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Omfattning
Kommunens verksamhet är bred och omfattande. För
närvarande omsätts årligen 7,6 miljarder kronor. Den
största delen av verksamheten, 6,0 miljarder kronor, bedrivs under offentligrättsliga former genom en traditionell
nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen
och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, policys m m.
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2012
att bedrivas genom 13 bolag. Tillsammans beräknas en
omsättning på närmare 2 miljarder kronor. Bolagen styrs
av aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt
av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och
ägardirektiv. Bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom särskilda beslut, är
formell till sin karaktär och behöver sällan ändras.
Kommunerna har insett behovet att på ett bättre sätt styra
och få insyn i de kommunala bolagen. Bakgrunden är
att bolagen representerar en väsentlig del av kommunens
tillgångar då de normalt är relativt mer investeringsintensiva än traditionell kommunal verksamhet. För Borås
del redovisas i bokslut 2010 för kommunkoncernen en
balansomslutning för de helägda bolagen på 4,9 miljarder
kronor att jämföras med förvaltningsorganisationens 7,3
miljarder kronor.

Ägarstyrning
Då bolagen representerar stora värden och därmed också
en stor ekonomisk risk har Kommunfullmäktige sett att
ägaren på ett tydligt sätt måste styra och följa upp verksamheten genom en utvecklad ägardialog. I Borås Stad
liksom i flertalet andra kommuner har ett arbete skett
med att utifrån ägardirektiv formulera verksamhets- och
ekonomiska mål för de kommunala bolagen.
Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige
tydliga krav på företagen. I direktiven anges bl a att
bolagen årligen skall upprätta en budget för det kom
mande kalenderåret som skall godkännas av Kommunstyrelsen. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin
under budgetåret också innehålla en verksamhetsplan.
Dessutom skall ett ekonomiskt handlingsprogram för den
kommande treårsperioden redovisas. Bolagens budgetar
och verksamhetsplaner ligger sedan till grund för ägarens,
Kommunfullmäktiges, fastställande av finansiella mål
och avkastningskrav för det kommande budgetåret. Med
anledning av den nya lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag och krav på att bostadsbolagen skall
bedrivas enligt affärsmässiga principer pågår en översyn av
bostadsbolagens ägardirektiv, med förväntat fastställande
av dessa under ordinarie bolagsstämmor 2012.

Budgetprocess
I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls planerings- och uppföljningssamtal
liknande de som genomförs med de kommunala nämnderna. Denna dialog ligger i linje med ägarens ambition att
hålla en hög nivå på kommunikationen och styrningen av
sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip
inte är någon skillnad mellan en nämnd och bolag i dessa
avseenden.
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Kommunstyrelsen kan för 2012 konstatera att även om
materialet kan variera i standard så erhålls ett bra material
från de flesta företagen. Under året gör löpande samarbets
processer med de större företagen också att Kommunstyrelsen hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen
och om eventuella problem. Kommunikationen mellan
bolagsledningar och Kommunstyrelsen är god.

Ekonomiska mål
Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för
2012. Kommunstyrelsen redovisar därefter sitt förslag
samt i tabellform resultat- och avkastningskrav samt
finansiella mål. Kommunstyrelsens bedömning av företagens resultat m m utgår i de flesta fall från var de står i
dag. Önskvärda nivåer på avkastning och finansiell styrka
kan därför inte alltid ställas för närmsta året. Därför sätts
också mål, vilka är ägarens avkastningskrav att nå inom
1-3 år, och ska utgöra underlag för bolagens arbete med
nästkommande budget.
Kommunstyrelsen har liksom föregående år valt att lyfta
fram avkastning på eget kapital som avkastningskrav (resultat efter finansiella intäkter och kostnader i förhållande
till egna kapitalet) och soliditet som mått på finansiell
styrka (eget kapital i förhållande till totalt kapital). För AB
Bostäder används även direktavkastning som ett avkastningskrav, då detta är ett allmänt vedertaget marknadsmässigt avkastningsmått inom fastighetsbranschen. Direktavkastningen mäter bolagets driftnetto (hyresintäkter
minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt)
dividerat med fastigheternas marknadsvärde. AB Bostäder
mäter den finansiella styrkan på såväl soliditet som justerad soliditet. I den justerade soliditeten har eget och totalt
kapital justerats med fastigheternas marknadsvärde, även
detta mått mäts som en anpassning till den nya lagstiftningen och marknadsmässig bedömning.
Kommunens mål är att inte behöva tillskjuta ytterligare
aktieägartillskott till bolagen. Bolagssektorn skall normalt
genom egna resultat bygga upp sin ekonomi för att nå en
långsiktigt god uthållighet.
Bostadsföretagen genomför i regel hyresförhandlingar
i slutet på året vilket innebär att budgetförslagen från
bostadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av
utfallet utifrån dessa förhandlingar. Om förhandlingarna
är slutförda bygger budgetförslagen på faktiskt utfall av
dessa.
Från och med 1 januari 2011 har ny lagstiftning avseende
de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen börjat gälla,
vilket kräver att dessa bolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha marknadsmässiga avkastningskrav.
Detta innebär att bostadsbolagen framöver kommer att ha
avkastningskrav och finansiella mål som är i paritet med
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privata aktörer på hyresrättsmarknaden i Boråsregionen.
Att helt anpassa sig till marknadsmässiga avkastningskrav
kommer att ta tid. De marknadsmässiga måtten kommer
därför successivt att införas för bostadsbolagen. Kommunen har under året anpassat sig till lagstiftningen genom
att bostadsbolagen nu betalar en internbanksavgift till
stadens internbank för att åstadkomma marknadsmässighet i utlåningen till bolagen, påbörjat arbetet med att
upprätta nya ägardirektiv samt påbörjat arbetet med att
upprätta marknadsmässiga avkastningskrav. Detta arbete
kommer att fortsätta under 2012, och i avkastningskraven
nedan är det enbart AB Bostäder som mäts enligt nya
avkastningskrav.

Bolagens finansiering
De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina
kort- och långsiktiga kapitalbehov tillgodosedda av den
koncerngemensamma Internbanken. Internbankens
huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose behovet av finansiell
kompetens och samordna finansverksamheten. Bolagens
ansvar är att i dialog med internbanken utforma räntebindningsstrategier och riskbedömningar som årligen skall
godkännas av Kommunstyrelsen i samband med budgeten. För den sammantagna kommunkoncernen gäller som
huvudprincip att maximalt 50 % av räntebindningen får
förfalla inom 12 månader medan det för ett enskilt företag
kan beviljas avsteg från huvudprincipen av Kommunstyrelsen. Bolagen ska ha egna räntebindningsstrategier där
riskmandaten framgår, i de fall de avviker från kommunkoncernens huvudprincip.
Finansiering av bolagen för 2012 med bolagsspecifika
kommentarer framgår av bilaga 1.

Borås Stadshus AB
Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med
samma namn där Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät
AB, Borås Djurpark AB, Borås Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB och BoråsBorås TME AB ingår som
dotterbolag. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet,
utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen
för att finansiera sina kostnader. Kostnaderna består i
huvudsak av räntekostnader för ett externt lån och fr o m.
i år en internbanksavgift, motsvarande borgensavgift, på
för närvarande 0,3 %.
Bolaget har i sitt budgetförslag utgått från ett resultat efter
finansiella intäkter och kostnader på ‑6,3 mnkr och ett
nollresultat efter koncernbidrag. Budgetförslaget innebär
en oförändrad soliditet på 4 %.
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Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget, med ett
resultat på ‑6,3 mnkr, för Borås Stadshus AB. Årsresultaten tom 2008 låg på nivån ‑8 till ‑9 mnkr men har sedan
2009 förbättrats genom en lägre ränta. Det långsiktiga
finansiella målet föreslås vara oförändrat, dvs en soliditetsnivå på 4-5 %.

Borås Energi och Miljö AB
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 att Renhållningsverksamheten i förvaltningsform skulle slås ihop med
Borås Energi AB:s verksamhet till ett gemensamt bolag,
Borås Energi och Miljö AB. Det nya bolaget arbetade
under 2007 med sin organisation i syfte att finna bästa
möjliga lösning för att styra mot stadens miljövisioner
och strategier. Detta arbete har fortsatt och förfinats. En
produktionsorganisation har under åren utvecklats i form
av fem affärsområden. Från den 1 januari 2011 tillkom,
efter ett beslut i Kommunfullmäktige, Borås Stads VAverksamhet som ett sjätte affärsområde:
• Hushåll
• Biogas
• Återvinning
• Vattenkraft
• Energi
• Vatten och avlopp
Prognosen för intäkterna 2011 är 751 mnkr, vilket är
väsentligt högre än budgeterade 716 mnkr. Avvikelsen
beror på mer levererad fjärrvärme än budgeterat, samt att
intäkter överstiger budget för såväl fordonsgas som för
avfall. I den positiva avvikelsen ligger också en extraordinär försäkringsintäkt på 11 mnkr. Trots volymökningen
så beräknas dock resultatet enbart öka med 2,7 mnkr, till
+39 mnkr mot budgeterade +36,3 mnkr. Detta beror på
ökade kostnader, främst för bränsle i form av ökad leverans
samt för att bränslepriserna ökat mer än förväntat. I siffrorna ovan är VA exkluderat då de inte var med i budgeten
för 2011. Prognosen 2011 för VA är ett resultat på +25,0
mnkr, vilket ger ett totalt resultat för bolaget på 64 mnkr.
Bolagets intäkter 2012 budgeteras till 900 mnkr, vilket är
i nivå med förväntat utfall 2011 då VA inkluderas. Driftresultatet (resultatet före kapitalkostnader) är 25 mnkr bättre
än prognosen (exkl VA) för 2011. Såväl högre avskrivningar som högre räntor gör dock att resultatet netto förväntas
bli 40,2 mnkr 2012, jämfört med +64 mnkr i förväntat
utfall 2011. Affärsområde hushåll, biogas samt återvinning
beräknas få ett bättre resultat än budget och prognos för
2011. Affärsområdena energi, vattenkraft och VA beräknas
att få ett sämre resultat än såväl budget som prognos för
2011.

Prognosen för 2011 visar att bolaget ger en avkastning på
eget kapital på 23,5 %, och budgeten för 2012 visar på
20 %. Sänkningen beror på att VA-tillgångarna kraftigt ökar
balansomslutningen och de är inte med i bolagets beräkning
för 2011. Soliditeten budgeteras för 2012 till 10,4 %.
Kommunstyrelsen noterar att ägarens långsiktiga ekonomiska mål varit en avkastning på eget kapital på 10 % och
en soliditet på 20‑25 %. Åtgärder måste till för att säkra
resultaten och en snabbare uppbyggnad av det egna kapitalet med hänsyn till framtida mycket stora investeringsbehov. Resultaten de senaste åren har inte varit tillräckligt
höga, och taxeökningen 2012 är därför relevant.

Hushåll

Affärsområde Hushåll står för cirka 9 % av bolagets omsättning och omfattar avfallshämtning, optisk sortering,
tömning av slam och fettavskiljare. Detta område är en
myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras med en offentligrättslig taxa. Över tiden skall självkostnadsprincipen gälla. Intäkterna på 89,6 mnkr täcker
kostnaderna med ett budgeterat överskott på 2,2 mnkr.
Taxan föreslås oförändrad. I resultatet ingår en avbetalning av tidigare års underskott samt andel av återställning
av Gässlösadeponin med 1,7 mnkr.
Kommunstyrelsen godkänner det budgeterade resultatet
och förslaget till oförändrad taxa.
Biogas

Affärsområdet står för cirka 5 % av bolagets omsättning
och omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion,
uppgradering och gasförsäljning. Intäkterna för 2012 budgeteras till 66,6 mnkr vilket ger ett resultat på ‑2,3 mnkr.
Resultatet skall jämföras med ‑6,4 mnkr i prognosen för
2011. Till grund för resultatförbättringen på 4,1 mnkr ligger en ökad produktion och försäljning av gas. Den ökade
volymen beror på kundernas ökade konsumtion, däribland
Borås Lokaltrafiks bussar.
Om planerade investeringar och ökade försäljningsvolymer
följer bolagets beräkningar så noterar Kommunstyrelsen
kalkylerade resultatförbättringar kommande år. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget.
Återvinning

Affärsområdet står för cirka 11 % av bolagets omsättning
och omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall,
åkeri samt entreprenader.
Intäkterna budgeteras 2012 till 106 mnkr vilket är en ökning, bl a beräknas volymer för farligt avfall och återvinB3
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ningsmaterial öka. Resultatet för affärsområdet budgeteras
till +8,7 mnkr. Detta är en resultatförbättring mot såväl
budget som prognos för 2011 och beror på förväntade effektiviseringar och optimeringar av verksamheten.
Kommunstyrelsen godkänner bolagets budgetförslag och
förutsätter att verksamheten kontinuerligt rationaliseras
och följs upp.
Vattenkraft

Affärsområdet står för 2 % av bolagets totala omsättning och omfattar vattenkraftstationerna Haby/Hulta,
Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i
Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken. Planerad elproduktion 2012 är 34 GWh. Intäkterna budgeteras till 17,2
mnkr vilket ger ett budgeterat resultat på +4,0 mnkr vilket
är sämre än 2011 och beror på lägre elintäkter och lägre
intäkter för elcertifikat.
Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget.
Energi

Affärsområdet står för hela 56 % av bolagets omsättning
och omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och
processånga. Budgeterad levererad fjärrvärme 2012 uppgår
till 640 GWh jämfört med 615 i budgeten för 2011.
Produktionen av el är budgeterad till 144 GWh (f å 152),
leveranser av fjärrkyla 8,0 GWh (f å 8,3) samt processånga
7 000 ton (f å 8 300) ligger alla något under föregående
års nivåer. Priserna för fjärrvärme höjs med 5 % och ökar
intäkterna 2012 med 18 mnkr. Intäkterna beräknas totalt
för affärsområdet till 565 mnkr (f å 558,6) och ger ett
budgeterat resultat på +21,4 mnkr vilket är kraftigt sämre
än 2011 (+35,2). Resultatförsämringen beror på ökade
bränslekostnader och ökade kapitalkostnader, samt på den
i 2011 års resultat inkluderade försäkringsintäkten.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för affärsområdet Energi.
Vatten och avlopp

Affärsområdet står för cirka 17 % av bolagets omsättning
och omfattar Sjöbo vattenreningsverk, Gässlösa avloppsreningsverk samt VA ledningsnät. Enligt vattentjänstlagen
har kommunen skyldighet att sörja för produktion och
distribution av dricksvatten samt för avledning och rening
av avloppsvatten. Verksamhetens geografiska omfattning
är fastställd genom av Kommunfullmäktige beslutat
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen.
VA-verksamhetens övergripande verksamhetsidé är att
långsiktigt tillgodose boråsarnas behov av hälsosamt och
gott dricksvatten, samt att rena spillvatten och omhänderB4

ta dagvatten med beaktande av miljöhänsyn, effektivitet
och god service.
Bolaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för
brandvattenförsörjning och dagvattenavledning från gator
motsvarande 4,0 mnkr. I övrigt finansieras VA-verksamheten genom VA-avgifter från brukarna.
VA-taxan fastställs årligen i Kommunfullmäktige och
brukningsavgifterna lämnas oförändrade för 2012. Intäkterna budgeteras för 2012 till 162,8 mnkr och resultatet
budgeteras till +11,7 mnkr.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget 2012.
Investeringar
Borås Energi och Miljö AB föreslår nya investeringar
under 2012 på 141 mnkr.
Avskrivningarna beräknas öka med 20,5 mnkr jämfört
med budget 2011, varav 19,1 är hänförligt till VA-verksamheten.
Det ligger ett mycket stort ansvar hos bolaget för att lämnade kalkyler är rätta samt att projekten följs upp och styrs
rätt. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsbudget.
Bolagets förslag till finansiering och lånefördelning för
2012 godkänns. I samband med förestående beslut om
investering i kraftvärme- och avloppsreningsverk planerar
Kommunstyrelsen att genomföra en finansiell riskanalys
av bolaget.

