Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april
2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset
Ärenden
1

Val av justerande ledamöter

2

Anmälningsärenden

3

Inkomna interpellationer och enkla frågor

4

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (Nr 43) (Separat bilaga)

5

Svar på enkla frågor

6

Uppföljning av Kvalitetspolicy 2011 (Nr 44)

177

7

Försäljning av ca 13 450 m² av fastigheten Torpa-Hestra 4:1 (Nr 45)

182

8

Förvärv av fastigheten Balsampoppeln 5 på Göta (Nr 46)

186

9

Centralt belägen badplats i Viskan i Borås (Nr 47)

191

10

Svar på motion av Anna Christensen (M); Lokal samverkan för en bättre
framtid för barn och unga i Borås – SSP (Nr 48)

192

2012-03-19

Per-Olof Höög
							Göran Björklund

12 April 2012
handlingar

Nr 44
Uppföljning av Kvalitetspolicy 2011
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Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

skapas en gemensam struktur för styrning, uppföljning
och utveckling.” Uppföljningen syftar därför även till att
finna gemensamma indikatorer, för att på ett systematiskt
sätt kunna följa en del av det kvalitetsarbete som sker i
nämnder och bolag.

I samband med att Kommunfullmäktige, i februari 2010,
antog Kvalitetspolicyn för Borås Stad beslutades också att
det årligen i budget skulle beslutas vilken kvalitetsfaktor
som ska prioriteras. Under 2010 var det ”Bemötande och
förhållningssätt” och för 2011 ska faktorn ”Inflytande/delaktighet – från boråsare/kunder/brukare” följas upp.

I mars 2011 beslutade Kommunfullmäktige att årligen
följa upp, i vilken omfattning som utbildning i frågor
kring bemötande och förhållningssätt genomförs och
vilken omfattning det finns en systematisk klagomåls- och
synpunktshantering.

Nämndernas och bolagens svar redovisas nedan.
(Samhällsbyggnadsnämnden, Borås Energi och miljö AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Borås Lokaltrafik AB, AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Industribyggnader i Borås
AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB har inte svarat på uppföljningen).

Nämnderna har svarat på följande frågor:
• Redovisa antal och andel (%) av nämndens/bolagets
tillsvidareanställda som genomgått utbildning i frågor
kring bemötande och förhållningssätt under året.
• Redovisa i vilken omfattning (andel % av nämndernas/
bolagens verksamhet) det finns en systematisk klagomåls- och synpunktshantering.

I kvalitetspolicyn står att ”kvalitetsutvecklingen ska vara
en del i verksamhetsplanering och budgetarbete. På så sätt

Nämnd/bolag

Utbildning kring bemötande och förhållningssätt

Omfattning av systematisk
klagomåls- och synpunktshantering

Borås Elnät AB

Ingen utbildning genomförd

100 %

Borås Djurpark AB

5%

90 %

Lokalförsörjningsnämnden

93 % har fått en 3-dagars utbildning

100 %

Fritids- och folkhälsonämnden

100 %

80 %

Tekniska nämnden

16 %

100 %

Miljö- och konsumentnämnden

90 % (dec 2010)

100 %

Servicenämnden

Dataservice har gått utbildning

Hänvisar till rutin enligt ISO 9001

Sociala omsorgsnämnden

97 % har fått eller kommer att få utbildning

100 %

Utbildningsnämnden

100 %

Nämnden inväntar de rutiner som är
under framtagande för Borås Stad
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Nämnd/bolag

Utbildning kring bemötande och förhållningssätt

Omfattning av systematisk
klagomåls- och synpunktshantering

Arbetslivsnämnden

Utbildning planeras under hösten

80 %

Kulturnämnden

100 %

Ingen utvecklad systematik

Stadsrevisionen

Ingen utbildning genomförd

100 %

Stadsdelsnämnden Norr

Ingen utbildning genomförd, men man hänvisar till att
det ingår i grundutbildning för t ex undersköterskor
och att det finns med i introduktionsprogrammet för
ÄO

Endast inom ÄO

Stadsdelsnämnden Öster

Svårt att bedöma antal och andel.
Samtliga arbetsplatser arbetar kontinuerligt med
frågor kring bemötande

Endast inom ÄO

Stadsdelsnämnden Väster

I de flesta utbildningar ingår bemötande och förhållningssätt på något sätt.
Svårt att lämna någon procentsiffra

Endast inom ÄO

Analys
I flera nämnder och bolag genomförs det årligen och återkommande utbildning i olika former. I andra hänvisas till
att området ingår i grundutbildningen för vissa yrkeskategorier. Ytterligare exempel är att man hänvisar till att det
finns med inom ramen för APT. Syftet med att redovisa
detta i uppföljningen av kvalitetspolicyn är att visa i vilken
utsträckning det finns en systematik i utbildningsinsatser
kring bemötande
Utbildning kring bemötande och förhållningssätt ska vara
systematisk och planerad med någon form av förmedling
av kunskap eller färdighet. Det ska också vara återkomm
ande. På så sätt kan man årligen redovisa andel av personalen som genomgått utbildning. Nämnderna och bolagen
ska därför till nästa års uppföljning av kvalitetsfaktorn
bemötande och förhållningssätt kunna dokumentera och
redovisa detta.
När det gäller systematisk klagomåls- och synpunktshantering finns det en systematisk i de flesta nämnder. För
stadsdelsnämnderna finns det dock enbart för äldreomsorgen. Stadskansliet har ett uppdrag att under 2012
samordna arbetet med att ta fram en gemensam modell för
synpunktshanteringen för hela Borås Stad – ”en väg in”.

