propositionsordning föreslås och godkännes.
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som
bifaller förste vice ordförande Ingegerd Nyborg (M) yrkande röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla
borgerliga gruppens yrkande.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Andreas Cerny (FP)

x

Benny Rydbeck (S)

x

Lasse Jutemar (MP)

x

Anethe Tolfsson (S)

x
x

Bo Unosson (C)

x
x

Ingegerd Nyborg (M)

x

Lars-Åke Johansson (S)

x

Summa

5

Kulturnämnden avstår från att yttra sig över motionen.
Den röd-gröna oppositionen reserverar sig mot beslutet. Se
bilaga

Sammanfattning

Birgitta Bergman (M)

4

Kommunalrådet Lena Palmen har föreslagit i sin motion
att en lokal handlingsplan med tydliga mål och konkreta
åtgärder mot barnfattigdomen ska utformas. Relevanta
forskningsresultat ska ligga till grund för planen.

Yttrande i sin helhet

Syftet med handlingsplanen mot barnfattigdom är att
förbättra villkoren för de mest utsatta barnen.

Beslut

Arbetslivsförvaltningen tillstyrker förslaget i motion om
barnfattigdomen i Borås Stad.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig den borgerliga gruppen.
Vid protokollet
Margareta Udén Hoff
Nämndsekreterare

Yttrande över motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Beslut

Omröstningsresultat

Ida Legnemark (V)

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Dag Forsström
Förvaltningschef

I Borås lever mer än vart tionde barn i ekonomiskt utsatta
familjer, enligt Rädda Barnens senaste siffror. Forskning
visar att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och deras tillgång till andra rättigheter såsom
utbildning, fritidsaktiviteter, fysisk och psykisk hälsa.
För att minska barnfattigdomen är det viktigt att göra rätt
prioriteringar på alla nivåer. Åtgärder som kan genomföras
på kommunal nivå kan få en direkt positiv effekt för barn
i utsatthet.
Positivt är att elever på åtta skolor, i integrationssyfte, kan
få kostnadsfri kulturskoleundervisning på sin skola i de
så kallade Kulturskolefilialerna. Elevers terminsavgifter
bekostas av stadsdelarna.
Flertalet av Kulturnämndens offentliga och pedagogiska
arrangemang för barn och unga är avgiftsfria. Överväganden om att omvandla avgiftsbelagda till avgiftsfria
arrangemang/aktiviteter på fritiden kan dock göras. Ökade
kostnader för förvaltningen bör också övervägas.
Den borgerliga majoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden avstår från att yttra sig över motionen, eftersom
den lämnats av det ansvariga kommunalrådet.
Den röd-gröna oppositionsgruppen föreslår att Kulturnämnden tillstyrker motionen. Se bilaga.
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Ordföranden ställer den borgerliga majoritetens förslag
mot den röd-gröna oppositionens och finner den borgerliga majoritetens förslag med övervägande ja besvarat.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.
Den som vill bifalla den borgerliga majoritetens förslag
röstar ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt den röd-gröna oppositionens
förslag.
Vid omröstning röstas ja av Pirita 1segran (M), Kristina
Dahlberg Andersson (M), Marie-Louise Hall (M), AnnBritt Boman (C) och Bengt Wahlgren (FP), samt nej av
Sara Andersson (S), Lena Sänd (S), Hasse Brännmar (S)
och Hanna Werner (MP).
Den röd-gröna oppositionen reserverar sig mot beslutet. Se
bilaga
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef

Yttrandet sänt till Kommunstyrelsen 27 mars 2012.

Reservation ärende 14
Vi reserverar oss mot beslutet att inte yttra sig om motion
om barnfattigdom i Sverige. Vi anser att man ska tillstyrka
motionen.
Den rödgröna minoriteten genom
Sara Andersson

Remissvar
2012-02-21
Från Fritidsnämnden

Motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen om
barnfattigdomen i Borås Stad.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen om
barnfattigdomen i Borås Stad. Motionären föreslår att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås. Förvaltningen ser positivt på motionärens intentioner om att
minska barnfattigdomen. Emellertid finns redan ett stort
antal handlingsplaner, som förvaltningarna ska förhålla sig
till. Fritids- och folkhälsoförvaltningen menar att ett av
Kommunfullmäktige antaget mål om barnfattigdom, ger
större genomslag i nämnderna och blir lättare att följa upp
för Kommunstyrelsen.
Inom förvaltningens verksamhetsområde finns möjligheter
att motverka barnfattigdom genom att göra en översyn
av de kommunala föreningsbidragen, hitta vägar för att
sprida information om fonder och bidrag riktade till föreningar som arbetar med socialt utsatta grupper samt ha en
väl utbyggd idrottsskola.
En annan möjlighet som förvaltningen ser är att använda
resultaten i välfärds-bokslutet som underlag för framtida
satsningar på sociala investeringsfonder.