Borås Elnät AB
Borås Energi Nät AB började sin verksamhet i bolagsform
1996. Bolagets utveckling har genererat stabila årliga
överskott. Detta har gjort att bolaget utöver lämnade koncernbidrag, genom överavskrivning, kunnat bygga upp en
obeskattad reserv som 2010 uppgick till 98,4 mnkr.
I förslaget till budget 2012 beräknas ett resultat för Elnät
på +26,7 mnkr och för Stadsnät på +2,7 mnkr. Totalt
beräknas ett resultat för bolaget på 29,4 mnkr med en
taxeökning fr o m april på 3,0 %, vilket motsvarar 2,25 %
på årsbasis.
Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet
för elnätverksamheten på +26,7 mnkr är acceptabelt och
i linje med det avkastningskrav som ägaren ställt. Denna
nivå synes vara långsiktigt relevant. Föreslagen taxeökning
är lägre än förra året men bedöms täcka ökade kostnader
för utbyggnad av nätområden och kapitalkostnader till
följd av investeringar.
Beträffande affärsområde Stadsnät, så är det beräknade
resultatet +2,7 mnkr, vilket är femte året då ett positivt
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resultat kan budgeteras. Detta innebär att de inledande
årens förluster nu successivt återbetalas. Bolaget har under
2011 fått sin bolagsordning delvis förändrad angående
komnätverksamheten. Uppdraget inriktas mer tydligt på
att svara för infrastruktur och nätuppbyggnad, och inte
samtidigt vara tjänsteleverantör.
Kommunstyrelsen godkänner under förutsättningarna
ovan ett bolagsresultat på +29,4 mnkr. Kommunfullmäktige föreslås att fastställa avkastningen till 14,7 % och
soliditeten till 25,5 %. På längre sikt föreslås soliditetsmålet till cirka 30 %. Bolagets obeskattade reserv uppgår till
98,4 mnkr.
Investeringar
Bolagets förslag till investeringsplan 2012 omfattar för
elnätet 60,9 mnkr, för Komnätverksamheten 16,1 mnkr
och för övrigt 70,8 mnkr, sammantaget 147,8 mnkr.
Kommunstyrelsen konstaterar att föreslagen nivå på in
vesteringar är högre än föregående år men beror på den
nya lokaliseringen i kvarteret Vinrankan på Göta där köpeskillingen fastställts till 16 mnkr och för ombyggnad av
lokalerna budgeteras 54 mnkr. Det är angeläget och i linje
med kommunens policy att kapitalbindningen projekt för
projekt prövas noggrant.
Bolagets förslag till investeringsbudget godkänns. Att soliditeten i det korta perspektivet ligger lägre än målet beror
på gjorda investeringar i kombination med att relativt
stora koncernbidrag tagits ut.
Bolagets finansiering och lånefördelning för 2012 godkänns.
Borås Djurpark AB

Borås Djurparks verksamhet består fr o m 2009 av två
affärsområden där förutom Djurparken också Saltemads
camping ingår. Respektive affärsområde, jämte några
servicefunktioner redovisas särskilt och uppföljningen av
bolaget sker på denna nivå. Bolagets ekonomi förutsätter
ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus
AB.
För 2011 beräknas ett resultat före koncernbidrag på ‑9,5
mnkr, vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen är hänförlig till affärsområde Djurparken och
på att intäkterna där överstiger budget till följd av ökat
besöksantal under året.
Borås Djurpark AB visar i sitt budgetförslag för 2012 ett
resultat efter finansnetto på -13,7 mnkr varav -11,7 mnkr
avser Djurparken och -2,0 mnkr avser campingen. Bolaget
fyller 50 år under 2012, vilket kommer uppmärksammas med olika evenemang. Besöksantalet budgeteras till

280 000 stycken vilket motsvarar förväntat utfall 2011.
Intäkterna förväntas öka tack vare höjda entréavgifter och
fortsatt effekt av under 2011 gjorda förbättringar i restaurang- och kioskverksamheten. Däremot budgeteras kostnadshöjningar som kraftigt överstiger de höjda intäkterna.
Främst beror kostnadshöjningarna på ökade personalkostnader, jubileumsaktiviteter samt ökade avskrivningar och
ränta på grund av nyinvesteringar. I bolagets budgetförslag finns investeringar i ett nytt centrallager, utbyggnad
av kontor/personalutrymmen och en ny anläggning för
fläckig hyena. Kommunstyrelsen är positiva till föreslagna
investeringar, men investeringen i kontor/personalutrymmen får förskjutas till kommande år av ekonomiska skäl.
Jämfört med budgeten 2011 innebär bolagets budgetförslag 2012 att koncernbidraget ökas med 1,7 mnkr till 13,7
mnkr. Jämfört med förväntat utfall 2011 ökar koncernbidraget med 4,2 mnkr.
Kommunstyrelsen finner att budgeterat underskott är
alltför stort. Förutom framflyttande av investering enligt
ovan, tillåts en personalkostnadsökning jämfört mot 2011
års budget med 8,6 % istället för de 13,7 % som bolagets
budgetförslag innebär. Den relativt höga ökningen av
personalkostnader godkänns med hänsyn till satsningen
på ny djurart och publikvärdar. Däremot måste ökningen
hänförlig till administrationen begränsas. Nettounderskottet för 2012 blir då -12,3 mnkr vilket Kommunstyrelsen
godkänner. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa soliditeten till 4,0 %.
Bolagets har under året passat på att utnyttja det låga
ränteläget till att göra räntebindningar så att ca 75 %
av bolagets lånevolym nu är säkrat i löptider över ett år.
Finansiering och lånefördelning för 2012 godkänns.
Borås kommuns Parkerings AB

Borås Kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens
allmänna parkeringsplatser på tomtmark som omfattar
totalt 3 200 platser. Dessutom hyrs ca 500 bilplatser ut. För
parkeringsverksamheten på gatumark, som Tekniska förvaltningen ansvarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag.
För 2011 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till 5,1
mnkr vilket är 1,7 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges
fastställda Budget. Bolagets relativt höga resultatnivå de
senaste åren beror på att få nya kapitalkrävande anläggningar tillförts bolaget samt ett högt utnyttjande av
parkeringsanläggningarna. Nivån skall därför ses som ett
ekonomiskt utrymme för att kunna bära framtida investeringar i nya Parkeringsanläggningar. Under 2011 har bolaget fått ett tillskott på 580 markparkeringar i anslutning
till vissa av Borås Stads skolor. Detta är ett välkommet tillskott då centrala markparkeringar i framtiden kommer att
minska till förmån för bostäder och affärsverksamheter.
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Bolaget budgeterar för 2012 ett positivt resultat efter
finansiella intäkter och kostnader på 6,1 mnkr. Resultatnivån är högre än 2011 och beror bl a på intäkterna från
de nya områdena runt skolorna. Bolagets budgetförslag
bygger på att parkeringsavgifter, parkeringstillstånd och
P-hyror förblir oförändrade under 2012.
Bolagets investeringsplan för perioden 2012-2014 uppgår
till 83,8 mnkr där 80 mnkr avser ett nytt P-hus på den
befintliga markparkeringen Mariedal vid Druveforsgatan. Detta projekt planeras att ge ett tillskott på 300
parkeringsplatser i ett område där det i dag råder brist på
platser. Planerad byggstart är 2013. I detta läge godkänns
projektet planmässigt. Detaljerade beskrivningar och kalkyler förväntas föreligga inför beslutet om bolagets budget
2013.
För 2012 godkänns bolagets föreslagna investeringar på
3,5 mnkr avseende markparkeringsplatser på Lidaholm,
belysning Nybron och Valhall, Skaraborgsvägen trappa,
kameraövervakning samt utbyte av p-automater
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förutsättningar till stor del styrs av beslut
om parkeringspolicy, investeringar m m. Överskott inom
bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet
att skapa en reserv inför större investeringar alternativt
hanteras genom koncernbidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren
se över bolagets ekonomiska situation. Nya investeringar
utan finansiering med parkeringsköpsmedel kan bli relativt omfattande, vilket kan innebära en lägre soliditet och
en lägre resultatutveckling.
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2012 vilket
innebär ett resultat på 6 100 tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 34 % och
soliditeten till 40 %. Investeringsutgifter för 2012 uppgående till 3 480 tkr godkänns. Bolagets finansiering och
lånefördelning för 2012 godkänns.
Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) lämnar för 2011
en prognos på +3,8 mnkr. IBAB budgeterar för 2012 ett
resultat på +3,0 mnkr efter finansiella poster. Avkastningen uppgår enligt budgetförslaget till 6,0 %. Resultatet
är något sämre än förra årets budget. Soliditeten uppgår i
bolagets budgetförslag till 37,0 %.
Bolaget har under 2011 köpt fastighetsbolaget Arkfast 3
AB för preliminära beloppet 28,5 mnkr. Arkfast 3 AB är
IBAB:s nya dotterbolag. Den tidigare ägaren kommer att
fortsätta som hyresgäst och har tecknat ett tioårigt hyresavtal. IBAB har med detta köp löst Viskastrandsgymnasiets utökade markbehov för transportskolans utbildning.
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Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2012, vilket
innebär ett resultat på +3,0 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningskravet till 6 % och
soliditeten till 37 %. Investeringsplanen för 2012 på 5,0
mnkr avseende hyresgästanpassningar godkänns.
Bolaget har sedan tidigare kapacitet att möta variationer
i resultaten. Kommunstyrelsen anser att det målet för
bolagets soliditet i dagsläget kan ligga på 25-30 % på tre
års sikt. Soliditetsnivån får sedan bedömas i samband med
varje större uppdrag från kommunen eller egna investeringar/försäljningar av fastigheter. Bolagets fortsatta
verksamhet utreds för närvarande. Ett nytt område som
har tagits upp i ändrad bolagsordning under 2011 är en
roll i kommunens exploateringsverksamhet
Bolagets finansiering och lånefördelning för 2012 godkänns.
Borås Lokaltrafik AB

Borås Lokaltrafik AB prognostiserar ett resultat på 5,5
mnkr för 2011, vilket är 0,5 mnkr högre än budget,
men ca 0,5 mnkr lägre än 2010. Under 2011 har bolaget
investerat i 5 stycken biogasbussar och har därmed tagit
ytterligare ett steg mot en fossilbränslefri stad. Förutom
stadstrafiken arbetar bolaget vidare med beställningstrafik, vissa externa verkstadstjänster, lokaluthyrning samt
avtal om tvätt och tankning av hyresgästernas fordon.
Avtalet för stadstrafiken gäller fram till tidtabellsskiftet i
augusti 2013 och den för bolaget avgörande upphandlingen av stadstrafiken därefter sker vid halvårsskiftet 2012.
Kommunstyrelsen godkänner bolagets budget för 2012
med ett resultat på +4,9 mnkr. Bolagets förslag till diverse
investeringar på 0,6 mnkr godkänns.
Bolaget har en räntebindningsstrategi som avviker från
kommunens generella princip på maximalt 50 % rörliga
lån. Istället har bolaget enbart rörligt, vilket motiveras
med att bolagets intäkter till största del är indexreglerade
och en höjd ränta normalt följer konjunktur och index.
Kommunstyrelsen godtar avvikelsen, och finansiering och
lånefördelning för 2012 godkänns.
BoråsBorås TME AB

Under tre år utvecklades ett samarbete mellan Näringslivet och Borås Stad genom samrådsarenan BoråsBorås.
Syftet var att finna gemensamma former för att utveckla
Borås som besöksstad och stad att leva, bo och arbeta i.
En verksamhet som givit resultat som Erfa-kvällar, infartsskyltar mm har tagit form under en gemensam finansiering.
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För att fortsätta att utveckla samarbetet så beslutade
Kommunfullmäktige i oktober 2009 om att under Borås
Stadshus AB skapa ett gemensamt bolag med BoråsBorås
Näringslivsekonomiska Förening AB. Det gemensamma
bolaget ägs i förhållandet 91/9 %.
Bolaget utvecklas under 2012 kring affärsområdena Destinationsmarknadsföring, Privatresor, Aktiviteter och evenemang, Turistbyrå- borås.com samt Convention Bureau.

och direktavkastningen till 4 %. Vidare föreslås mål för
direktavkastning till 5 %. Krav på justerad soliditet (soliditet justerad med marknadsvärden) föreslås sättas till 35 %,
och ojusterat till 9 %. Justerad soliditet kommer att sjunka
framöver i takt med planerade nybyggnationer, varför det
justerade soliditetsmålet på 3 års sikt för närvarande sätts
till 30 %.

För 2012 beräknar bolaget ett nettobehov av finansiering
genom koncernbidrag på 14,3 mnkr samt 1,6 mnkr från
BoråsBorås Näringslivs-ekonomiska Förening. Då verksamheten 2011 prognostiseras behöva ett koncernbidrag
på 1 mnkr mindre än beräknat regleras detta i budgeten
genom ett sammanlagt koncernbidrag för 2012 på 15,3
mnkr. Detta för att över tiden behålla kostnadsfördelningen mellan Borås Stad och näringsliv.

Bolagets investeringsbudget för 2012 på sammanlagt ca
330 mnkr godkänns. Här ingår de pågående projekten,
äldreboendet på Margaretagatan och byggnationen i
kvarteret Solrosen samt start av byggandet av studentlägenheterna i Simonsland. Bolaget har en räntebindningsstrategi som avviker från kommunens generella princip
på maximalt 50 % rörliga lån. Istället har bolaget 65 %
rörligt i enlighet med en individuellt framtagen riskanalys.
Kommunstyrelsen godtar avvikelsen, och finansiering och
lånefördelning för 2012 godkänns.

För bolaget godkänns en kreditlimit på koncernkontot på
15 mnkr.