Nedan redovisas nämndernas och bolagens svar i sammanfattning.
Borås Elnät AB

NKI-undersökning hösten 2011.
Borås Djurpark

Borås Djurpark har sedan många år ett samarbete med ett
externt marknadsundersökningsföretag. Bolagets verksamhetsområden (djurpark/campingverksamhet) undersöks
säsongvis med hjälp av webbaserade enkäter.
Undersökningarna är en viktig del av den framtida utvecklingen av verksamheter och används i allt från budgetering
till korrigering av t ex bemötande av kunder.
Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden hänvisar till att förvaltningen är certifierad
enligt ISO 9001 och har rutiner för alla processer. Kundtjänst startade vid halvårsskiftet 2011 och det är för tidigt
att följa upp resultatet.
Fritids- och folkhälsonämnden

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ”Inflytande och delaktighet, från boråsare/kunder/brukare ska
vara prioriterad kvalitetsfaktor och följas upp under året.”

”Rörelsens år” startade 2010. Här har man i planeringen
av olika aktivitetsplatser haft med boende, elever, bostadsbolag och tjänstemän i arbetet. Intervjuer och enkätundersökningar har legat till grund för utformningen. Arbetet
fortsätter under 2011.

Nämnderna och bolagen har för 2011 fått svara på hur
man
• ”konkret har arbetat med faktorn inflytande och delaktighet under året, vilka åtgärder som är planerade och
vilka resultat detta har gett”.

Nämnden genomför regelbundet kundundersökningar, vid
t ex Stadsparksbadet. Under 2011 genomfördes medborgardialog/fokusgrupp med de föreningar som hyr in sig
vid Dalsjö- och Sandaredsbadet. Enkätundersökningar
genomförs också med samtliga föreningar i kommunen.

Prioriterad kvalitetsfaktor 2011
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Ett annat exempel är de trygghetsvandringar som genomförs på skolor och i bostadsområden. Under 2010 började
förvaltningen att arbeta med ”barnchecklista” med syftet
att barnperspektivet ska finnas med i beslutsprocessen.

Servicenämnden

Nämnden hänvisar till att förvaltningen arbetar under
företagsliknande former och att verksamhetens styrs
genom beställare-utförar-konceptet. Servicekontoret är
certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Tekniska nämnden

Förutom direktkontakt via telefon och mail genomförs
NKI-undersökningar. I samband med Tekniska förvaltningens dag, Linnémarschen samt parkvandringen
genomförs aktiviteter med syfte att bjuda in medborgarna
för synpunkter och dialog.
Ett anat exempel är ”Attraktiv Stad”, där fastighetsägare
och hyresgäster bjuds in för inflytande och delaktighet i
centrumupprustningen.
Resultatet av 2010 års NKI-undersökning visade på medborgarnas missnöje med bl a städning av gator och torg.
Nämnden fick 1 mkr extra i 2011 års budget som användes till helgstädning i Stadsparken och extra sopning av
gatorna i centrala Borås. Lekplatsen Almenäs som byggts
under 2011 och ny gång- och cykelbana längs med Lars
Kaggsgatan är resultat av förslag från medborgare.
Miljö- och konsumentnämnden

Nämnden menar att för de delar av verksamheten som är
myndighetsutövning, finns det svårigheter att applicera inflytande och delaktighet, i den meningen att brukaren ska
vara delaktig i hur tjänsten utförs. Här ska det snarare tolkas så att brukarna ska känna att de får ett bra bemötande,
att man är tillgänglig och att besluten ska kunna förstår.
I de delarna har förvaltningen genomfört en gemensam
brukarundersökning med sju andra större kommuner. Ett
exempel på en konkret åtgärd utifrån resultatet är att det
under hösten ska genomföras utbildning i att skriva på ett
med tillgängligt sätt.
Förvaltningen kommer också att arbeta med sociala
medier, främst Facebook, och inriktningen ska vara det
miljöarbete som pågår i staden och också vara ett forum
för att diskutera hur organisationer, företag och individer
i Borås kan arbeta för ett hållbart samhälle. Syftet är att
öka närheten till medborgarna, likaså engagemanget då
boråsarna snabbt kan få respons på frågor och funderingar
om miljö, klimat och energi.
Inom förvaltningen pågår även ett arbete med att utveckla
formerna för ett ”Rådrum”. Tanken är att det ska kunna
bli ett forum för kommunikation kring miljö- och hållbarhetsfrågor.

Sociala omsorgsnämnden

Inom funktionshinderverksamheten, IFO Vuxen och socialpsykiatrin finns olika former av brukarråd, brukarmöten
och anhöriggrupper med syfte att utveckla och möjliggöra
kommunikation och delaktighet. Nämnder ger också
exempel på olika projekt som pågår; BASIS, Six Sigma och
utbildning i patient/anhörigutbildning.
Utifrån resultat av enkäter har ett antal förbättringar
genomförts eller planerats. T ex att utveckla arbetet med
olika anhöriggrupper. Nämnden redovisar också ett antal
goda resultat som framkommit i samband med just enkätundersökningar.
Utbildningsnämnden