Nämndens yttrande i sin helhet

Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att
svara på motion om barnfattigdomen i Borås Stad.
Motionären föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås. Förvaltningen ser positivt på motionärens
intentioner om att minska barnfattigdomen. Emellertid
finns redan ett stort antal handlingsplaner, som förvaltningarna ska förhålla sig till. Fritids- och folkhälsoförvaltningen menar att ett av Kommunfullmäktige antaget mål
om barnfattigdom, ger större genomslag i nämnderna och
blir lättare att följa upp för Kommunstyrelsen.
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Inom förvaltningens verksamhetsområde finns möjligheter
att motverka konsekvenser av barnfattigdom genom att
göra en översyn av de kommunala föreningsbidragen, hitta
vägar för att sprida information om fonder och bidrag
riktade till föreningar som arbetar med socialt utsatta
grupper samt ha en väl utbyggd idrottsskola.
En annan möjlighet som förvaltningen ser är att använda
resultaten i välfärdsbokslutet som underlag för framtida
satsningar på sociala investeringsfonder.

Reservation

Christer Lundberg (S) och Anita Spjuth (V) reserverar sig
mot beslutet.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef

Ordförande Cecilia Andersson föreslår att Fritids- och
folkhälsonämnden beslutar godkänna upprättat förslag.

Remissvar
Yrkanden
2012-02-05

Christer Lundberg (S) yrkar på att bifalla motionen med
beaktande av ovan angivna synpunkter.
Annette Nordström (M) yrkar på att bifalla ordförandens
förslag

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Motion, barnfattigdomen i Borås Stad
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag;
att godkänna att avstyrka motionen om barnfattigdom i
Borås Stad.

Följande voteringsproposition fastställes: Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja och den som bifaller Christer Lundbergs yrkande röstar nej. Vinner nej har Christer
Lundbergs yrkande bifallits.

Ja

Annette Nordström (M)

x

Lars Andersson (M)

x

Annacarin Martinsson (M)

x

Bengt Westmalm (FP)

x

Nej

Christer Lundberg (S)

x

Ulla-Britt Möller (S)

x

Anita Spjuth (V)

x

Carolina Bruseman (MP)

x

Cecilia Andersson (C)

Ungdomsrådet beslutar att ställa sig bakom motionärens
förslag om att en handlingsplan tas fram för att minska
barnfattigdomen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Votering begärs

Vid votering röstas enligt följande:

Ungdomsrådets beslut

x

Ungdomsrådet har fått möjligheten att yttra sig över motionen om barnfattigdomen i Borås Stad. Ungdomsrådet
håller med motionären om att barn som lever i ekonomiskt
utsatta familjer påverkas negativt. Det är väldigt svårt att
behöva avstå klassresor eller aktiviteter för att man inte har
råd. Samtidigt tycker ungdomsrådet det är viktigt att inte
måla ut offer, man bör prata med barn och unga som har
varit eller är i situationen för att få en bra helhetsbild kring
vad barnfattigdom är och vad som kan göras åt det.
Ungdomsrådet ställer sig bakom att en handlingsplan för
att minska barnfattigdomen tas fram. Rådet vill särskilt
lyfta vikten av samarbete med intresseorganisationer och
dialog med barn och unga i arbetet med handlingsplanen.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall
vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i
kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar
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att bo i. Ungdomsrådet vill kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet
poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
Ungdomsrådet har fått möjligheten att yttra sig över
motionen om barnfattigdomen i Borås Stad. Motionären
skriver om barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
och inte har likvärdiga förutsättningar och möjligheter
som andra. Motionären skriver även om klyftor mellan
olika stadsdelar och områden. En handlingsplan mot
barnfattigdom föreslås.
Begreppet barnfattigdom har varit mycket omdiskuterat i
media den senaste tiden. Det finns många olika åsikter om
barnfattigdom, även i ungdomsrådet. Ledamöterna tycker
det är viktigt att de får bidra med sitt perspektiv i denna
fråga. Ungdomsrådet håller med motionären om att barn
som lever i ekonomiskt utsatta familjer påverkas negativt.
Det är väldigt svårt att behöva avstå klassresor eller aktiviteter för att man inte har råd. Samtidigt tycker ungdomsrådet det är viktigt att inte måla ut offer, man bör prata
med barn och unga som har varit eller är i situationen för
att få en bra helhetsbild kring vad barnfattigdom är och
vad som kan göras åt det. Det är också viktigt att definiera
begreppet och bestämma sig för vilket begrepp och definition man använder i Borås.
Ungdomsrådet ställer sig bakom att en handlingsplan för
att minska barnfattigdomen tas fram. Rådet vill särskilt
lyfta vikten av samarbete med intresseorganisationer och
dialog med barn och unga i arbetet med handlingsplanen.
En handlingsplan kan vara en bra början på arbetet.
Ungdomsrådet menar att det finns många handlingsplaner
och att det är viktigt att se till att saker verkligen händer.
För att minska barnfattigdomen krävs många insatser, en
helt avgiftsfri skola och mer samarbete med näringsliv och
föreningsliv kring aktiviteter är några som ungdomsrådet
nämner.
UNGDOMSRÅDET
Hanna Bernholdsson
Sakiba Ekic
Ordförande		 Ungdomsstrateg
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Remissvar
2012-12-19
Från Funktionshinderrådet
Till Kommunstyrelsen

Motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Kommunala funktionshinderrådets beslut

Vid kommunala funktionshinderrådets sammanträde
2012-12-04 § 54 beslutades att rådet ställer sig bakom
motionen.
Ingegerd Eriksson		
Sekreterare 		

Rolf Hjertkvist
Protokolljusterare

Remissvar
Från Centrala pensionärsrådet

Motion om barnfattigdomen i Borås Stad
Centrala pensionärsrådet tillstyrker enhälligt förslaget om
att en handlingsplan med tydliga mål och åtgärder för hur
barnfattigdomen skall minska i Borås Stad tas fram.
Margit Thorén FAS
Bruno Karlsson SPRF
Rune Johansson PRO

Alf Svanberg SKPF
Bengt Fridén SPF
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Nr 76
Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD);
Införa ”klassmorfarsystem” i skolorna i Borås
2013-05-20

2012/KS0765 609

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD) om att införa
”klassmorfarsystem” i skolorna i Borås.
Ulla-Britt Åsén (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att:
”Klassmorfarsystem” införs på prov i Bodaskolan och Daltorpskolan samt i två utvalda förskolor snarast, då övriga
akuta åtgärder saknas för mobbning och skadegörelse.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsförvaltningen
som svarat att klassmorfarsystem skulle kunna rymmas
inom ramen för den aktivitetsgrupp som Arbetslivsförvaltningen satt upp.
Redan idag vänder sig andra kommunala verksamheter
än äldreomsorgen sig till Aktivitetsgruppen och ber om
att få utfört uppgifter eller stöd, med det som annars inte
skulle ha blivit utfört, så att rymma in klassmorfaruppgifter för gruppen skulle kännas som en naturlig utveckling.
(Bilaga)

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-09-10
behandlat en motion av Christoffer Hedelin (SD) om
införande av klassmorfarsystem.
I motionssvaret angavs att ”flertalet av förvaltningarna har
svarat att de är positiva till det arbete en klassmorfar utför,
att man gärna vill skapa vuxna förebilder som såväl gynnar
jämställdhet som mångfald. Men att bygga upp ett generellt klassmorfarssystem innebär en ekonomisk belastning
vilket man inte anser sig klara. Varje rektor måste själv ha
möjlighet att avgöra när en klassmorfar fyller funktion i
skolarbetet, om det finns ekonomiskt utrymme och vem
som är lämplig person att anställa. Denna möjlighet finns
redan idag”.
Kommunstyrelsen är positiv till möjligheten att få in fler
vuxna i förskolor och skolor, men menar att varje förvaltning ska avgöra hur de behov som finns i verksamheterna
bäst tillgodoses.
Arbetslivsförvaltningens aktivitetsgrupp kan vara en resurs
att använda och Stadsdelsförvaltningarna har möjlighet att
samverka med Arbetslivsförvaltningen i frågan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