Fristadbostäder AB

AB Bostäder i Borås

AB Bostäder, vars bostadsbestånd består av ca 7 150 lägenheter har under de senaste åren haft en positiv ekonomisk
utveckling och i princip inga strukturellt lediga lägenheter.
Prognosen för 2011 pekar på ett positivt resultat på 12,2
mnkr efter finansiella kostnader och intäkter. Detta är
drygt 2,0 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges godkända
budget. Trots ett relativt klent resultat av hyresförhandlingarna har bolaget lyckats upprätthålla den planerade
underhållsnivån på 150 kr/m2, men som tidigare aviserats
kvarstår mycket stora underhållsbehov.
Under 2011 har 40 nya studentlägenheter färdigställts
i kvarteret Bifrost och vid höstterminsstarten var alla
lägenheter uthyrda. Också den planerade ombyggnationen av Trandaredskyrkan är genomförd vilket resulterat
i sex stycken nya lägenheter, alla uthyrda. Byggandet av
107 nya hyresrätter i kvarteret Solrosen har påbörjats och
första etappen planeras vara färdig och klar för inflyttning
i december 2012.
För 2012 ligger bolagets förslag till budget på 9,8 mnkr i
resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Bolaget
hoppas kunna påbörja byggandet av studentlägenheter i
kvarteret Simonsland under 2012, men byggkostnaderna
måste pressas ytterligare innan projektet kan starta. Under
2012 är de tidigare kommundelskontoren på Norrby,
Trandared och Sjöbo aktuella för ombyggnation till lägenheter.
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2012 med ett
resultat på 9,8 mnkr och föreslår Kommunfullmäktige
att fastställa avkastningen på bokfört eget kapital till 6 %

Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av
ca 500 lägenheter. I stort sett alla lägenheter är uthyrda.
Fristadbostäder har en god ekonomisk ställning med en
soliditet över 26 %. Den starka finansiella ställningen kan
belysas med en jämförelse mellan allmännyttiga bostadsföretag i samma storlek. Den genomsnittliga soliditeten för
dessa är ca 10 %.
För 2011 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till
0,9 mnkr vilket är 0,1 mnkr under Kommunstyrelsen
godkända budget. Detaljplanen i centrala Fristad har
vunnit laga kraft och bolaget planerar att uppföra 40 nya
hyresrätter under 2012 och 2013. Inriktningen avses bli
seniorboende. Fristadbostäder har sedan tidigare år planer
på nyproduktion av hyresrätter i Sparsör. Där föreligger
dock ännu ej någon detaljplan. Bolaget har även intresse
för projekt i östra delen av Fristad, vilket kan bli aktuellt
beroende på detaljplanearbetet.
Bolaget har i sitt budgetförslag för 2012 räknat med att
hyrorna i genomsnitt höjs med 2,5 % per kvadratmeter
och år. Det budgeterade resultatet uppgår till -1,1 mnkr
beroende på kraftigt ökade underhållskostnader, bl a
beroende på beslutade utvändiga arbeten för byggnaderna
på Ringvägen 5-11.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att bostadsbolagen framöver visar ökade resultatnivåer, för att konsolidera
sig och för att kunna möta kommunens ökade avkastningskrav till följd av den nya lagstiftningen för bostadsbolagen. För 2012 kan dock Fristadbostäder undantagsvis
tillåtas ha ett negativt resultat. Det omfattande planerade
underhållet 2012 bedöms prioriterat och lämpligt att göra
i samband med annan renovering på aktuella fastigheter,
och bolaget har en stark ekonomisk ställning. Därför
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godkänner Kommunstyrelsen budgeten för 2012 med ett
resultat på -1,1 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige
att avstå från avkastningskrav samt fastställa soliditeten till
26 %.
Bolaget har förberett för kommande investeringar genom
att ha största delen av sina lån räntebundna över 1 år. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2012 godkänns.
AB Sandhultsbostäder

AB Sandhultsbostäder bostadsbestånd består av ca 200
lägenheter och nästan inga vakanser. Bolaget har en stabil
ekonomi som har förbättrats de senaste åren, vilket innebär att låneskulden successivt kunnat minskas. Bolaget
anger som mål även att soliditeten årligen skall förbättras.
Efterfrågesituationen är god vilket minskar risken för
hyresbortfall.
Bolagets prognos för innevarande år är ett resultat på 1,85
mnkr före uppskjuten skatt (+0,85 mnkr efter uppskjuten
skatt) vilket är drygt 0,4 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges budget för 2011. Lägre finansiella kostnader förklarar i princip hela överskottet. Under året har fastigheten
Alingsåsvägen 4 i Sandared rivits för att lämna plats åt
planerad nybyggnation av 12-16 lägenheter under 2012.
AB Sandhultsbostäders budgetförslag för 2012 visar på
ett resultat efter finansnetto på 1,2 mnkr. Budgetförslaget
bygger på en ökad hyresnivå för bostäder och lokaler med
2-2,5 %. Bolaget aviserar att underhållskostnaderna kan
komma att öka de kommande åren då det relativt unga
fastighetsbeståndet nu kräver en högre underhållsnivå.
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2012 med ett
resultat före uppskjuten skatt på 1,2 mnkr, och föreslår
Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 6 %
och soliditeten till 14 %. I dagsläget föreslås inget avkastningskrav på längre sikt medan det långsiktiga soliditetsmålet sätts till 15 %.
Bolaget har under hösten genom att teckna en ränteswap
bundit räntan för de närmaste 3 åren avseende 45 %
av bolagets belåning och därmed väsentligt närmat sig
kommunens huvudprincip för räntebindning. Bolagets
finansiering och lånefördelning för 2012 godkänns.
AB Toarpshus

AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av ca
350 lägenheter och inga vakanser. Bolaget har en relativt
ansträngd ekonomi med låg soliditet.
För 2011 prognostiserar bolaget ett positivt resultat på
617 tkr vilket är drygt 200 tkr bättre än budget. Den
största förklaringen är lägre finansiella kostnader. Under
2011 energideklareras samtliga fastigheter och efter analys
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av utfallet kommer energibesparande åtgärder att genomföras.
Bolagets budgetförslag för 2012 innebär ett resultat på
+599 tkr. Hyresökningar har budgeterats med 2 %. Förhandlingarna har ännu ej påbörjats men förhoppningen är
att bolaget får gehör för sina underhållsbehov.
Till följd av handläggningstiden för bygglov har den planerade starten av byggnation av 16 lägenheter i anslutning
till Dalhem i Dalsjöfors skjutits upp till mars/april 2012.
Idag finns 120 (!) sökande till de 16 bostäderna.
Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2012 med ett
resultat på 599 tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att
fastställa avkastningen till 7 % och soliditeten till 6 %.
I dagsläget föreslås inget avkastningskrav på längre sikt
medan det långsiktiga soliditetsmålet sätts till 10 % som
är det ungefärliga genomsnittet för storleksgruppen.
Bolaget har under hösten genom att teckna ytterligare
ränteswapavtal nu bundit räntan för de närmaste 3 åren
avseende nästan 60 % av sin upplåning
Bolagets finansiering och lånefördelning för 2012 godkänns.
Viskaforshem AB

Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter.
Vakansgraden är liksom för de övriga bostadsföretagen
låg. Bolaget har en ansträngd ekonomi med en låg soliditet
som de senaste åren kunnat stärkas något genom en
relativt sett god resultatutveckling, aktieägartillskott och
fastighetsförsäljningar.
För 2011 bedömer bolaget resultatet efter finansnetto till
0,4 mnkr vilket är i nivå med Kommunfullmäktiges godkända budget. Såväl drifts- som räntekostnader ligger över
budget men kompenseras av att hyresintäkterna även dom
överstiger budget. Under året har bland annat Viskafors
före detta bibliotek byggts om till 4 nya hyresrätter med
planerad inflyttning till årsskiftet. Underhållet följer i
stort plan.
Viskaforshems inlämnade budgetförslag för 2012 innebär
ett resultat före uppskjuten skatt på +1,2 mnkr, och ett
nettoresultat efter justering för uppskjuten skatt på +0,3
mnkr, motsvarande en avkastning på eget kapital på cirka
7 %. I det budgeterade resultatet ligger ett minskat underhåll mot förväntat utfall 2011 med 17 % samt en minskning av driftskostnaderna med 3 %.
Kommunstyrelsen ser en risk i att budgeten har kraftigt
minskat underhåll, samt att driftskostnaderna är lågt budgeterade. Kommunstyrelsen godkänner dock budgeten för
2012 med ett resultat efter finansnetto på 1,177 mnkr, och
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föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen
till 7 % och soliditeten till 5 %.

Avkastningskrav och finansiella mål

Bolaget har en räntebindning som avviker kraftigt från
kommunkoncernens huvudprincip om maximalt 50 %
rörlig ränta. Då bolaget är mycket räntekänsligt bedömer
Kommunstyrelsen att bolaget redan under början av 2012
bör vidta åtgärder för att nå upp till huvudprincipen för
räntebindning. Med den reservationen godkänns bolagets
finansiering och lånefördelning för 2012.

Resultat = Resultat efter finansiella poster

Resultatkrav
Resultat tkr

Definitioner:

Räntabilitet på eget kapital = resultat efter finansiella
poster/eget kapital
Soliditet = eget kapital/totalt kapital
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas
bedömda marknadsvärde

Avkastningskrav 1

Avkastningskrav 2

Finansiella mål

Räntabilitet
på eget kapital % Direktavkastning %

Soliditet %/
Justerad sol.

Budget
2012

Budget
2012

Mål -3
år

Budget
2012

Mål -3
år

Borås Stadshus AB

-6 300

-

-

-

-

4

4-5

Borås Energi och Miljö AB

40 200

20

10

-

-

10

20-25

Borås Elnät AB

29 400

15

15

-

-

25

30

Borås Djurpark AB

Bolag

Budget
2012 Mål -3år

-12 300

-

-

-

-

4

-

Borås kommuns Parkerings AB

6 100

34

-

-

-

40

-

Industribyggnader i Borås AB

3 000

6

6

-

-

37

25-30

BoråsBorås TME AB

-14 300

-

-

-

-

-

-

Borås Lokaltrafik AB

4 900

-

-

-

-

-

-

AB Bostäder i Borås

9 800

6

-

4

5

9/35

9/30

Fristadbostäder AB

-1 100

0

-

-

-

26

20

AB Sandhultsbostäder

1 200

6

-

-

-

14

15

600

7

-

-

-

6

10

1 200

7

-

-

-

5

10

AB Toarpshus
Viskaforshem AB

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
ovan till budget 2012 för de kommunala bolagen, föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Christer Johansson

Bilaga 1:
Bolagens finansiering 2012
Separat bilaga:
Budget för de kommunala bolagen
Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö
AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns
Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus
samt Viskaforshem AB.
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25,54%

Borås Djurpark AB

100,00%

Borås Lokaltrafik AB

93,38%

Viskaforshem AB

Totalt

49,34%

100,00%

55,37%

AB Sandhultsbostäder

Borås Borås TME AB

40,85%

4,31%

Fristadbostäder AB

AB Toarpshus

100,00%

-dotter Klätterrosen

54,13%

49,77%

Borås Stadshus AB

AB Bostäder

38,60%

IBAB

0,00%

41,57%

Borås Elnät AB

Bs kns Parkerings AB

35,01%

Kort
räntebindning

Borås Energi o Miljö AB

Uppgifter per
2011-10-31
Limit 2011

110 000 000

204 800 000

90 000 000

45 000 000

64 500 000

370 000 000

77 064 657

4 280 888

65 144 643

18 604 070

29 015 967

231 056 687

930 942 094

Utnyttjat

15 000 000

321 000 000

130 000 000

145 000 000

98 000 000

50 000 000

50,66% 4 994 300 000

0,00%

6,62%

44,63%

59,15%

95,69%

0,00%

Limit 2012

110 000 000

204 800 000

90 000 000

45 000 000

84 500 000

370 000 000

5 711 861

18 722 032

17 975 780

26 656 044

35 651 999

38 226 939

15 000 000

321 000 000

130 000 000

145 000 000

98 000 000

50 000 000

228 146 219 1 771 000 000

32 935 343

200 519 112

24 855 357

26 395 930

35 484 033

138 943 313

649 057 906 1 580 000 000

Kvarvarande
lånelimit

3 515 018 131 1 479 281 869 5 014 300 000

9 288 139

302 277 968

112 024 220

118 343 956

62 348 001

11 773 061

45,87% 1 771 000 000 1 542 853 781

0,00%

50,23%

61,40%

100,00%

74,46%

58,43%

64,99% 1 580 000 000

Lång
räntebindning

Bolagens finansiering under 2012

19 064 000

40 500 000

20 000 000 554 364 000

0

0

0

0

0

0

0

0 194 800 000

0

0

20 000 000

0

726 551 000

20 000 000

20 000 000

38 600 000

330 000 000

600 000

5 000 000

3 500 000

20 000 000

147 851 000

141 000 000

Lån utöver Investeringar
checken
2012

0 300 000 000

Förändring
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Bilaga 1

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd med Bolaget bör med anledning av sin svaga finansiella ställning och höga räntekänslighet under 2012 förlänga räntebindningen så
anm
högst 50% av lånevolymen har räntebindning under ett år.

Godkänd

Efter genomgång av bolagens investeringsbudgetar för 2012 tillstyrkes finansiering och limit 2012 enligt ovan.

Borås Djurpark AB

Bs kns Parkerings AB

IBAB

Borås Stadshus AB

Borås Lokaltrafik AB

AB Bostäder

Fristadbostäder AB

AB Toarpshus

AB Sandhultsbostäder

Viskaforshem AB

Borås Borås TME AB

Sammanfattning:

Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.

Bolaget har under 2011 tagit tillvara det låga ränteläget och har nu en väl avvägd räntebindning

Bolaget har under 2011 tagit tillvara det låga ränteläget och har nu en väl avvägd räntebindning

Har en lång räntebindning i syfte att vara förberedd för kommande investeringar.

Bolaget har under 2011 fortsatt att jobba aktivt med sin räntebindning och har en väl avvägd räntebindning.

Enbart kort finansiering enligt aktivt beslut. I bolagets policy anges att de frångår kommunens policy v.b. räntebindningen.

Bolaget har en väl avvägd räntebindning, och har under 2011 utnyttjat det låga ränteläget till att räntebinda de ränteförfall som
skett samt även utökat andelen lång räntebindning.

Budgeterade investeringar ryms inom befintlig limit

Godkänd

Borås Elnät AB

Bolaget har en väl avvägd räntebindning, och har under 2011 utnyttjat det låga ränteläget till att räntebinda de ränteförfall som
skett samt även utökat andelen lång räntebindning.