En utvärdering av elevernas upplevelse av sin utbildningsmiljö genomförs årligen och ett av fyra områden som kartläggs är inflytande och delaktighet. Resultaten visar att
eleverna överlag tycker att deras möjlighet till inflytande
och delaktighet är mer än godtagbar.
Arbetet med Bedömning för lärande (BFL), pågår på
samtliga enheter inom förvaltningen. Ett utav sex utvecklingsområden i utvecklingsplanen för Bildningsstaden Borås
kommer effekter utifrån tydlig målbeskrivning och preciserade strategier from vårterminen 2012. Det ger ytterligare
en värdering av elevernas möjligheter till inflytande.
Arbetslivsnämnden

Nämnden har arbetet med olika former såsom psykiatriråd, grupper inom finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter, brukarråd inom LSS, samt utvärdering
av feriearbeten.
Resultaten har medfört förändrade rutiner, arbetssätt och
har utgjort en viktig del i utformningen av verksamheternas innehåll. Inför framtida planering och utveckling
inom nämndens områden, beaktas resultaten särskilt.
Kulturnämnden

Nämnden redovisar ett antal exempel på olika metoder för
inflytande och delaktighet, programblad, webb, enkäter,
hemsida, facebook, besökarundersökningar. Möjligheter
till direkta samtal/dialoger finns i samband med visningar,
t ex på Borås Bio Röda Kvarn. Det finns också regelbundna träffar med teaterombud och skolornas kulturombud.
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Resultatet visar sig bland annat i att program och arran
gemang till viss del består av titlar, repertoarer består av
önskemål och förslag från besökare eller företrädare av
olika slag. Informationen har också förbättrats och förtydligats efter önskemål från publiken. Nämnden ger också
exempel där publiken blivit mer aktiva.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsrevisionen

Nämnden driver flera projekt som skapar inflytande och
delaktighet inom äldreomsorgen t ex ”Matlust” och anhörigprojekt. Därutöver finns träffpunkter, äldreinformatörer och anhörigdagar.

Stadrevisionen har utvecklat kommunikationen med
Kommunfullmäktige och boråsarna genom nya rapporteringsrutiner och genom en utvecklad hemsida. Bl a har
positiva reaktioner från media uppnåtts.
Stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnderna redovisar alla, olika former för inflytande och delaktighet som finns:
Förskola:	utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd, vecko- och månadsbrev
Grundskola:	klassråd, elevråd, kost- och miljöråd, föräldramöten, ungdomsråd
Äldreomsorg:	brukar- och anhörigråd, kostråd, pensionärsråd m m.
Fritid:

gårdsråd

Bibliotek:	förslagsverksamhet för t ex inköp av böcker
mm
Alla stadsdelsnämnderna deltog också i de centrala
NKI-undersökningarna 2011 som genomfördes under
våren. Analyserna av dessa resultat kommer att ligga till
grund för de åtgärder som ska finnas med i verksamhetsplanerna för 2012.
Stadsdelsnämnden Norr

Förvaltningen har gjort en generell satsning på att finnas
där många av boråsarna/kunderna/brukarna finns genom
att etablera sig på Facebook och Twitter för att kunna
kommunicera med medborgarna. Parallellt med detta fortgår utvecklingen av förvaltningens webbplats. Nämnden
deltar i projektet ”inflytande på riktigt” i samarbete med
Rädda Barnen och VG-regionen.
Inom ärendehandläggning (IFO barn och familj samt ÄO)
hänvisar man till olika utredningsmetoder t ex ”Barns
Behov I Centrum” och vikten av att den enskildes och/eller anhörigas synpunkter tas tillvara. Genomförandeplaner
nämns också som en viktig del när det gäller delaktighet
och inflytande.
Nämnden svarar att brukarnas inflytande och delaktighet
styr verksamhetsutvecklingen.
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Stadsdelsnämnden har utsett fadderpolitiker till Borås
Ungdomsråd och ett lokalt ungdomsråd har bildats.
Nämnden har också skapat nätverksgrupper för barn och
ungdom. Utöver detta finns ett antal främjande grupper som engagerar boende, föreningsliv, företagare och
hyresvärdar.

Brukarnas inflytande och delaktighet styr till viss del
verksamhetsutvecklingen. Ett av flera resultat visar att fler
ungdomar i skolan blir mer medvetna om målen, var de
befinner sig och vad de ska göra för att nå högre måluppfyllelse.
Stadsdelsnämnden Väster

Förvaltningen och politiker arbetar aktivt med dialog
genom sociala medier som Facebook och Twitter. Nämndens sammanträden, som i de övriga stadsdelsnämnderna,
är öppna för allmänheten men i fortsättningen kommer de
också att livesändas.
Stadsdelsnämnden har beslutat om att lyfta fram fem
perspektiv som ska genomsyra all verksamhetsplanering,
ett av dem är medborgarkontakt.
De konkreta resultat som nämnden redovisar är att de
idag är fler besökare på nämndens sammanträden och en
ökad dialog via sociala medier.
I grundskolan har arbetet med utvecklingssamtal lett till
att elever i vissa fall själva håller i sina utvecklingssamtal.
Eleverna är delaktiga i upprättandet av utvecklingsplaner
och nya mål sätts gemensamt av elev, föräldrar och lärare.
Ett aktivt arbete med klassråd och elevråd har gett resultat
när det gäller elevers delaktighet. Eleverna ifrågasätter och
problematiserar runt skolans upplägg av lärandesituationer, provsituationer osv. Fokus har flyttats från praktiska
saker till klassrummet och lärandet.
Analys