2012-12-20

Protokollsutdrag 2012-12-20

Från Arbetslivsförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

Bilaga till § 146 Anmälningsärenden

”Motion till Borås Kommun om att
införa ”klassmorfarsystem” i skolorna i
Borås Stad
Mobbing och skadegörelse är stora problem i vissa skolor
och åtgärderna att förhindra detta har inte varit särskilt
framgångsrika.
Att varken barn eller lärare mår bra av detta diskuteras
ständigt.
En ”klassmorfar” är en äldre person som befinner sig på
skolan och på så sätt blir en extra vuxen resurs för eleverna
att samtala med.
Mobbing och skadegörelse sker ju oftast när ingen vuxen
ser på, och närvaron av en vuxen person kan förhindra att
detta sker.
Närvaron av en äldre person kan också ge mer förståelse
för generationerna.
I de skolor där barn med utländsk bakgrund är överrepresenterade bör även finnas en ”klassmorfar” med utländsk
bakgrund, som har varit längre i Sverige och kan tala
Svenska.
”Klassmorfarsystemet” har brukats i andra kommuner
med gott resultat.
Även i förskolorna skulle en ” klassmorfar” innebära ytterligare en vuxen resurs, då antalet barn ökar, medan
personal skärs ner.
Vi Sverigedemokrater föreslår att ” klassmorfarsystem”
införs på prov i Bodaskolans och Daltorpsskolan samt i
två utvalda förskolor snarast, då övriga akuta åtgärder
saknas för mobbing och skadegörelse.
Borås 2012-12-17
SVERIGEDEMOKRATERNA
Ulla-Britt Åsén”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Yttrande motion om att införa ”klassmorfarsystem” i skolorna i Borås
Klassmorfarsystem skulle kunna rymmas inom ramen
för den aktivitetsgrupp som Arbetslivsförvaltningen satt
upp. Gruppen har idag till huvuduppgift att besöka äldre
och ensamma personer på våra äldreboenden och öka den
sociala samvaron.
Aktivitetsgruppen består i nuläget av ca 30 personer med
ett mål om att växa till 50 under 2013, man jobbar idag
över hela Borås Stad.
Redan idag vänder sig andra kommunala verksamheter än
äldreomsorgen sig till Aktivitetsgruppen och ber om att få
utfört uppgifter eller stöd, med det som annars inte skulle
ha blivit utfört, så att rymma in klassmorfaruppgifter för
gruppen skulle kännas som en naturlig utveckling.
Alla som idag är placerade i Aktivitetsgruppen är långtidsarbetslösa och har placeringen som en aktivitet genom
Arbetsförmedlingen, inom ramen för Jobb och Utvecklingsgarantin, de flesta är aktuella genom den s k FAS 3
eller aktivitetsfasen och har inget anställningsförhållande
med Borås Stad.
Eftersom placeringarna i aktivitetsgruppen är en arbetsmarknadsåtgärd via Arbetsförmedlingen, kan man inte
över tiden garantera en kontinuerlig bemanning, eller att
man kan handplocka personer som är rekryterade utifrån
lämplighet eller erfarenhet. Trots detta bör det finnas goda
chanser att hitta bra personer och man får leva med att
personerna byts över tiden, placeringsbesluten varar från
6‑24 månader.
När det gäller just Bodaskolan som nämns i motionen,
samarbetar Arbetslivsnämnden och Stadsdel öster, i ett
annat projekt med den ideella föreningen FC Ibra, där
vi har anställt unga vuxna som i sitt uppdrag jobbar mot
mobbing, skadegörelse, som elevstödjare, rastaktivering,
och som har en allmänt lugnande inverkan på skolmiljön.
De flesta är utrikes födda, och har ett annat modersmål än
Svenska som speglar den mångkulturella elevstrukturen på
Bodaskolan.
Konceptet att samarbeta med FC Ibra har hittills varit
mycket uppskattat och framgångsrikt och något man
skulle kunna sprida till andra skolor som har en hög andel
invandrarbarn, specifikt borde detta vara intressant för
Stadsdel Väster på Norrby i ett första läge.
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Tids och ekonomiska konsekvenser
Att nyttja Aktivitetsgruppen på Borås skolor som Klassmorfarstöd skulle kunna tillämpas omgående för en
försumbar kostnad för Borås stad, med nuvarande resurser
så bör man kunna täcka 5 prioriterade skolor och på sikt
troligen alla skolor med någon eller några ”Klassmorfar”.
Att införa FC Ibra konceptet på stadsdelen Norrby med
stöd till ex Särlaskolan skulle kräva ett tillskott om ca
1 mnkr kr/årligen.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
Hans Johansson
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