Godkänd

Kommentarer

Borås Energi o Miljö AB

Finansiering
2012

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Januari 2012

B 11

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Januari 2012

Nr 3
Grafiska regler för Borås Stad
2011-12-12		

Dnr 2011/KS0774

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställde 20 maj 2010 grafiska
regler för Borås Stad. Dessa styr hur kommunens logotyp
ska se ut och användas, och hur kommunen grafiskt ska
profileras i olika sammanhang.
De grafiska reglerna medger att vissa verksamheter, som
har ett större behov av marknadsföring och profilering,
kan ha egna grafiska profiler. Dessa är gymnasieskolorna,
baden, och de publika verksamheterna hos Kulturförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslöt 25 februari 2010 om översyn
av kommunens styrdokument. Denna översyn innehåller
ett schema för när olika styrdokument senast ska revideras.
Dokument inom informationsområdet ska revideras 2011.
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till förnyade
grafiska regler för Borås Stad. Det nya förslaget innehåller
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vissa specificeringar för bilar och arbetskläder. I övrigt har
dokumentet uppdaterats efter kommunens nya organisation, men det är inga förändringar i sak jämfört med de
regler som nu gäller. Kommunstyrelsen har därför bedömt
att det nu framlagda förslaget inte behöver gå på remiss till
nämnderna.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att fastställa
grafiska profiler för Sven Eriksonsg ymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Almåsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och
Borås Yrkeshögskola, samt Textilmuseet, Borås Museum,
Borås Konstmuseum och Borås Stadsteater.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De reviderade grafiska reglerna för Borås Stad fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Svante Stomberg
Separat bilaga:
Borås Stads Grafiska regler
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Nr 4
Förvärv av del av fastigheten Hällered 1:33 av ASTA AB
samt utbyggnad av exploateringsområde
2012-01-09		

Dnr 2011/KS0784

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
ASTA – Active Safety Test Area AB, som ägs av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers, är
ett samverkansprojekt och stöds av bl a Test Side Sweden,
AB Volvo, Volvo Personvagnar, Autoliv, Saab Automobile,
Scania, Trafikverket och Vinnova. Bolaget har för avsikt
att anlägga en provbana för provning av så kallade aktiva
trafiksäkerhetssystem för fordonsindustrin. Dessa system
fungerar som ett komplement till befintliga säkerhetssystem, som t ex säkerhetsbälte och krockkudde. Projektet är
en strategisk satsning för att skapa nya arbetstillfällen och
långsiktiga förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland. Anläggningen, som planeras,
kommer att bli en samlingsplats där företag får tillgång till
en världsunik provplats.
För att fullfölja projektet har ASTA AB sökt Borås Stads
medverkan genom att få arrendera mark som kommunen
förvärvat. Annat samhälleligt stöd beräknas erhållas genom t ex finansiering från Västra Götalandsregionen och
Tillväxtverket.
ASTA AB har tecknat ett köpeavtal med ägaren till fastig
heten Hällered 1:33 om att få förvärva cirka 380 hektar
av fastigheten, vilket motsvarar marken väster om riksväg
180. Avtalet är bl a villkorat av att köpeavtal och arrendeavtal, mellan ASTA AB och Borås Stad, godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner laga
kraft samt att den pågående detaljplanen över området vinner laga kraft och att ASTA AB:s förvärv av del av Hällered
1:33 från den ursprunglige säljaren fullbordas.
Slutresultatet av avtalen är att Borås Stad äger marken som
anläggningen kommer att ligga på och att ASTA AB, som
operatör, genom ett arrendeavtal arrenderar marken av
kommunen. Borås Stads skogsavdelning kommer att sköta
och förvalta den skogsmark som inte omfattas av provbanan.

Som ett led i att Borås Stad skall vara slutlig ägare till
fastigheten har kommunen låtit utföra en oberoende
skogsvärdering i vilken endast hänsyn tagits till det skog
liga värdet. Värdet på skogen värderas till 26 947 000
kronor. Detta värde ligger till grund för köpeskillingen. I
köpeskillingen inkluderas också värdet av fastigheten Hällered 1:28, vilket motsvarar 650 000 kronor baserat på en
värdering som en oberoende mäklare gjort.
För att göra det möjligt att exploatera del av Hällered 1:33
enligt detaljplanen behöver Borås Stad utföra och bekosta
en rad åtgärder. Dels åtgärder för att göra marken arren
derbar för ASTA AB och dels för att göra Borås Stads
verksamhetsområde för industri säljbart. Verksamhetsområdet är ett område på cirka 400 000 m² i detaljplanens
sydöstra hörn. Här ges möjlighet för bl a fordonsindustribaserade verksamheter att etablera sig.
För att åstadkomma detta måste bl a infartsvägen från
väg 180 till Volvos befintliga provbana och som idag löper
rakt igenom fastigheten flyttas och förläggas norr om
kommande testanläggning. Den starkströmskabel som
Vattenfall äger föreslås ges en ny dragning utmed väg 180
för att maximera den exploaterbara ytan inom planområdet. Vidare kan det bli aktuellt att förse testanläggningen
och det kommande verksamhetsområdet med kommunalt
vatten och avlopp. Kostnader för dessa åtgärder beräknas
till 25 mnkr. Detta medför att Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet inom investeringsbudgeten anvisas 25
mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad köper del av Hällered 1:33 av ASTA AB för
27 597 000 kronor.
Att för investeringar inom exploateringsområdet (del av
Hällered 1:33) anvisa ett belopp upp till 25 000 000 kronor för Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
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Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och ASTA –
Active Safety Test Area AB, 556802-4946, c/o SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås,
nedan kallad Bolaget,

Köpekontrakt
1. Bakgrund
1.1

Bolaget är ett samverkansprojekt mellan industri, institut,
akademi och samhälle och utgör en strategisk satsning för
att skapa nya arbetstillfällen och långsiktiga förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland.
Bolaget planerar att uppföra en anläggning (”ASTA-an
läggningen”) som kommer att bli en samlingsplats där
företag får tillgång till en världsunik provplats. Syftet
med ASTA-anläggningen är att skapa en ny innovationsmiljö och testinfrastruktur där svensk och europeisk
fordonsindustri och forskare kan skapa utveckling och
demonstrationer av avancerad säkerhetsteknik för fordon
och infrastruktur. Bolaget har för avsikt att projektet vill
investera i fast och permanent infrastruktur, byggnader,
och provutrustning. Den framtida anläggningen kommer att utnyttjas främst av industri, institut, högskola och
myndigheter.
ASTA-anläggningen planeras att placeras på ett cirka
380 hektar stort markområde i anslutning till Hällereds
provbana utanför Borås. Bolaget har ingått köpekontrakt
avseende markområdet, som är en del av fastigheten Borås
Hällered 1:33. Bolaget har meddelat sig villig att sälja
detta markområde vidare till Kommunen för att därefter
ingå ett arrendekontrakt med Kommunen.
Det antecknas att Bolaget vid tidpunkten för detta avtals
undertecknande ännu inte tillträtt det markområde som
säljs enligt detta avtal och att detta avtal är villkorat av att
Bolagets köp av marken blir fullbordat i enlighet med vad
som anges nedan i avtalet under avsnitt 14. Det antecknas
vidare att Bolaget ingått avtal med den som Bolaget köpt
markområdet av (den ”Ursprunglige Säljaren”) avseende
viss användning av marken för provtagning och dylikt och
att den skog som avverkas i anledning härav tillfaller den
Ursprunglige Säljaren.
Det antecknas vidare att för att uppföra ASTA-anläggningen kommer ett markbyte med angränsande markägare, Volvo Cars Real Estate and Assets 1 AB, att ske.
Reglering av köpeskillingen avseende detta anges i 4.2.
I anledning av ovanstående har parterna ingått detta köpekontrakt i enlighet med de villkor som framgår nedan.
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2. Överlåtelseförklaring
2.1

Bolaget överlåter till Kommunen på de i detta avtal angivna villkor del av fastigheten Borås Hällered 1:33 (inklusive
Borås Hällered 1:28) markerad på karta i bilaga 1, nedan
betecknad Fastigheten. Äganderätten till Fastigheten övergår på nedan angiven Tillträdesdag.

3. Tillträdesdag
3.1

Fastigheten skall tillträdas senast 30 dagar efter att Bolagets köp av Fastigheten från den Ursprunglige Säljaren
fullbordats, nedan betecknat Tillträdesdagen.

4. Köpeskilling
4.1

Köpeskillingen är tjugosjumiljonerfemhundranittiosjutusen (27 597 000) kronor. Köpeskillingen baseras på att
det totala virkesförrådet på Fastigheten uppgår till cirka
51 860 m3sk. per den 25 november 2011 och att ingen avverkning gjorts på Fastigheten. I köpeskillingen inkluderas värdet av fastigheten Hällered 1:28, vilket motsvarar
650 000 kronor.
Om det totala virkesförrådet genom avverkning, vid Tillträdesdagen, avviker från ovan angivna virkesförråd skall
köpeskillingen korrigeras med motsvarande snittpris 520
kr/m3sk.
Det åligger Arrendatorn att redovisa den avverkning som
gjorts på Fastigheten.
4.2

Markområden som skall bytas med angränsande markägare, Volvo Cars Real Estate and Assets 1 AB, skall värderas
utifrån det skogliga värdet av oberoende part. Om det
skogliga värdet resulterar i en skillnad i värde mellan de
aktuella områdena för byte skall köpeskillingen korrigeras
med motsvarande värde.
4.3

Köpeskillingen skall erläggas kontant på Tillträdesdagen
till av Bolaget anvisat konto.

5. Inteckningar m m
5.1

Bolaget garanterar att Fastigheten på Tillträdesdagen inte
besväras av annan inteckning, inskrivning, upplåten rättighet (t ex upplåtelse av jakt) eller belastning än vad som
framgår av bifogat utdrag från fastighetsregistret, bilaga 2.
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Det antecknas dock att ett arrendeavtal mellan parterna i
detta avtal inleds i samband med att Kommunen tillträder
Fastigheten, samt att Bolaget kommer att ta ut ytterligare
pantbrev i Fastigheten i anledning av förvärvet av Fastigheten från den Ursprunglige Säljaren.

8.2

Efter detta kontrakts undertecknande äger Bolaget inte
rätt att avverka eller försälja skog på Fastigheten med
undantag av vad som framgår av särskilt träffat nyttjanderättsavtal mellan Bolaget och den Ursprunglige Säljaren,
vilket avtal redogjorts för under avsnitt 1.

6. Försäkringar m m
6.1

9. Fastighetens skick

Bolaget står faran för att Fastigheten av våda skadas eller
försämras före Tillträdesdagen.

9.1

6.2

Bolaget skall från undertecknandet av detta avtal och till
och med Tillträdesdagen säkerställa att Fastigheten hålls
fullvärdesförsäkrad.
6.3

Inträffar före Tillträdesdagen ersättningsgill skada som
inte överstiger 10 % av gällande försäkringsbelopp skall
avtalet stå fast och utfallande försäkringsbelopp tillfalla
Kommunen mot erläggande av köpeskillingen. Överstiger
skadan 10 % av gällande försäkringsbelopp äger Kommunen rätt att häva avtalet. Om så inte sker, skall avtalet stå
fast och utfallande försäkringsbelopp tillfalla Kommunen
vid erläggande av köpeskillingen.

7. Utgifter/Inkomster
7.1

Utgifter, såsom skatter, räntor och andra periodiska
avgifter för Fastigheten, som belöper på tiden före Tillträdesdagen, är Bolagets ansvar och för tiden därefter är det
Kommunens ansvar.
Motsvarande fördelning gäller Fastighetens avkastning
såsom inkomster av arrende, hyra, andra nyttjanderätter
och övriga upplåtna rättigheter.

8. Förvaltning fram till Tillträdesdagen
8.1

Bolaget skall säkerställa att Fastigheten förvaltas på
sedvanligt sätt från dagen för detta avtals undertecknande
fram till Tillträdesdagen, såvida inte annat överenskommes skriftligen. Bolaget förbinder sig att inte vidtaga
några investeringar eller ingå eller säga upp avtal eller
fatta viktiga beslut rörande Fastigheten utan Kommunens
skriftliga godkännande utöver vad som framgår av detta
avtal fram till Tillträdesdagen.

Kommunen har beretts möjligheter att besiktiga Fastigheten. Kommunen godtar härmed Fastighetens skick och
friskriver Bolaget allt ansvar såvitt avser fel och brister i
Fastigheten, inkluderat s k dolda fel, och att Kommunen
genom denna friskrivning inte har rätt att göra några som
helst påföljder gällande mot Bolaget.

10. Avtalsbrott
10.1

Brister part i fullgörande av åtagande enligt detta avtal
äger motparten rätt till ersättning för skada. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse äger motparten också rätt att
häva avtalet.

11. Fastighetsbildning
11.1

Bolaget skall för Bolagets och Kommunens räkning så
snart det är möjligt efter dagen för detta avtals undertecknande hos Lantmäterimyndigheten anmäla detta köp i
anledning av den fastighetsbildning som sökts i anslutning
till att köpekontraktet mellan Bolaget och den Ursprunglige Säljaren undertecknades. Det är väsentligt att detta
köp redovisas för Lantmäterimyndigheten för att undvika
för att köpet blir ogiltigt.
11.2

Det antecknas vidare att Kommunen skall ansöka om
fastighetsbildning i syfte att det förvärvade området
genom fastighetsreglering skall tillföras annan av Kommunen ägd fastighet. Ansökan skall ske snarast men dock
inom sex månader från dagen för detta avtals undertecknande för att köpet skall vara giltigt enligt Jordabalken.
Kommunen ansvarar för att fastighetsbildning kommer
till stånd samt betalar även fastighetsbildningskostnaden.

12. Köpebrev och andra handlingar
12.1

När Kommunen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt
avsnitt 4 ovan skall Bolaget på Tillträdesdagen bekräfta
mottagandet av köpeskillingen genom att överlämna av
B 15

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Januari 2012

Bolaget undertecknat köpebrev till Kommunen för dennes
undertecknande.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav
Bolaget och Kommunen tagit var sitt.

12.2

Borås den / -2012
Borås Stad
Kommunstyrelsen

Borås den / -2012
Asta – Active Safety Test Area AB

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Johan Svenningsson
Styrelseledamot

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Jörgen Sjöberg
Styrelseledamot

Bolaget skall vidare till Kommunen på Tillträdesdagen
överlämna fastigheten fri från penninginteckningar alternativt överlämna samtliga pantbrev eller tillse att dessa
finns tillgängliga för Kommunens räkning i ägararkivet
vid Lantmäteriets datapantbrevsregister. Vidare skall Bolaget överlämna samtliga handlingar rörande Fastigheten
som Bolaget innehar.