Majoriteten av svaren visar att det finns stort fokus på
delaktighet och inflytande. Detta sker genom olika former
av formaliserade råd, men också genom mer informellt
sammansatta nätverk. Det senaste året har också de sociala
medierna börjat användas i högre utsträckning, särskilt
tydligt är detta i stadsdelsnämnderna. Det finns exempel
på ”officiella” sidor på Facebook för förvaltningarna, men
också på verksamheternas egna. De flesta fritidsgårdar och
bibliotek har t ex en egen sida eller grupp.
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I Borås Stads kvalitetspolicy står det: ”Vi ska underlätta
för medborgare och brukare/kunder att vara delaktiga och
ta ansvar, och att kunna påverka utbudet av tjänster och
insatser och hur dessa utförs.” Det är därför viktigt att inte
blanda samman ren information, oavsett om det sker i
olika råd eller genom sociala medier, och vad som är inflytande och delaktighet utifrån ett brukar-/kundperspektiv.
Även inom detta område pågår ett arbete och Borås
Stad deltar sedan hösten 2011 i Sveriges Kommuner och
Landstings projekt medborgardialog med syfte att stödja
kommunerna i arbetet för att fastställa principer för
medborgarnas delaktighet.
I Budget 2012 beslutade Kommunfullmäktige att
”kompetens och arbetssätt” ska vara prioriterad kvalitetsfaktor.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Utöver tidigare beslutade indikatorer, för ”bemötande och
förhållningssätt” ska även resultatet av nämndernas och
bolagens arbete med faktorn inflytande och delaktighet,
redovisas vid 2012 års uppföljning av Kvalitetspolicyn.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef
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Nr 45
Försäljning av ca 13 450 m² av fastigheten
Torpa-Hestra 4:1
2012-02-27

2008/KS0173 251

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
2010-12-17/2011-03-01 upprättades köpeavtal mellan
kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening rörande
byggnation på Hestra. Beslut om avtalen togs i Kommunstyrelsen 2011-01-24 och i Kommunfullmäktige 2011-0224. Riksbyggen ekonomisk förening betalade en köpeskillingen på 6 615 000 kronor, men kommunen ansökte
aldrig om fastighetsbildning, vilket måste göras inom sex
månader från avtalets undertecknande. Detta resulterar
i att avtalet inte längre är giltigt och därför måste nytt
köpeavtal upprättas.
Köpeavtal har upprättats med samma villkor som tidigare.
Vilket betyder att Riksbyggen ekonomisk förening har
fram till 2013-02-28 på sig att påbörja 50 % av byggnationen. Priset är satt till 240 000 kr/kedjehus och 165 000
kr/radhus. Tillträde sker 2012-04-15.

Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, 501 80
Borås, nedan kallad Kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening 702001-7781, 106 18 Stockholm, nedan
kallad Exploatören träffas följande

Köpeavtal
Som underlag för detta köpeavtal ligger exploateringsavtal
mellan Borås Stad och Riksbyggen ekonomisk förening.
Exploateringsavtalet reglerar åtagande och genomförande
för respektive part för genomförandet av bostadsutbyggnaden inom detaljplanen för Hestra kv 3, del av TorpaHestra 4:1 m fl.
1. Överlåtelseförklaring

Kommunen överlåter cirka 13 450 m2 av fastigheten Torpa-
Hestra 4:1 till Exploatören. Områdena är markerade på bifogad karta. Den exakta utformningen bestäms i samband
med lantmäteriförrättningen. Avsikten är att markområdena
skall bilda en egen fastighet och ägas av en bostadsrättsförening. Befintlig skog ingår inte i överlåtelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen säljer ca 13 450 m² av fastigheten
Torpa-Hestra 4:1 till Riksbyggen ekonomisk förening för
6 615 000 kr.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Britt Andersson
Kommunalråd Markchef
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2. Köpeskilling

Köpeskillingen är sexmiljonersexhundrafemtontusen
(6 615 000) kronor. Köpeskillingen har redan erlagts.
Köpeskillingen är baserat utifrån det förslag på 31 stycken
byggrätter som Exploatören presenterat och att Exploatören bekostar anläggandet av allmänna anläggningar
inom området såsom gator, VA-anläggning, lekplats m m
i enlighet med vad som reglerats i exploateringsavtalet.
Förslaget visar på 19 stycken kedjehus, 1 styck samlingslokal och 11 stycken radhus. Om bygglovet beviljas för
ett annat antal byggrätter skall köpeskillingen regleras
med 240 000 kronor för kedjehus och 165 000 kronor för
radhus. Samlingslokalen beräknas efter samma pris som
kedjehus. Köpeskillingen skall dock aldrig sättas lägre än
6 615 000 kronor. Genom detta avtal är Exploatören fri
från gatukostnadsuttag.
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3. Tillträde

9. Köpebrev och lagfart

Tillträde till det köpta området sker 2012-04-15.

När köpeskillingen betalats och byggnadsskyldigheten
uppfyllts enligt punkt 4 utfärdar kommunen köpebrev.
Lagfart sökes och betalas av Exploatören.