13. Villkor
13.1

Detta köp är i sin helhet villkorat av följande.
• att avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås
Stad genom beslut som vinner laga kraft.
• att Bolagets köp av Fastigheten från den Ursprunglige
Säljaren fullbordas.
• att ”detaljplan för del av Sandhult, del av Hällered 1:33
m fl AstaZero, Borås Stad” antas och vinner laga kraft.
• att Kommunen genomför erforderliga arbeten för
etablering av exploateringsområdet så som exempelvis
etablering av tillfartsvägar, åtgärder i anslutning till väg
180, flyttning av elledningar och etablering av elförsörjning, anläggning av vatten och avlopp etc.
• att avtal om byte av markområde mellan Volvo Cars
Real Estate and Assets 1 AB och Kommunen avseende
mark som krävs för ASTA-anläggningen fullbordas.
Part som önskar åberopa att något av villkoren i denna
punkt inte har uppfyllts och på grund härav önskar att köpet skall återgå, skall skriftligen meddela motparten detta
senast tjugotre (23) månader från dagen för båda parters
undertecknande av detta avtal. För det fall köpet återgår
skall vardera part stå sina egna kostnader hänförliga till
detta kontrakt och ingen av parterna skall ha några anspråk mot den andra parten, av slag de vara må, på grund
av detta kontrakt.
________________

B 16

kommunfullmäktiges handlingar | 26 Januari 2012
5:2

6:17

Risa

6:7

Såg

Hallabacke

1:8
3

1:15
3

Östersjön

Nävraspång

Rommenatjärn

Kråketjärn

Rastplats
Tranetjärn

Prästoset

Öna
Sör
ån

1:9
3

1:33
ÄSPHOLMEN

Önamossen
e

ns
bä
cke
n

Kråkås

S

Store sjön

1:14
2

Djupenatjärn

6:4
3

1:11
3

1:8
4

RISA
1:6
2

S

6:5
2

1:5
2

Brännebackarna

6:4
3

Gessjön

[6:6,7]

6:2
2

Hedalyckan

Gr
an
tjär

1:5
1

6:6
6:59

6:5
3

en
Hällebäck

6:34

6:2
1

Gessbergen

Slättäng

Källäng

6:7
6:5
3

ller
Hä

Ramslätt

5:2

Hällebäckamossen

RISA

Grantjärn

Granholmen

1:2

5:3
2

Sikåsen
1:3

1:39

Boatjärn

Petersberg

ån
ds

Boamosse

1:33

Nolhagen

Flaten

Brukshagen

HÄLLERED

Änghagen

HÄLLERED

Mörkasjön

1:37
1

Äspholmen

1:37
2

1:34

Stubbhagen

Äspingstorp

Kvarndammen

Lille sjön

Oxhagen

Stubbåkern

Kvarndammen
1:35

Lillesjökullen

Stackamossen

Hällered

Sågemossen

T ru

1:38

1:40

mm
e

Trummesjö

Bäcksjö

b.

Fornåkrar
1:28

SANDHULT

Fornåkrar

Fångstgrop

Fornåkrar

Blekemossar
Göksholmen

Blekemossar

Jonesabäck

SANDHULT

1:36
Göksåsen

Stallgärdsberget

7:2

7:1
2

Gränstorp

cirka 380 hektar
av Hällered 1:33

1:34

1:22

Börshult

1:12

Sörhagen

1:33

BÖRSHULT

Gränstorpsmossen

1:20
1:15

1:17

1:16

1:11
1

Pålsbomossen

Grönasikmossen

HÄLLERED

Biltestbana

7:1
2

HÄLLERED

Ormkärret

1:33

Sjötorp

1:13

Gången

Stora Gräsö

Sandhu

1:5
2

Madsjön

SANDHULTS-NABBEN

Sörhagen

Nabben

1:3

1:4

Nattmanstjärnet
1:27

Lilla Gräsö

Maden

1:14

Nolån

1:5

1:29

Slätten

Räffelstjärn

SANDHULTSNÄS

S

1:3
1

1:6

SANDHULTS-NÄS
Sandlyckan
2:10

Spetstorp

Getholmen

ån
Sör

Haganäs
1:15

1:8
Pålsbotjärn

1:24
2

1:24
2

1:12
1:2
1

Käringatjärn
Vattö

Såg

Sågebacken
1:14

1:3
2

7:1
3

1:32

Lyckebo

1:11
1

1:3
3

Näs

Ällicketjärn

SANDHULT

Slätten

1:5

1:11
1

S

n
öbäcke
Skäresj

Vintermossen

1:8

S

1:2
1

1:2

1:31

Nolmossen

Glipahåla

1:7

Borås Stadsbyggnadskontor

1:10

TÅ
1:26
1:6
2

2010-04-28

1:6
2

Vångtorp

Skala = 1:20000

Holmen

1:24
3

1:16
3

B 17

Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2011-12-15

Skala = 1:75000
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Nr 5
Arrendeavtal med ASTA AB avseende upplåtelse av
mark för en trafiksäkerhetsanläggning på Hällered
2012-01-09		

Dnr 2011/KS0785

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
ASTA – Active Safety Test Area AB, som ägs av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers, är
ett samverkansprojekt och stöds av bl a Test Side Sweden,
AB Volvo, Volvo Personvagnar, Autoliv, Saab Automobile,
Scania, Trafikverket och Vinnova. Bolaget har för avsikt
att anlägga en provbana för provning av så kallade aktiva
trafiksäkerhetssystem för fordonsindustrin. Dessa system
fungerar som ett komplement till befintliga säkerhetssystem, som t ex säkerhetsbälte och krockkudde. Projektet är
en strategisk satsning för att skapa nya arbetstillfällen och
långsiktiga förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland. Anläggningen, som planeras,
kommer att bli en samlingsplats där företag får tillgång till
en världsunik provplats.
För att fullfölja projektet har ASTA AB sökt Borås Stads
medverkan genom att få arrendera mark som kommunen
förvärvat. Annat samhälleligt stöd beräknas erhållas genom t ex finansiering från Västra Götalandsregionen och
Tillväxtverket.
ASTA AB har tecknat ett köpeavtal med ägaren till fastig
heten Hällered 1:33 om att få förvärva cirka 380 hektar
av fastigheten, vilket motsvarar marken väster om riksväg
180. Avtalet är bl a villkorat av att köpeavtal och arrendeavtal, mellan ASTA AB och Borås Stad, godkänns av
Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft samt att den pågående detaljplanen över området vinner laga kraft och att ASTA AB:s förvärv av del
av Hällered 1:33 från den ursprunglige säljaren fullbordas.
Slutresultatet av avtalen är att Borås Stad äger marken som
anläggningen kommer att ligga på och att ASTA AB, som
operatör, genom ett arrendeavtal arrenderar marken av
kommunen. Borås Stads skogsavdelning kommer att sköta
och förvalta den skogsmark som inte omfattas av provbanan.

Som ett led i att Borås Stad skall vara slutlig ägare till
fastigheten har kommunen låtit utföra en oberoende
skogsvärdering i vilken endast hänsyn tagits till det skogliga värdet. Värdet på skogen värderades till 26 947 000
kronor. Detta värde ligger till grund för arrendeavgiften.
Arrendeavgiften är satt till 210 000 kr/år och baseras på
den totala yta, cirka 600 000 kvm, som ASTA AB kommer att nyttja såsom ytor för vägar, byggnader, stängsel
och bevakningsväg m m.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen godkänner upprättat arrendeavtal med ASTA
AB för genomförandet av en trafiksäkerhetsanläggning på
del av fastigheten Hällered 1:33
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Britt Andersson

Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen och ASTA –
Active Safety Test Area AB, 556802-4946, c/o SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås,
nedan kallad Arrendatorn,

Arrendeavtal
1. Arrenderat område
1.1

Kommunen upplåter till Arrendatorn ett markområde om
cirka 60 hektar markerat på bifogade kartor, bilagor 1.
1.2

Arrendatorn kan göra mindre utökningar (max 3 hektar)
av arrendeområdet i direkt anslutning till det specificerade
arrendeområdet under ett kalenderår utan Kommunens
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godkännande i förväg. Skulle en utökning ske skall arrendeavgiften regleras den 1 januari varje år i enlighet med
avsnitt 6.1 för dessa områden.
Om träd behöver avverkas vid dessa mindre utökningar
skall Kommunen kontaktas. Arrendatorn ansvarar för
nödvändig utsättning och Kommunen ansvarar för avverkning och borttransport. Skogen etc tillfaller Kommunen. Kommunen ansvarar för kostnader hänförliga till
omhändertagandet av den avverkade skogen. Kommunen
medges tillträde till arrendeområdet i syfte att tillgodogöra
sig skogen. Eventuella skador som kan uppstå på Arrendatorns anläggningar eller på arrendeområdet och som är
hänförliga till Kommunen skall bekostas av Kommunen.

2. Ändamål med arrendet
2.1

Upplåtelsen sker för att Arrendatorn på arrendeområdet
skall bedriva verksamhet enligt vad som anges nedan eller
därmed jämförlig verksamhet.
Det bolag som är Arrendator är ett samverkansprojekt
mellan industri, institut, akademi och samhälle och är en
strategisk satsning för att skapa nya arbetstillfällen och
långsiktiga förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland.
Arrendatorn planerar att uppföra en anläggning (”ASTAanläggningen”) som kommer att bli en samlingsplats där
företag får tillgång till en världsunik provplats. ASTA-anläggningen är en ny innovationsmiljö och testinfrastruktur där svensk och europeisk fordonsindustri och forskare
kan skapa utveckling och demonstrationer av avancerad
säkerhetsteknik för fordon och infrastruktur. Arrendatorn
vill investera i fast och permanent infrastruktur, byggnader, och provutrustning. ASTA-anläggningen kommer
att utnyttjas av främst industri, institut, högskola och
myndigheter.
2.2

För att uppnå ändamålet såsom det är beskrivet i avsnitt
2.1 ovan har Arrendatorn rätt att på det arrenderade området uppföra vägar, byggnader och andra anläggningar som
kan anses nödvändiga.
2.3

Arrendatorn ansvarar för och bekostar att verksamheten
bedrivs i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

3. Arrendetid och uppsägning
3.1

Vid tidpunkten för detta avtals ingående är Kommunens förvärv av fastigheten, på vilken arrendeområdet är
beläget, från Arrendatorn inte fullbordat. Mot bakgrund
av att tidpunkten för tillträde till fastigheten inte exakt
kan anges skall arrendetiden påbörjas den dag Kommunen tillträder fastigheten och skall gälla i tjugofem (25) år
från denna tidpunkt dock att arrendetiden skall löpa till
utgången av en månad varför arrendetiden kan bli något
längre än 25 år.
Parterna skall i anslutning till att köpet av fastigheten
fullbordas skriftligen bekräfta den arrendetid som gäller.
3.2

Den ömsesidiga uppsägningstiden är fem (5) år och sker
inte uppsägning förlängs arrendet med tio (10) år i taget.
3.3

Kommunen har ej rätt att sälja fastigheten till annan part
utan Arrendatorns skriftliga godkännande.
3.4

Vid arrendets utgång äger Kommunen inte rätt att sälja
den del av fastigheten som ej berörs av Kommunens
verksamhetsområde för annan verksamhet än ASTAanläggningen utan att först erbjuda Arrendatorn möjlighet
att förvärva denna del av fastigheten. Värdet på den delen
av fastigheten skall bestämmas av en oberoende värdering
utförd av annan part.

4. Arrendeavgift
4.1

Den årliga arrendeavgiften är tvåhundratiotusen (210 000)
kronor och faktureras årsvis i förskott till av Kommunen
anvisat konto. I arrendeavgiften ingår eventuella kostnader
för fastighetsskatt som Kommunen kan ha. Arrendeavgiften är bestämd med utgångspunkt i att Kommunen har
rätt att tillgodogöra sig värdet av skogen på arrendeområdet samt förbehållit sig rätten till jakten och fisket på det
arrenderade området, se avsnitt 14 nedan.

5. Index
5.1

Arrendeavgiften indexregleras efter konsumentprisindex
(KPI) med oktober månad 2011 som bas för indextalet.
Avgiften skall dock aldrig sättas lägre än 210 000 kronor.
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Om index föranleder justering av arrendeavgiften skall
justeringen ske per den 1 januari efter den oktober månad
där index höjts i förhållande till oktober 2011.

6. Reglering av arrendeavgiften
6.1

När ASTA-anläggningen är utbyggd skall justering av arrendeavgiften ske baserad på arrendeområdets storlek. Arrendeområdet avser de områden som inte kan tas i anspråk
för skogsbruk. Kommunen äger rätt att reglera arrendeavgiften vid eventuell utökning av arrendeområdet. Samma
beräkningsprincip skall då användas som vid beräkning av
ursprungligt arrende.

7. Kostnader
7.1

Arrendatorn ansvarar för de kostnader som är hänförliga
till Arrendatorns verksamhet.

8. Upplåtelse i andra hand
8.1

Arrendatorn har med Kommunens skriftliga godkännande
rätt att upplåta det arrenderade området i andra hand under förutsättning att andrahandsupplåtelsen sker i enlighet
med det ändamål som anges i detta avtal.

9. Överlåtelse
9.1

Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan Kommunens skriftliga medgivande. Se dock punkt 17 nedan.

10. Arrendeområdets skick
10.1

Arrendeområdet upplåtes i befintligt skick. Det åligger Arrendatorn att hålla arrendeområdet i ett vårdat skick och
att bedriva verksamheten på fastigheten i enlighet med
lagar, föreskrifter och tillstånd.

på Arrendatorns bekostnad och utan hans vidare hörande
vidtaga erforderliga åtgärder.

11. Byggnader
11.1

Befintliga byggnader, det vill säga byggnader som uppförts
innan datum för undertecknande, inom arrendeområdet
skall förvaltas av Arrendatorn. Det är Arrendatorns skyldighet och ansvar att hålla byggnaderna i ett vårdat skick.
Alla åtgärder som krävs för detta skall bekostas av Arrendatorn. Arrendatorn har rätt att riva befintliga byggnader
efter Kommunens skriftliga godkännande.

12. Avverkning av skog
12.1

För att uppföra de anläggningar som krävs för Arrendatorns verksamhet skall skog avverkas. Arrendatorn ansvarar för nödvändig utsättning och Kommunen ansvarar för
avverkning och borttransport samt stubbröjning där det är
möjligt och hanterbart. Skogen etc tillfaller Kommunen.
Kommunen ansvarar för kostnader hänförliga till omhändertagandet av den avverkade skogen. Kommunen medges
tillträde till arrendeområdet i syfte att tillgodogöra sig
skogen samt för att besiktiga och kontrollera arrendeområdet. Eventuella skador som kan uppstå på Arrendatorns
anläggningar eller på arrendeområdet och som är hänförliga till Kommunen skall bekostas av Kommunen.
12.2

Annan skog på arrendeområdet än som anges i avsnitt
12.1 ovan har Kommunen rätt att avverka och härigenom
tillgodogöra sig det ekonomiska värdet. Avverkning får
dock inte ske på ett sätt som inverkar störande på den
verksamhet som Arrendatorn bedriver eller negativt påverkar sekretesskydd etc.
12.3

Kommunen skall i god tid och i samråd med Arrendatorn
komma överens om tidpunkt för åtgärder enligt avsnitt
12.1 och 12.2 ovan.