4. Byggnadsskyldighet

Exploatören ska senast 2013-02-28 ha påbörjat byggnationen av 50 % av bostäderna inom byggnationens första
etapp som omfattar 30 bostäder och en samlingslokal.
Byggnadsskyldigheten anses uppfylld när grundkonstruktionerna (bottenplatta eller dylikt) är färdiga. Kommunen
har rätt att återköpa hela eller del av området på lika
villkor och för lika köpeskilling, där inte byggnadsskyldigheten uppfyllts. Kommunen ersätter i sådant fall Exploatören för gjorda investeringar på allmän platsmark i enlighet
med detaljplanens bestämmelser och enligt godkända
projekteringshandlingar.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: datum……………………
………………………………………………………………
Stadskansliet/Samhällsplaneringsavdelningen
5. Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och Exploatören biträder ansökan. Exploatören betalar förrättningskostnaden.
6. Skatter och avgifter

10. Köpeavtalets giltighet

Detta köpeavtal är giltigt under förutsättning att
• köpeavtalet godkänns av Kommunfullmäktige genom
beslut som vinner laga kraft
Skulle köpeavtalet inte komma att gälla på grund av att
ovannämnda villkor inte uppfylls ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Kommunen återbetalar
köpeskillingen till Exploatören utan ränta.
------Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Exploatören tagit var sitt.
Borås 2012Borås Stad
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Stockholm 2012Riksbyggen ekonomisk förening

Britt Andersson
Markchef

Såsom lagfaren ägare till fastigheten den 1 januari 2012
betalar Kommunen eventuell fastighetsskatt för fastigheten för hela 2012. Därefter betalar Exploatören motsvarande skatt för överlåtet område enligt detta köpeavtal.
Kommunen betalar alla övriga eventuella avgifter fram till
tillträdesdagen. Exploatören betalar motsvarande kostnader för tiden därefter.
7.

Överlåtna områdets skick

Området överlåts i det skick det befinner sig i vid tillträdesdagen. Efter separat överenskommelse mellan Kommunen och Exploatören avverkar Kommunen skogen inom
exploateringsområdet och tar hand om virke och ris.
8. Inteckningar

Säljarna garanterar att fastigheten vid tillträdet inte
besväras av penninginteckningar samt att inga eventuella
servitut, nyttjanderätter etc belastar fastigheten utöver vad
som finns redovisade i fastighetsregistret.
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Nr 46
Förvärv av fastigheten Balsampoppeln 5 på Göta
2012-03-12

2012/KS0162 252

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunen har blivit erbjuden att förvärva en fastighet
på Ålandsgatan på Göta. Fastigheten är på cirka 4 500
kvm och med en byggnad på cirka 1 200 kvm. Byggnaden
inhyser idag tre hyresgäster, med Bravida som den största
hyresgästen. Fastigheten inbringar en årlig hyra på cirka
850 000 kronor.
Förvärvet är ett led i att säkerställa mark för framtida
behov och kommunen äger sedan tidigare marken runt
om fastigheten.
Byggnaden kommer att förvaltas och uthyras av Lokalför
sörjningsförvaltningen. Betalning och tillträde sker
2012-05-01.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen köper Balsampoppeln 5 för 8 350 000 kronor
av Dalajo AB.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Mellan Borås Stad, 212000-1561 genom Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och
Dalajo AB, 556538-1190, Verkstadsgatan 4, 504 62 Borås,
nedan kallad Bolaget,

Köpekontrakt
1. Överlåtelseförklaring
Bolaget överlåter genom försäljning till Kommunen fastigheten Borås Balsampoppeln 5, se bilaga 1. Fastigheten
överlåtes fri från samtliga eventuella penninginteckningar
och/eller övriga eventuella skuldförbindelser.

2. Köpeskilling
Köpeskillingen är åttamiljonertrehundrafemtiotusen
(8 350 000) kronor.

3. Betalningsvillkor
Köpeskillingen skall betalas enligt följande:
A Kommunen betalar kontant som
handpenning vid undertecknandet
av detta avtal att insättas på Bolagets
konto: 4079 13 04163 i Nordea
B

835 000 kr

Kommunen betalar kontant på tillträdesdagen att insättas på Bolagets
konto: 4079 13 04163 i Nordea

7 515 000 kr

Summa

8 350 000 kr

4. Likvidavräkning
Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen.

5. Tillträde
Fastigheten säljs, under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 19 nedan, med
tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2012-05-01.
Äganderätten till fastigheten övergår på Kommunen först
på tillträdesdagen. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev
har utfärdats.
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6. Inteckningar
Bolaget garanterar att fastigheten vid tillträdet inte är
intecknat till högre belopp än vad som framgår av fastighetsregistret, se bilaga 2. Bolaget skall lösa eventuella lån
och pantbrev skall överlämnas till Kommunen på tillträdesdagen.
I övrigt garanterar Bolaget att inte andra gravationer (servitut, nyttjanderätter etc) belastar fastigheten än de som
finns redovisade i fastighetsregistret.

Bolaget garanterar, att åläggande från Miljö- och konsumentnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad
som angivits i detta kontrakt.

10. Rengöring m m
Lösegendom som inte tillhör befintliga hyresgästerna skall
vara bortforslad på tillträdesdagen.

11. Lagfarts- och lånekostnader
7. Försäkringar
Bolaget förbinder sig att hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad till och med tillträdesdagen.

8. Faran för fastigheten
Bolaget står för faran att fastigheten av våda skadas eller
försämras mellan kontraktsdagen och tidpunkten Kommunens tillträde. Faran ligger på Kommunen, om fastigheten ej tillträtts på grund av dröjsmål.

9.	Fördelning av utgifter
och inkomster m m
Intäkter från fastigheten skall tillfalla Bolaget i den mån
de avser tiden innan tillträdesdagen vartefter skall tillfalla
Kommunen.
Bolaget skall betala sin andel av skatter, räntor och andra
periodiska utgifter för fastigheten av vad slag de vara må, i
den mån dessa belöper på tiden intill tillträdesdagen. Från
och med nämnda dag åvilar betalningsskyldigheten i dessa
avseenden Kommunen, som också äger åtnjuta all avkastning från fastigheten från och med tillträdesdagen.

Alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av Kommunen. Expeditions- och uppläggningskostnader för upptagande av nya lån betalas av
Kommunen.
Parterna är medvetna om att det normalt är förenat med
kostnader att lösa lån som belastar fastigheten och att
denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen av Bolagets lån betalas av Bolaget.

12. Överlämnande av handlingar
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts i enlighet med vill
koren i detta kontrakt skall Bolaget till Kommunen, för
Kommunens undertecknande, överlämna kvitterade köpebrev avseende fastigheten samt övriga för lagfarts vinnande
erforderliga handlingar.
Bolaget skall vidare till Kommunen överlämna nytt gravationsbevis, eventuellt obelånade inteckningar/pantbrev,
hyreskontrakt, serviceavtal, gällande tomtkarta om sådan
finnes och andra handlingar angående fastigheten, vilka är
av betydelse för Kommunen som ägare till denna.

13. Pantförskrivning

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är
parterna införstådda med att betalningsskyldigheten åvilar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Dock har parterna enats om att avräkning och
fördelning av fastighetsavgiften skall ske parterna emellan
per tillträdesdagen på sätt som angivits ovan.

Bolaget förbinder sig att, i samband med köpeskillingens
erläggande, i det fall långivaren så önskar, biträda Kommunens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten
innan Kommunen har erhållit lagfart.

Bolaget garanterar, att på fastigheten belöpande
• gatukostnadsersättning
• el-anslutningsavgifter
• VA-anslutningsavgifter
• anslutningsavgifter för fjärrvärme
• anslutningsavgifter för gas
• arrendeavgifter
erlagts, därest sådan ersättningsskyldighet inträtt, såvida
parterna ej avtalat annat i detta kontrakt.

Om endera parten, med undantag för vad som stadgas i
punkten 19 nedan, inte skulle fullgöra sina ålägganden
enligt detta kontrakt har den andra parten rätt till skälig
ersättning.

14. Skadestånd

Skulle åsidosättande av avtalsenlig skyldighet ha väsentlig
betydelse föreligger härutöver rätt att häva köpet.
Om Bolagets skada överstiger handpenningen är Kommunen härutöver skyldig att erlägga mellanskillnaden till
Bolaget.
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15.	Fastighetens skick: friskrivning
från fel i fastigheten
Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits. Kommunen har
utfört besiktningar på fastigheten.
Kommunen friskriver Bolaget från ansvar för fastighetens fysiska skick, inklusive s k dolda fel. Kommunen får
således inte göra några som helst påföljder gällande på
grund av fel eller bristfälligheter å fastigheten eller i de på
fastigheten uppförda byggnaderna.

16. Bolagets garanti
Bolaget garanterar
• att årshyrorna för lokalerna enligt gällande kontrakt
och bifogad hyresaviseringslista inklusive kostnader för
bränsle och avgifter för vatten och avlopp,
• att inga avtal träffats med enskilda hyresgäster utöver
nyss nämnda kontrakt och avtal, vilka Kommunen
beretts taga del av,
• att utan Kommunens medgivande intet nu gällande avtal, av slag det vara må, förändras eller nya avtal träffas
rörande fastigheten.

17. Bolagets skyldighet
Från och med tillträdesdagen överlåter Bolaget på Kommunen sina rättigheter.

18. Kommunens skyldighet
Från och med tillträdesdagen övertar Kommunen Bolagets
skyldighet enligt alla för fastighetens behöriga skötsel träffade avtal, vilka Kommunen tagit del av, såsom rörande
renhållning, leverans av vatten, elektricitet allt i den mån
dessa avtal inte kan sägas upp att upphöra nämnda dag.

19. Kommunala beslut
För Bolagets del villkoras försäljningen av att densamma
godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Om försäljningen inte godkänns förfaller detta köpekontrakt och
parternas respektive prestationer återgår. Ingendera parten
har därvid något krav, av vad slag det vara må, å den andra
parten.

20. Kommunala fastighetsavgiften
Såsom lagfaren ägare till fastigheterna den 1 januari 2011
betalar Säljaren den kommunala fastighetsavgiften för
fastigheterna för hela 2011. Därefter betalar Kommunen
motsvarande kostnader.
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21. Giltighet
Kontraktet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut
som vinner laga kraft. Skulle kontraktet inte komma
att gälla på grund av att detta villkor inte uppfylls, skall
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Erlagd
handpenning och köpeskilling återbetalas då till Kommunen utan ränta.
------Detta kontrakt har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt.
Borås 2012Borås 2012Borås Stad
Kommunstyrelsen
Dalajo AB
Ulf Olsson
Ulf Larsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

2 kartor in här
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Nr 47
Centralt belägen badplats i Viskan i Borås
2012-02-27

2010/KS0802 822

Från Fritids- och folkhälsonämnden

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Utdrag ur protokoll

Kommunfullmäktige gav i Budget 2010 Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till en
centralt belägen badplats i Viskan.

§ 104
Centralt belägen badplats
i Viskan i Borås

Fritid- och folkhälsonämnden har med anledning av detta
tagit vattenprover under sommaren 2010 med negativt
resultat. Vattenkvaliteten är sådan att det inte kan anses
vara lämpligt med en publik badplats i de centrala delarna
av Borås.