10.2

Vid arrendets upphörande är Arrendatorn inte skyldig att
bortföra de anläggningar, byggnader, vägar, eller dylikt
som Arrendatorn uppfört på det arrenderade området i
enlighet med avsnitt 2.2 ovan.
10.3

Vid arrendets upphörande skall området återlämnas fritt
från miljöföroreningar. I annat fall tillåts Kommunen att

13. Vägar
13.1

Kommunen äger rätt att nyttja vägar inom arrendeområdet för att utföra de under avsnitt 12 redovisade åtgärderna. Detta skall ske i samråd med Arrendatorn och
nyttjandet kan ske först efter Arrendatorns godkännande.
Grund för att ej ge godkännande skall baseras på skälig
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grund, t.ex. trafiksäkerhet, negativ inverkan på pågående
testverksamhet, sekretess etc.

14. Jakt- och fiskerättigheter
14.1

Jakt- och fiskerättigheter ingår inte i denna arrendeupplåtelse.

15. Ledningar
15.1

Arrendatorn medger att Kommunen, eller den som
Kommunen anvisar, utan ersättning får framdraga och
bibehålla ledningar i eller över arrendeområdet med erforderliga anordningar om detta kan ske utan olägenhet för
Arrendatorn och den verksamhet Arrendatorn bedriver.

16. Trafikövningsplats

19. Villkor
19.1

Detta arrendeavtal är i sin helhet villkorat av följande.
• att avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås
Stad genom beslut som vinner laga kraft.
• att Kommunens köp av fastighet från Arrendatorn, på
vilket det arrenderade området är beläget, fullbordas.
• att ”detaljplan för del av Sandhult, del av Hällered 1:33
m fl AstaZero, Borås Stad” antas och vinner laga kraft.
• att Kommunen genomför erforderliga arbeten för
etablering av exploateringsområdet så som exempelvis
etablering av tillfartsvägar, åtgärder i anslutning till väg
180, flyttning av elledningar och etablering av elförsörjning, anläggning av vatten och avlopp etc.
• att avtal om byte markområde mellan, Volvo Cars Real
Estate and Assets 1 AB och Kommunen avseende mark
som krävs för ASTA-anläggningen fullbordas.
____________________

16.1

Både Kommunen och Arrendatorn skall aktivt verka för
att Trafikverket ges möjlighet att nyttja området med
kommande anläggningar som trafikövningsplats. Detta
skall i förekommande fall ske genom separata avtal mellan
Trafikverket och Arrendatorn som ej negativt påverkar
Arrendatorns övriga verksamhet.

17. Överlåtelse och pantsättning
17.1

ASTA har rätt att såsom säkerhet för finansiering av anläggningen pantsätta eller överlåta detta avtal. ASTA skall
denuntiera Borås Stad om sin pantsättning eller överlåtelse. Den till vilken arrendeavtalet pantsätts eller överlåtits
har rätt att realisera arrenderätten och därvid i sitt ställe
sätta annan arrendator som skäligen godtas av Kommunen
eller, om fastigheten sålts, som skäligen kan godtas av en
ny fastighetsägare.

18. Skiljedom
18.1

Tvister med anledning av detta arrendeavtal skall avgöras
av skiljemän enligt lag om skiljemän. Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav
Kommunen och Arrendatorn tagit var sitt.
Borås den / -2012
Borås Stad
Kommunstyrelsen

Borås den / -2012
ASTA – Active Safety Test Area AB

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Johan Svenningsson
Styrelseledamot

Britt Andersson
Markchef

Jörgen Sjöberg
Styrelseledamot
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Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2011-12-15

Skala = 1:75000
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Nr 6
Konstgräsplan vid Broplan samt utökat
borgensåtagande till Borås Arena AB

2011-12-12		

Dnr 2011/KS0348

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund

För att något avlasta Borås Arena men också för att fortsätta att utveckla ungdomsidrotten så tillstyrker Kommunstyrelsen liggande förslag till en ny konstgräsplan. Både IF
Elfsborg och Fritid- och folkhälsonämnden beskriver bra
trycket på den nuvarande anläggningen och vad som en
ny kapacitet skulle kunna innebära för verksamheten.

Borås Arena AB, helägt bolag av IF Elfsborg, har tillställt Borås Stad en önskan om att få bygga ytterligare en
konstgräsplan, på Broplan, invid den nuvarande arenan.
Bakgrunden är den mycket framgångsrika satsning som
byggandet av Borås Arena inneburit med ett utnyttjande
på ca 2 000 timmar per år (jämfört med naturgräs som
kan användas ca 100 timmar). En ny plan skulle verksamhetsmässigt och ur slitage synpunkt avlasta Borås Arena
samt ge möjligheter att ytterligare utveckla området med
inriktning mot barn och ungdom.

Förutsättningarna för samarbetet Borås Stad och Borås
Arena AB framgår av bifogade ramavtal, hyresavtal och
arrendeavtal. Här förutsätts bl a att IF Elfsborg sätter in
ytterligare 500 000 kronor i bolagets egna kapital samt att
Borås Stad utökar sin borgen till bolaget med 8,8 mnkr.

Fritid- och folkhälsonämndens
remissvar

Förslaget att utnyttja avkylningsvärme från ishallen vid
uppvärmning av den nya planen synes ligga i linje med
kommunens miljöambitioner.

Förslaget från Borås Arena AB har remitterats till Fritidsoch folkhälsonämnden. Nämnden skriver i sitt remissvar
att förslaget till ny konstgräsplan har utarbetats i samverkan mellan IF Elfsborg, Arenabolaget och Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Den nya planen föreslås byggas och
ägas av Borås Arena AB för att sedan hyras av kommunen.
Nämnden har, efter uppgifter om kapitalkostnader från
bolaget, beräknat de årliga nettokostnaderna för den nya
anläggningen till ca 1,4 miljoner och förutsätter därför ett
ökat kommunbidrag med motsvarande belopp.

Förslag till ny konstgräsplan m m
Kommunstyrelsen delar Borås Arena AB:s och Fritid- och
folkhälsonämndens beskrivning av utvecklingen kring
Borås Arena. En av de grundläggande förutsättningarna
för en satsning på arenan var att den genom konstgräset
blev tillgänglig för många fler än en traditionell gräsplan
brukar vara. Att så blev fallet, och över förväntan, hamnar
givetvis på en plussida, men på minussidan kommer ett
ökat underhåll och snabbare utbyte av gräs.
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Hyreskalkylen från Borås Arena AB bygger på att konstgräset byts ut efter 5 år. Detta intervall får senare diskuteras i hyresförhandlingar mellan bolag och Fritid- och
folkhälsonämnden. Likaså får nämndens kommunbidrag
hanteras i ett senare skede.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad är beredd att för sin del ansvara för de åtagande för en ny konstgräsplan invid Borås Arena som speglas
i bifogade ramavtal, hyresavtal och arrendeavtal mellan
parterna. Borås Stad utökar det inneliggande borgensåtagandet till Borås Arena AB med 8,8 mnkr.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Christer Johansson
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Mellan Borås Stad, nedan kallat kommunen, och Borås
Arena AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande

Ramavtal
om anläggande av konstgräsplan med tillhörande åtgärder
samt byggande av läktare på nuvarande grusplaner invid
nuvarande Borås Arena

1. Bakgrund
Borås Arena byggdes i samarbete mellan parterna under
2005 för att möta de krav som fanns på en modern arena
för såväl fotboll som andra evenemang. Samarbetet föll
mycket bra ut och den uppförda arenan har avsevärt förbättrat möjligheterna för ungdomsfotbollen att träna och
spela fotboll under sommarsäsong men framför allt under
den besvärliga vintersäsongen samtidigt som elitfotbollen
har fått väsentligt förbättrade förutsättningar att verka.
Därtill har arenan kunnat nyttjas för andra evenemang,
utan att detta inverkat menligt på möjligheterna att därefter spela fotboll på planen.
Efterfrågan på möjligheten att träna fotboll på arenans
konstgräs under vintersäsongen har hela tiden ökat och det
är idag svårt att tillfredsställa behovet av träningstider på
uppvärmt konstgräs. Därtill kan konstateras att det ibland
är onödigt att slita så hårt på det relativt dyra konstgräset
på Borås Arena, som är framtaget för att vara godkänt för
elitspel på högsta nivå, för sådana träningar som lika bra
kunde ske på annat, mer konventionellt, konstgräs.
Det finns således ett behov av ytterligare en uppvärmd
konstgräsplan i Borås Arenas närhet för att, dels möta det
utökade behovet av sådan träningsmöjlighet för främst
ungdomsfotboll, dels i möjligaste mån spara det relativt
dyra konstgräset på Borås Arena för att inte behöva lägga
om det alltför tätt.=
Parterna har därför kommit överens om att samarbeta
om anläggande av en ny konstgräsplan med såväl uppvärmning som en enklare läktare för ca 200 personer.
Planen skall uppföras på nuvarande Broplan eller möjligen
Ålgårdsplan.

2. Avtalsstruktur
Detta ramavtal reglerar de huvudsakliga principerna för
uppgörelsen mellan parterna. Avtalet är inte avsett att i
detalj redovisa respektive parts rättigheter och skyldigheter. Sedan detta avtal tecknats är det parternas avsikt att
genomföra samarbetet genom att särskilt arrendekontrakt
för arrende av nödvändig mark för konstgräsplanen med

tillhörande anläggningar tecknas samt att hyreskontrakt,
planavtal samt andrahandshyresavtal mellan kommunen
och IF Elfsborg jämte att andra erforderliga avtal träffas.
Den närmare regleringen av och de slutliga villkoren för
samarbetet kommer därför att anges i dessa kommande
avtal.
Detta ramavtal med dess bilagor utgör parternas reglering
av de övergripande frågor som avtalet berör. Eventuella
åtaganden och utfästelser som föregått detta ramavtal och
som regleras i ramavtalet ersätts till fullo av innehållet i
detta ramavtal.

3. Parternas syften med samarbetet
Kommunens syfte med samarbetet är att utöka utbudet av
träningsmöjligheter för främst ungdomsfotbollen under
vinterhalvåret.
Bolagets syfte med anläggningen är, förutom det syfte
även kommunen har, att ge IF Elfsborg mer flexibilitet
vid nyttjandet av Borås Arena, genom att trycket från
ungdomsfotbollen blir något lägre genom uppförande av
ytterligare en konstgräsplan.

4. Parternas organisation
För bolagets del kommer de byggnader och anläggningar
som uppförs att behållas av bolaget. Kommunen kommer att, genom dess Fritids- och Folkhälsonämnd, hyra
hela anläggningen av bolaget. I hyresavtalet kommer en
optionsrätt för kommunen, att efter viss tid ha möjlighet
att förvärva hyresobjektet, att skrivas in.
För kommunens del tecknas detta ramavtal av kommunstyrelsen. Kommunen har även ansvar för viss myndighetsutövning som kommer att beröra de åtgärder som
planeras enligt detta ramavtal, t ex bygglovsprövning,
bygganmälan och miljötillsyn. De kommunala organ
som ansvarar för sådan myndighetsutövning är dock inte
bundna av detta ramavtal.

5. Kommunens upplåtelse av
mark till bolaget
Kommunen skall åt bolaget upplåta nödvändig mark för
uppförande av konstgräsplanen med tillhörande anläggningar genom arrende. Denna upplåtelse skall regleras
genom särskilt upprättat arrendekontrakt, i vilket detaljvillkoren för upplåtelsen regleras.
5.1 Markområde

Det arrenderade markområdet framgår av arrendeavtalet.
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5.2 Arrendeavgäld

Arrendeavgälden för markområdet och erläggandet av
avgälden och eventuell höjning av densamma regleras i
arrendekontraktet.
5.3 Markområdets skick

munens godkännande. IF Elfsborgs disposition av Arenan
skall regleras genom sedvanliga idrottsarrenden.
Kommunen skall förvalta anläggningen.

8. Fjärrvärmeanläggning

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

Bolaget skall anlägga och bekosta den anläggning som behövs för att ansluta arenan till fjärrvärmenätet och betala
anslutningsavgift enligt offert till det bolag som tillhandahåller fjärrvärmen.

6. Uppförande av anläggningen

Det planeras att ansluta anläggningen till ishallen via en
ledning för att nyttja överskottsvärme från ishallens kylanläggning. Särskilt avtal får träffas av bolaget om villkoren
för sådan anslutning.

Bolaget kommer att på arrenderat markområde enligt
arrendeavtalet uppföra en träningsanläggning med uppvärmd konstgräsplan och tillhörande enkel läktare, enligt
vad som anges i ritningar (Bilaga 1) och beskrivningar
(Bilaga 2).
Kommunen eller den kommunen sätter i sitt ställe skall ha
insyn i bolagets byggprocess.
Den nya arenans beräknade investeringsnivå är ca 9,3
mnkr exkl mervärdeskatt. Eventuella tilläggsbeställningar
skall betalas av beställaren.
Bolaget skall garantera att anläggningen vid tillträdet
uppfyller den kvalité och funktion som följer enligt ovan
i denna paragraf. För det fall det brister i detta avseende
skall bolaget vara skyldigt att ställa anläggningen i sådant
skick att anläggningen uppfyller dessa kvalitets- och
funktionskrav. I andra hand skall kommunen ha rätt att
vidta sådan åtgärd på bolagets bekostnad. Fel och brister
på anläggningen skall anses hänföra sig till sådana kvalitets- och funktionsbrister som bolaget svarar för, om inte
bolaget visar annat.

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

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

11. Överlåtelse av avtalet
7. Förhyrning av arena
När anläggningen uppförts i enlighet med punkt 6 skall
anläggningen hyras av kommunen i huvudsak på de villkor som anges nedan. Särskilt hyresavtal skall tecknas för
denna förhyrning.
Hyrestiden skall löpa till den 31 december 2054, vilket
sammanfaller med hyrestiden för Borås Arena.
Uppsägningstiden skall vara minst nio månader och förlängning skall ske med fem år i taget om inte uppsägning
sker.
Hyran skall erläggas kvartalsvis i förskott.
Årshyran som preciseras i hyresavtalet skall uppgå till
bolagets verkliga kapitalkostnader. Dock får bolaget inte
göra några investeringar eller ta ytterligare lån utan komB 28

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

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

13. Tvist
Eventuella tvister med anledning av detta ramavtal skall
avgöras av Borås tingsrätt. Parterna förbinder sig att acceptera en dom från tingsrätten och att inte överklaga denna.
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14. Ramavtalets giltighet
Detta ramavtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut
som vinner laga kraft. Om avtalet till följd av uteblivet
godkännande inte blir gällande har inte någon part rätt
till någon ersättning utöver vad som regleras i avsiktsförklaringen.
Borås 2011Borås Stad

Borås 2011Borås Arena AB

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Claes Hagberg
Styrelseordförande

Anette Carlsson
Kommunstyrelsens
vice ordförande

Mellan
Borås Arena AB, nedan kallat hyresvärden, Borås,
och
Borås Stad, nedan kallat hyresgästen, 501 80 Borås,
har träffats följande

Hyresavtal

av detta avtal skall ske minst nio (9) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med
fem (5) år för varje gång med nio (9) månaders ömsesidig
uppsägningstid.
Om Bolagets arrende med markägaren skulle upphöra,
upphör detta hyresavtal samtidigt.