Kommunfullmäktige har i budget 2010 gett Fritids- och
folkhälsonämnden i uppdrag att undersöka möjligheten
till en badplats centralt i Viskan.

Fritids- och folkhälsonämnden ser som ev alternativ att en
pool anläggs i anslutning till Viskan. Detta är givetvis förknippat med högre kostnader men kan tas med i diskussionerna om Stadsparksbadets utbyggnad.
Kommunstyrelsen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden genomfört Kommunfullmäktiges uppdrag och
kommit fram till att det inte är lämpligt att anlägga en
centralt belägen badplats i Borås. Eventuella alternativ får
diskuteras i andra sammanhang.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Tills vidare anläggs ingen badplats i centrala Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

2010-10-26

Fritids- och folkhälsokontoret har gjort badvattenprover
under hela sommaren 2010 och resultatet är entydigt: vattnet i Viskan vid Stadsparken är inget lämpligt badvatten.
Därmed finns det ingen möjlighet att anlägga en badplats
i de centrala delarna av Borås. Bedömningen är att allt vatten i Borås centrum är otjänligt och därmed olämpligt för
människor att bada i.
Alternativet är att anlägga en pool i Viskan, alltså en form
av tempererat friluftsbad i stil med Alidebergsbadet. Det
medför naturligtvis betydligt högre anläggningskostnader
och driftskostnader än det ogenomförbara alternativet
med vanligt strandbad i Viskan.
Fritids- och folkhälsokontoret föreslår att en eventuell
badpool i Viskan tas med i den planerade utbyggnaden av
Stadsparksbadet.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
att	anta Fritids- och folkhälsokontorets yttrande angående
centralt belägen badplats i Viskan i Borås
Vid protokollet
Ingvor Krantz		
Nämndsekreterare

Hans Forsman
Förvaltningschef
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Nr 48
Svar på motion av Anna Christensen (M);
Lokal samverkan för en bättre framtid för barn
och unga i Borås – SSP
2012-02-27

2011/KS0591 701

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Motionen bifalls.

Anna Christensen (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22/9 2011 inlämnat rubricerad motion.

Lena Palmén
Kommunalråd

I motionen föreslås att Borås Stad etablerar ett samarbete
enligt SSP-modell, samverkan mellan skola, socialtjänst
och polis, med berörda samarbetsparter.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Sociala omsorgsnämnden, Ungdomsrådet, Utbildnings
nämnden och Brottsförebyggande rådet. Samtliga
remissinstanser tillstyrker motionen. Sammanställning av
inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska arbeta för en
samverkan enligt SSP-modellen i alla berörda förvaltningar. I stadsdelarna Väster och Öster finns redan ett
pågående SSP-samarbete som visat sig fungera bra.
Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Borås
Stad och polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg ska ses över och målsättningen är att det ska
göras under första kvartalet 2012. Borås Stad vill arbeta
för att samverkan enligt SSP-modellen förs in i samverkansöverenskommelsen vid denna översyn. I överenskommelsen bör det även framgå att fritidsverksamheten, samt
gymnasieskolan ska omfattas av samverkan enligt SSPmodellen.
Former för hur arbetet enligt SSP ska organiseras får därefter utarbetas i samråd mellan de aktörer som omfattas av
samverkansöverenskommelsen. Nämnderna ansvarar för
genomförande och uppföljning på nämndnivå. Centrala
BRÅ ansvarar för metodutveckling och övergripande
uppföljning.

KOMMUNSTYRELSEN
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2011-09-22

Bilaga till § 120 Anmälningsärenden

Motion; Lokal samverkan för en
bättre framtid för barn och unga i
Borås – SSP
Barn och ungdomar som hamnar snett i samhället skall
tidigt kunna fångas upp. Risken är annars att de hamnar
i en miljö med kriminalitet och droger som i ett senare
skede kan leda till den organiserade brottsligheten. För
dem som hamnar i den organiserade brottsligheten är
det svårt att ta sig ur denna gruppering. De ungdomar
som döms till straffavtjäning har svårt att återetablera sig
i samhället: tre av fyra återfaller i brott inom tre år efter
avtjänat straff.
Ungdomar i Borås har rätt till en trygg och säker uppväxt.
Ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis (SSP)
är en mycket bra plattform för en lokal samverkan för de
ungas bästa. Genom att skapa en operativ samverkansgrupp med SSP har vi en grupp som kan arbeta långsiktigt
med att motverka samt förhindra ungdomskriminalitet,
missbruk och annat riskbeteende.
Skolan, socialtjänsten och polisen har olika yrkestraditioner, befogenheter och kompetenser. Genom ett nära
och organiserat samarbete blir det möjligt att samutnyttja
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resurser och yrkeskompetenser på ett sätt som underlättar
möjligheterna att se och bedöma problem, dess orsaker och
möjliga åtgärder.
Ett samverkansavtal med SSP i Borås stad skulle kunna ge
områdespolis, socialsekreterare och skola en möjlighet att
utbyta information om barn som skolkar, misstänks begå
brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva
miljöer. Genom ett samverkansavtal med polisen kan de
tillsammans med socialtjänst och skola ligga i framkant
för att på ett tidigt stadium hjälpa de unga. Genom detta
arbete stärker man de unga i det sociala skyddsnätet, arbetet och under fritiden.
I Köpenhamn har man haft ett liknande SSP-samarbete
sedan 70-talet med goda resultat. Malmö inspirerades av
Köpenhamn och använder sig av SSP sedan 2003 och även
där har man sett ett bra resultat.