4. Hyra
Hyresgästen skall till hyresvärden erlägga en total kallhyra
för anläggningen bestående av följande komponenter:
i	Ränta motsvarande hyresvärdens affärsmässiga räntekostnad, utifrån de förhållanden som anges i detta
avtal och mellan parterna tecknat ramavtal, t ex att
kommunen lämnar borgen, för lån om 8,8 mnkr. Den
lånesumma på vilken räntekostnaden skall beräknas
skall årligen minskas med det belopp med vilket hyresvärden amorterar sin skuld motsvarande minst den
amorteringstakt som anges under ii.
ii	Avskrivning i enlighet med särskild överenskommelse
på 9,3 Mkr till dess amorteringarna beräknas ha slutförts enligt denna takt.
iii	Den arrendeavgäld hyresvärden utger till Borås Stad
enligt särskilt tecknat arrendeavtal.
iiii	Bolagets kostnad för att försäkra anläggningen jämte
andra likartade kostnader med belopp som parterna
senare kommer överens om.
Hyra enligt ovan faktureras hyresgästen kvartalsvis i förskott löpande under hela avtalstiden.

1. Bakgrund
Hyresvärden kommer att arrendera del av fastigheten
del av Borås Lundby 1:1, enligt bifogat arrendekontrakt,
bilaga 1, av kommunen. På den arrenderade marken skall
hyresvärden anlägga en konstgräsplan med tillhörande
anläggningar och mindre läktare för ca 200 personer, i
enlighet med beskrivningar i bilaga 2 och 3..

2. Hyresobjekt
Hyresvärden hyr ut hela anläggningen till hyresgästen.
Hyresvärden skall till hyresgästen tillhandahålla den
anläggning som motsvarar beskrivningen i bilaga 2 och 3.
Hyresvärden svarar för uppförandet och bekostar detsamma.

3. Hyrestid m m
Detta hyresavtal löper från och med den dag anläggningen
enligt punkt 2 är färdigställd och godkänd vid slutbesiktning och till och med den 31 december 2054. Uppsägning

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

avtal eller till den adress hyresvärden senare skriftligt meddelat hyresgästen.
Det pris till vilket hyresgästen enligt optionen äger
förvärva anläggningen för skall motsvara anläggningens
bokförda värde hos hyresvärden vid förvärvstidpunkten.
Hyresvärden skall därvid göra avskrivningar enligt punkt
4 ii.

7. Oförutsedda kostnader
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för anläggningen till följd av införande
eller höjning av särskild för anläggningen utgående skatt,
avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller
annan myndighet kan komma att besluta, skall hyresgästen, utöver den i punkt 4 angivna hyran, med verkan från
inträdd kostnadsökning, erlägga ersättning till hyresvärden motsvarande kostnadsökningen.

11. Om- och tillbyggnad

Med skatt avses inte mervärdesskatt och fastighetsskatt,
som regleras särskilt i punkterna 5 och 6. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets
ingående inte beslutats av riksdag, regering, kommun
eller annan myndighet. Ersättningen skall erläggas enligt
reglerna om hyrans betalning i punkt 4.

Hyresgästen äger alltid rätt att på egen bekostnad utföra
om- och tillbyggnadsåtgärder på anläggningen. Hyresgästen skall dock alltid samråda med hyresvärden innan
åtgärd vidtages. Om hyresvärden inte samtycker till
åtgärden och det kan visas att kostnaderna för hyresvärden
ökar till följd av åtgärden, skall hyresvärden kompenseras
för detta motsvarande kostnadsökningen. Ersättningen
skall utges enligt reglerna för hyresbetalning i punkt 4.
Om anläggningen till följd av om- och tillbyggnadsåtgärder som hyresgästen vidtagit utan hyresvärdens samtycke
medfört att anläggningens marknadsvärde sjunkit, skall
hyresgästen utge skälig ersättning härför till hyresvärde
vid avtalstidens utgång. I den mån överenskommelse inte
kan träffas om ersättningens storlek, skall anläggningen
återställas till det skick den var i före åtgärdens utförande.

8. Värme, vatten, avlopp m m
Erforderlig uppvärmning av byggnader och anläggningar
samt försörjning av el ombesörjes av hyresvärden. Hyresgästen erlägger till hyresvärden ersättning för kostnader för
både fasta och löpande abonnemang för dessa nyttigheter.
I de fall abonnemangen kan överföras på hyresgästen skall
så ske. I övriga fall skall hyresvärden fakturera hyresgästen
för kostnader denne erlagt.

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

10. Option att förvärva anläggningen
Hyresgästen ges en optionsrätt att av hyresvärden förvärva
hela anläggningen, bilaga 2 och 3. Optionen kan göras
gällande tidigast år 20xx.
Hyresgästen skall meddela hyresvärden senast xx månader
innan optionsrätten önskas göras gällande. Meddelandet
skall lämnas skriftligt till hyresvärden och anses avlämnat
dagen efter det rekommenderad försändelse lämnats för
befordran till den adress som anges i huvudet på detta
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Parternas avsikt är att i samförstånd söka träffa överenskommelser om de om- och tillbyggnadsåtgärder samt mer
ingripande reparations- och underhållsåtgärder som någondera parten kan önska göra på anläggningen. Sådana
överenskommelser skall bl a reglera vem av parterna som
skall utföra åtgärden, vem som skall bekosta den och eventuella åtgärder för återställning vid avtalstidens utgång.

Utförande part skall inhämta myndighets tillstånd för
åtgärder enligt denna punkt samt erlägga kostnader för
dessa tillstånd.
Det åligger hyresgästen att vid om- och tillbyggnad på
anläggningen på egen bekostnad dokumentera dessa
åtgärder på hyresvärdens befintliga relationsritningar på
sätt godkänns av hyresvärden. På samma sätt åligger det
hyresvärden att hålla dessa relationsritningar aktuella
genom att på egen bekostnad uppdatera desamma vid egna
om- och tillbyggnader.
Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar
på anläggningen och hyresvärden till följd härav enligt
reglerna i Plan- och bygglagen tvingas utge byggnads- eller tilläggsavgift, skall hyresgästen till hyresvärden utge
motsvarande belopp.
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12. Ansvar i vissa fall

16. Försäkringar

Hyresgästen äger inte rätt till någon nedsättning av hyran
på grund av hinder i nyttjandet av anläggningen till följd
av tillfälliga avbrott i försörjningen med värme, el och
dylikt eller andra hinder och men. Detta innebär dock inte
någon inskränkning i jordabalkens bestämmelser vad avser
hyresgästens rätt till nedsättning av hyran.

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

Hyresgästen har inte heller rätt till nedsättning av hyran
för hinder eller men i nyttjandet till följd av att hyresvärden låter verkställa ombyggnad, reparationer eller underhåll eller annan åtgärd som berör anläggningen.

När anläggningen tas i bruk, skall entreprenaden ha blivit
godkänd vid slutbesiktning.

13. Samråd
Parterna skall i frågor av betydelse för hyresförhållandet
kontinuerligt samråda med varandra, när part finner det
erforderligt och i former som parterna gemensamt upprättar. Vid dessa samråd, som skall protokollföras, skall
parterna behandla bl a följande frågor:
i frågor om teknisk förvaltningskaraktär
ii ombyggnad

17. Myndighets beslut,
sanitär olägenhet m m

Om verksamheten på anläggningen är underkastad tillsyn
av hälsovårds-, brand- eller annan myndighet, åligger det
hyresgästen att på eget ansvar och på egen bekostnad svar
för samt göra sig underrättad om de krav och åtgärder,
som ifrågavarande myndighet kan kräva för verksamhetens bedrivande.
Hyresgästen är ensam ansvarig för från hyresgästens verksamhet härhörande sanitär olägenhet eller annan störning
och är skyldig att på egen bekostnad avhjälpa densamma i
den mån så krävs enligt gällande myndighetsbeslut.

iii underhåll

18. Låsanordningar

14. Återställande samt äganderätt till av
hyresgästen installerad egendom

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

Hyresgästen äger rätt att vid avflyttning medföra den
egendom som hyresgästen installerat på anläggningen.
Egendom som hyresgästen installerat får lämnas kvar vid
avflyttningen endast om hyresvärden godkänner detta.
Om hyresgästen vid avflyttningen bortför sådan egendom
som avses i föregående stycke, skall hyresgästen vara skyldig att åtgärda de skador som kan ha uppstått på anläggningen i samband därmed, dock inte i större omfattning
än vad som är skäligt i förhållande till egendomens ålder
och skick. Inför avflyttningen skall parterna gemensamt
genomföra besiktning av anläggningen.
När hyresgästen lämnar anläggningen skall den lämnas i
väl avstädat skick.

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

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

20. Skyltar, markiser, antenner m m
Uppsättning av skyltar, markiser, antenner, kommunikationsutrustning eller annan yttre anordning får ske under
förutsättning av att hyresgästen inhämtat erforderligt
tillstånd av berörda myndigheter samt svarar för samtliga
uppkomna kostnader. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i av hyresvärden godtagbart
skick.
Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på
fönster, skyltfönster, entrédörrar och skyltar.
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21. Force majeure
Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del
av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om
åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad
kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av
sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller
ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder
över och inte heller kunnat förutse.

forderliga tillstånd. På området får ej bedrivas verksamhet
som strider mot angivet ändamål. Ej heller får verksamhet
bedrivas på området som kan skapa positiva attityder till
våld eller rasism.

4 Arrendetid
Arrendetiden är 25 år räknat från 2012-01-01.

5 Arrendeavgift

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

Arrendeavgiften är 42 000 kronor per år.

6 Index
23. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta hyresavtal skall avgöras av Borås tingsrätt.
Borås 2011Borås Arena AB

Borås 2011Borås Stad

Claes Hagberg

Ulf Olsson

			

Anette Carlsson

Arrendeavgiften skall årligen indexregleras efter konsumentprisindex med oktober månad 2011 som bas för
indextalet. Arrendeavgiften skall dock aldrig sättas lägre
än 42 000 kronor per år.

7 Betalning av arrendeavgift
Avgiften skall erläggas halvårsvis i förskott till kommunen.
Kommunen översänder inbetalningskort för arrendeavgiften.

8 Fastighetsskatt

Avtal om lägenhetsarrende
mellan
Markägare: Borås kommun, 501 80 Borås, nedan kallad
kommunen
och
Arrendator: Borås Arena AB, org nr 556644-0045, c/o
Riksbyggen, Box 659, 501 09 Borås, nedan kallad arrendatorn

1 Avtalets förutsättning
Till grund för detta avtal finns ett ramavtal mellan parterna om byggande av en konstgräsplan och en enklare
läktare.

2 Arrenderad mark
Kommunen upplåter till arrendatorn med arrende ett
område om cirka 10 500 m2 av fastigheten Borås Lundby
1:1. Området är markerat på bifogad karta.

3 Ändamål
Området får endast användas för anläggande av konstgräsplan och en enklare läktare. För verksamheten på området
är arrendatorn skyldig att på egen bekostnad anskaffa erB 32

Eventuell fastighetsskatt som uppkommer på upplåtet
område och anläggning betalas av arrendatorn.

9 Mervärdesskatt
Om kommunen blir skattskyldig för mervärdesskatt för
denna upplåtelse skall arrendatorn utöver arrendeavgiften
erlägga sådan skatt vid varje tid gällande skattesats.

10 Överlåtelse
Arrendatorn får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta detta avtal till annan.

11 Arrendeområdets skick
Området utarrenderas i det skick det befinns på upplåtelsedagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla det
arrenderade området i ett vårdat skick.
Det åligger arrendatorn att utföra och bekosta erforderliga
markundersökningar. Bolaget ombesörjer och bekostar
flyttning eller borttagande av eventuella ledningar inom
området som hindrar markens utnyttjande. Kommunen
friskrivs således från allt ansvar för fel och brister på den
upplåtna marken, såvida inte annat framgår av avtal som
parterna tecknat.
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Vid arrendets upphörande skall arrendatorn återlämna
området väl avröjt och återställt i skick som det var innan
arrendatorns verksamhet påbörjades på området. Har arrendatorn ej avröjt området och återställt området vid arrendets upphörande äger kommunen, utan vidare hörande,
att återställa området på arrendatorns bekostnad.

12 Renhållning, snöröjning m m
Arrendatorn är skyldigt att ombesörja och bekosta all
renhållning, snöröjning, sandning mm som uppkommer
genom områdets nyttjande såväl inom området som invid
området.

13 Vatten och avloppsanslutning m m

19 Förbud mot upplåtelse i andra hand
Arrendatorn får inte upplåta området eller del av området i
andra hand till annan än kommunen.

20 Avträdesersättning
Arrendatorn avstår med bindande verkan från alla krav på
ersättningar då arrendet upphör.

21 Inskrivningsförbud
Arrenderätten får inte inskrivas.

22 Övrigt

Det upplåtna området skall inte anslutas till någon vatten‑
och avloppsanläggning.
Det åligger arrendatorn att ombesörja och bekosta att
området försörjs med el.

Om den option utnyttjas som omtalas i det hyresavtal
som parterna avser att teckna upphör detta avtal att gälla.
Någon ersättning för arrenderätten skall inte utgå om
kommunen förvärvar anläggningen på området och detta
avtal upphör.

14 Värme

23 Hänvisning till jordabalken

I det fall det upplåtna området skall få tillgång till värme
från näraliggande byggnad skall ett särskilt avtal tecknas
mellan kommunen och arrendatorn.

15 Ledningsdragning
Arrendatorn medger kommunen eller annan som har
kommunens tillstånd, att utan ersättning få framdraga
och bibehålla ledningar i eller över arrendeområdet med
erforderliga anordningar om detta kan ske utan avsevärd
olägenhet för arrendatorn. Eventuella skador som kan
uppstå på anläggning på arrendeområdet vid ledningsarbete skall åtgärdas eller ersättas av kommunen.

16 Miljöåtgärder m m
Eventuella föreläggande av myndighet om upplåtet område
och verksamheten på området skall beaktas, åtgärdas och
bekostas av arrendatorn. Följes inte eventuella anvisningar
och ålägganden upphör detta avtal med omedelbar verkan.

I övrigt gäller vad i jordabalken eller annars i lag stadgas
om arrende.

_________________

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav kommunen och arrendatorn tagit var sitt.
Borås den		
För Borås Stad		

Borås den
Borås Arena AB

Bilagor finns tillgängliga på Stadskansliet rum 1218 i
Stadshuset.