2012-01-09
Från Stadskansliet

Remissammanställning

Motion av Anna Christensen (M);
Lokal samverkan för en bättre
framtid för barn och unga i Borås
Nämndernas yttranden
i sammanfattning
Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen

Det finns redan idag en viss form av samarbete i Borås,
dock finns det inget skriftligt avtal mellan Borås stad och
polismyndigheten. Att utveckla Borås genom ett skriftligt
SSP-samarbete vore en stor framgång. Vi behöver göra allt
för att våra ungdomar skall gå en bra framtid tillmötes, en
framtid utan kriminalitet och droger.

Sociala omsorgsnämnden anser att det är viktigt med ett
samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att
ge ungdomar en trygg och säker uppväxt. Nämnden förutsätter att Stadsdelsnämnd Väster, som har det kommungemensamma ansvaret för Individ och familjeomsorgen barn
och familj, tillsammans med skola och polis arbetar fram
ett avtalsförslag för att formalisera detta viktiga arbete.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag:
att Borås Stad etablerar ett samarbete enligt SSP-modell
med berörda samarbetsparter.

Stadsdelsnämnden Norr

Anna Christensen (M)

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget.
SDN Norr anser att SSP(f) är en samarbetsform som är
väl fungerande och föreslår att detta regleras i det nya
samverkansavtal som ska upprättas mellan Polisen och
Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster beslutar att tillstyrka motionen.
Kommunstyrelsen har till Stadsdelsnämnden Väster översänt en motion för yttrande. Motionären föreslår att Borås
Stad etablerar ett samarbete enligt SSP-modell (Skola, Socialtjänst, Polis) med berörda samarbetsparter. Stadsdelsnämnden menar att det är högst lämpligt att Borås Stad
arbetar för en SSP-samverkan där även fritidsverksamheter
inkluderas.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster har beretts tillfälle att yttra sig
över motionen om ”Lokal samverkan för en bättre framtid
för barn och unga i Borås Stad – SSP”.
I motionen föreslås att skola och socialtjänst ingår ett
samarbetsavtal med polismyndigheten (SSP). Genom ett
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samverkansavtal skapas förutsättningar för att ytterligare
utveckla det samarbete som sker redan idag för att motverka samt förhindra ungdomskriminalitet, missbruk och
annat riskbeteende.
I motionen nämns att Malmö Stad arbetat enligt SSPmodellen sedan 2003 med goda resultat.
Inom Stadsdelsnämnden Öster finns redan i dag ett etablerat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid
som samverkar enligt ett gemensamt utarbetat underlag.
Samverkan sker genom särskilda nätverksmöten, så kallade
SSPF-möten. (Skola, socialtjänst, polis, fritid). En grundläggande förutsättning för att SSPF-möte ska kunna hållas
är att vårdnadshavare (för ungdom under 18 år) medger
att sekretess hävs mellan de representerade verksamheterna. Mot bakgrund av de goda erfarenheterna kring denna
samverkan ser nämnden positivt på att ett samverkansavtal
upprättas mellan berörda parter.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet beslutar på sitt stormöte 2011-10-26 att
tillstyrka motionen.
I motionen föreslås att polis, socialtjänst och skola ska ingå
ett samverkansavtal i syfte att lättare kunna fånga upp
unga som är på väg in i missbruk eller kriminalitet. Ungdomsrådet ser det som positivt att ett samverkansavtal tas
fram för att stärka de samarbetsformer som redan finns.
Ungdomsrådet anser att även fritid bör finnas representerat i samverkansavtalet då fritiden är en arena som utgör
en stor del av ungdomars liv.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om Lokal
samverkan för en bättre framtid för barn och unga i Borås.
I motionen föreslås att skola och socialtjänst ingår ett avtal
om samverkan med polismyndigheten i syfte att i ett tidigt
skede hjälpa unga som riskerar att hamna i brottslighet.
Det redan i dag förekommande samarbetet mellan skola,
socialtjänst och polis skulle genom att parterna ingår ett
avtal kunna utvecklas ytterligare. Som referens för samarbetet enligt s k SSP-modell anges bl a Malmö, där de tre
myndigheterna samarbetar sedan 2003 med goda resultat.
Utbildningsnämnden har en positiv grundinställning till
samverkan mellan olika aktörer som verkar för barns och
ungdomars bästa. Gymnasieskolan samverkar redan i dag
med såväl socialtjänst som polis.
Det lagda förslaget om samverkan förefaller främst att
rikta sig till grundskolan. I den kommunala organisatio-
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nen finns grundskolorna liksom socialtjänsten inom tre
stadsdelar.
Gymnasieskolan finns i egen förvaltning. För att kunna
införa ett samarbete enligt SSP-modell i gymnasieskolan
anser Utbildningsnämnden att detta måste kartläggas
ytterligare.
Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet i Borås tillstyrker motionen.
Brottsförebyggande rådet i Borås (BråB) har getts möjlighet att yttra sig angående motionen: ”Lokal samverkan för
en bättre framtid för barn och unga i Borås – SSP”.
BråB anser att det ur ett brottsförebyggande perspektiv är
positivt att samarbeta enligt SSP(F)-modellen. BråB anser
att fritid ska vara delaktiga i samverkansmodellen samt att
arbetet med SSP(F) kontinuerligt ska utvärderas. Vidare
bör arbetet bli en del av samverkansöverenskommelsen
mellan kommunen och polisen.
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