17 Besiktning
Kommunens personal äger rätt att tillträda arrendeområdet för besiktning och kontroll.

18 Uppsägning
Uppsägning av detta avtal skall ske två (2) år före arrendetidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med fem (5) år
i taget.
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Fritids- och folkhälsonämnden beslutar

Från Fritid- och folkhälsonämnden
Utdrag ur protokoll		

2011-05-31

§ 67
Yttrande över remiss beträffande
Ytterligare konstgräsplan vid
Borås Arena
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra
sig över remiss beträffande Ytterligare konstgräsplan vid
Borås Arena.
Bakgrunden är den att IF Elfsborg och Borås Arena AB
inkommit med skrivelse till Kommunstyrelsen om ytterligare konstgräsplan vid Borås Arena. Se bilaga!
Förslaget till ytterligare konstgräsplan vid Borås Arena har
tagits fram i samverkan mellan IF Elfsborg, Borås Arena
AB och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Förvaltningen
är positiv till en ytterligare konstgräsplan vid Borås Arena
på det sätt som beskrivits i skrivelsen från IF Elfsborg och
Borås Arena AB.
Trycket på Borås Arena för fotbollsträning och matcher
har vuxit sedan starten 2005, vilket kan ses som en framgång för fotbollen i Borås. Idag finns det därför ett stort
behov av en ytterligare konstgräsplan vid Borås Arena.
Vi förutsätter naturligtvis att den nya konstgräsplanen
skall vara uppvärmd, vilket är nödvändigt för att planen
skall kunna avlasta Borås Arenas konstgräsplan.
För att hälla nere driftkostnaden är det därför ett måste
att utreda möjligheten att ta tillvara överskottsvärme från
Isstadion.
Konstgräsplanen föreslås byggas och ägas av Borås Arena
AB och sedan hyras tillbaka av Borås Stad genom Fritidsoch folkhälsonämnden. En konstruktion och en samverkan mellan de engagerade aktörerna som visat sig vara
mycket framgångsrik.
Kostnaderna för den nya konstgräsplanen kan beräknas
till
- Kapitalkostnader (hyra)
934 000 kr
- Övriga driftkostnader
840 000 kr
- Kostnader totalt
1 774 000 kr
- Intäkter
350 000 kr
- Nettokostnader totalt
1 424 000 kr
Förvaltningen gör i dagsläget bedömningen att Fritidsoch folkhälsonämnden bör få ett ökat kommunbidrag
på ca 1 500 000 kr för ökade kostnader för en ytterligare
konstgräsplan vid Borås Arena.
Fritids- och folkhälsonämnden återkommer med mera
exakta uppgifter i samband med budget för 2012.
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att	anta förvaltningens förslag till Yttrande över remiss
beträffande Ytterligare konstgräsplan vid Borås Arena
Vid protokollet
Susanne Carlsson		

Ingvor Krantz

2011-03-29
Från IF Elfsborg och Borås Arena AB
Till Kommunstyrelsen
Kopia: Fritids- och folkhälsonämnden

Ytterligare konstgräsplan
vid Borås Arena
Bakgrund
För 5 år sedan invigdes Borås Arena.
Projektet tillkom i nära samarbete mellan Borås Stad och
IF Elfsborg/Borås Arena AB Förutsättningarna för projektet var bl a följande:
• Borås Arena AB, ägt av IF Elfsborg, äger anläggningen
till 100 %
• Borås Stad hyr och förvaltar anläggningen genom
nämnden för Fritid och Folkhälsa
• Borås Stad har option, att när de så beslutar, att köpa
anläggningen till bokfört värde
• Kommunen har full insyn i Borås Arena AB:s verksamhet
Erfarenheter av samarbetet gällande Arenan:

• Arenan byggdes till en, jämfört med andra liknande
projekt, mycket låg kostnad
• Arenans konstgräsplan har utnyttjas cirka 2 000 timmar per år (En naturgräsplan kan utnyttjas max 100
timmar/år)
• Under de 5 år som Arenan varit i bruk, har arrangemangen samlat över 1 miljon åskådare. Förutom
fotboll har förekommit konserter, motocross och olika
motionsarrangemang.
• Samarbetet mellan Borås Stad, IF Elfsborg och Borås
Arena AB gällande drift och förvaltning av Arenan
fungerar på ett utmärkt sätt
• Under åren har Arenan utvecklas och förbättras, bl a
har el-ljuset förstärkts, konstgräset bytts ut, storbildskärmar och led-system för reklam installerats. Genom
åtgärderna kan Arenan anses som en av de bästa i landet
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• Elfsborg har under den senaste 5-årsperioden etablerat
sig som ett absolut topplag i fotbollsallsvenskan. Den
enskilt största orsaken till Elfsborgs utveckling är tillkomsten av Borås Arena.

Kronor
Konstgräs
Konstgräs med slitstarkt SBR-gummi
Summa konstgräs

2 200 000
2 200 000

Utveckling av Arenaområdet
Fotbollen har under senare år utvecklats på ett positiv
sätt i kommunen. Förutom Elfsborgs framgångar har de
övriga två lagen som nu spelar på Arenan haft framgångar.
Dalsjöfors spelar i Damallsvenskan och Norrby har etablerat sig i div 1. För att utvecklingen skall försätta krävs
framförallt möjligheter att utveckla unga spelare.
Elfsborg driver för närvarande ett projekt benämnt ”Camp
Elfsborg” Avsikten är att ge barn och ungdomar från hela
kommunen möjlighet till att spela fotboll i bra miljö och
under ledning av utbildade ungdoms- och fotbollsledare.
För att projektet skall kunna genomföras krävs tillgång till
ytterligare en konstgräsplan inom Arenaområdet.
Borås Arena AB/Elfsborg har i samarbete med nämnden för Fritid och Folkhälsa undersökt möjligheterna att
tillskapa en konstgräsplan inom området Broplan/Ålgårdsplan enl följande förutsättningar:
1. Konstgräsplan med måtten 105 x 68 m
2. Möjlighet till uppvärmning genom värmeslingor
3. Värmeförsörjning genom spillvärme från Ishallen
4. En mindre läktare för cirka 200 personer
5. Inga omklädningsrum eller andra biutrymmen byggs,
detta klara genom befintliga anläggningar i Ryavallen/Borås Arena
6. Området inhägnas

Staket
2 m högt, 1 st gånggrid, 1 st dubbelgrind
Summa Staket

200 000
200 000

Läktare
Byggnadsarbeten
Summa Läktare

700 000
700 000

Belysning
6 20-2 m stolpar 400 lux
Anslutningsarbeten
Summa belysning

1 400 000
200 000
1 600 000

Uppvärmning
Markvärme slingor
Värmeinstallation FJV
Värme från Ishallen
Byggnadsarbeten
Markarbeten
Summa uppvärmning

700 000
350 000
830 000
200 000
200 000
2 280 000

Oförutsett
Summa beräknad kostnad

500 000
9 317 000

Finansiering
Projektet genomförs inom Borås Arena AB
Ägartillskott till bolaget från IF Elfsborg
Lån (Kommunal borgen)
Summa

500 000
8 817 000
9 317 000

Kostnadsberäkning
Kronor
Projektering, Byggledning
Mark undersökning
Projektering
Byggledning
El o VVS Konsult
Summa Proj & Byggledning
Markarbeten
Dränering
20 cm makadam
1 lager fiberduk
10 cm bärlager
4 cm stenmjöl
Summa markarbeten

120 000
92 000
75 000
50 000
337 000

1 500 000
1 500 000

Kapitalkostnad (år 1)
Ränta 8 617 tkr x 4 %
Avskrivning Konstgräs 5 år
Avskrivning övriga investeringar 50 år
Summa Kapitalkostnader

352 000
440 000
142 000
934 000

Driftskostnad:

Borås Stad nämnden för Fritid och Folkhälsa svarar för
drift och förvaltning, liksom för uthyrning. Driftskostnaden redovisas därför av nämnden.
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Förslag till genomförande
Borås Arena AB/Elfsborg önskar genomföra projektet enl
samma principer som gällde för Borås Arena
• Borås Arena AB genomför projektet (i nära samarbete
med Borås Stad) och den nya anläggningen läggs in
som en del av bolagets verksamhet
• Anläggningen hyrs ut till Borås Stad som svarar för
drift och uthyrning
• Hyreskostnaden utgörs av Arenabolagets verkliga
kapitalkostnader samt de kostnader som tillkommer för
bolaget i egenskap av fastighetsägare
• Borås Stad ges option på att köpa anläggningen enl
samma principer som gäller för Borås Arena.
Borås den 29 mars 2011
IF Elfsborg

Borås Arena AB

Stefan Andersson
Klubbchef

Claes Hagberg
Ordförande
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Nr 7
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet
2011-11-28		

Dnr 2011/KS0768

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Den nya Skollagen 2010:800 innehåller nya och föränd
rade bestämmelser för godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. En av
förändringarna är att kommunen när det gäller fristående
fritidshem, endast beslutar om godkännande av fritidshem
som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och
grundskola. Andra förändringar är skärpta krav på lärares,
förskollärares och förskolechefs utbildning samt krav på
ruiner för ett systematiskt kvalitetsarbete.
”Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag
för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg”, 743:5 i kommunal författningssamling för Borås
2009, upphör därmed att gälla från och med 2012-01-31
och ersätts av ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet”, att gälla från och med 2012-02-01.
”Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag
för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg”, 743:5 i kommunal författningssamling för Borås
2009, upphör att gälla från och med 2012-01-31

2011-11-28

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

Förutsättningar
Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta
i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I Borås Stad
fullgörs uppgiften av Stadsdelsnämnderna. För barn i
ålder 1-5 år finns förskola, pedagogisk omsorg och öppen
förskola. För barn i ålder 6-12 år finns fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän
för förskola och fritidshem*. Enskild huvudman får även
bedriva annan pedagogisk verksamhet.
Verksamheten ska godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs .
Utöver följande villkor är Skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verksamhetsområde
tillämpliga i sin helhet.

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
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Fristående förskola och fritidshem*
Definition
* Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och grundskola.

Huvudman

Fristående förskola eller fritidshem kan bedrivas av enskild huvudman.
Förutsättningar för godkännande

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

2 kap 5,7 § § Skollagen

Huvudmannen eller den som är företrädare för den juridiska person som är huvudman ska bedömas som lämplig för uppdraget.
Beslut om godkännande ger rätt till bidrag.

8 kap 21- 24 § § Skollagen

Ansökan

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

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

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

26 kap Skollagen

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

Om det föreligger något missförhållande i sådan verksamhet som har godkänts,
ska Kommunstyrelsen förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Om
missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs, ska kommunen återkalla godkännandet.
B 38
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Överklagande

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

28 kap, 5 § Skollagen

Villkor för godkännande

Godkännande ska lämnas om den som ansöker bedöms ha förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Lokalerna

Lokalerna ska vara ändamålsenliga samt vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva verksamhet riktad till barn.
Utrustning och utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som ställs på motsvarande verksamheter i kommunen.
Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända och anmälda till Miljönämnden samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och brandskydd.

Miljöbalken (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Barngrupperna

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

8 kap, 8 § Skollagen

Försäkring

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

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

2 kap, 13 § Skollagen

I fristående förskola ska det finnas förskollärare. I fristående fritidshem ska det finnas personal som har lärarutbildning med inriktning på elever i fritidshem.
Andelen personal med lärarutbildning bör vara i nivå med kommunens förskolor/
fritidshem.
Belastningsregistret

Huvudmannen ska se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.

2 kap, 31 § Skollagen

Om huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan.
Tystnadsplikt

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

29 kap 14 § Skollagen
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Anmälningsplikt

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

29 kap 13 § Skollagen

Rutiner

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

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

2 kap, 11 § Skollagen

Likabehandlingsplan

Huvudmannen ska varje år ska upprätta en plan mot kränkande behandling samt
en Likabehandlingsplan

6 kap, 8 § Skollagen
3 kap 16 § Diskrimineringslagen

Läroplaner

Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande läroplaner.
Övergångar

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

4 kap Skollagen

Huvudmannen ska ha rutiner för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Annan pedagogisk verksamhet
Definition

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

Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas av enskild huvudman.
Förutsättningar för att bedriva verksamhet

Enskild huvudman kan ansöka om att få bedriva annan pedagogisk omsorg.
Huvudmannen ska bedöms som lämplig för uppdraget.
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Ansökan

Ansökan om att få bedriva annan pedagogisk verksamhet ska göras till
Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader från det att
ansökan kommit in.
Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor för godkännande” och
”Villkor för bidrag” behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna bedöma om den
som ansöker har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet.
Ny ansökan

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

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

26 kap Skollagen

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

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

26 kap Skollagen

Överklagande

Beslut av kommunen får överklagas i enlighet med bestämmelserna i skollagen

28 kap, 5 § Skollagen

Villkor för godkännande
Lokalerna

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

25 kap, 7 § Skollagen

Barngrupperna

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

25 kap, 7 § Skollagen
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Försäkring

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

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

25 kap, 7 § Skollagen

Belastningsregistret

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

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

29 kap 14 § Skollagen

Anmälningsplikt

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

29 kap 13 § Skollagen

Rutiner

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

Huvudmannen ska varje år ska upprätta en plan mot kränkande behandling
samt en likabehandlingsplan.

6 kap, 8 § Skollagen
3 kap 16 § Diskrimineringslagen

Läroplaner

För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande. Läroplanernas avsnitt om
normer och värden ska tillämpas även i pedagogisk omsorg.
Verksamheten

Verksamheten ska utformas i enlighet skollagens övergripande krav.

25 kap, 6 § Skollagen

Övergångar

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

Huvudmannen ska ha rutiner för att ett systematiskt följa upp och utvärdera
verksamheten.
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Villkor för rätt till bidrag
Fristående förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet
Förutsättningar förskola och fritidshem

För förskola och fritidshem finns inga särskilda villkor för att få rätt till bidrag
utöver det som fordras för att bli godkänd som huvudman.
Dock gäller för Borås Stad med stöd av Skollagen att bidrag inte lämnas inte till
fler än två huvudmän för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola.

8 kap 21- 24 § § Skollagen
25 kap 11 §, Skollagen

Förutsättningar Pedagogisk omsorg

Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till bidrag för den huvudman som
bedriver pedagogisk omsorg:
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2. verksamheten innebär inte påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att
erbjuda motsvarande verksamhet med undantag om kommunen beslutat att
inte lämna tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd med hänvisning till
att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen,
4. avgifterna inte ska vara oskäligt höga.

25 kap 10 § Skollagen

Förutsättningar Pedagogisk omsorg

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

25 kap 11 §, Skollagen

Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras
vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som tagits emot.
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Nr 8
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL och LSS t o m den 30 september 2011
2011-12-12

2011/KS0400

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 Socialstyrelsen 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
30

Antal ärenden

25

SoL

LSS

20
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5
0
2009*

10-03
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Bilagor;
Statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
4 kap 1 § SoL t o m den 30 september 2011.
Statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
9 § LSS t o m den 30 september 2011.
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
t o m den 30 september 2011
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t.o.m. 30 september 2011

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdel Öster

Typ av bistånd

X

Permanent bostad (Särskilt boende)

X

185

K

107

K

30 juni
93

Kontaktperson

211

M

143

M

150

M

Permanent bostad (Särskilt boende

129

M

X

Kontaktfamilj

281

M

189

228

K

136

X
X

Kontaktperson

Behandlingshem

93

K

102

M

106

M

116

K

116

M

168

M

115

K

255

K

102

M

107

K

108

K

169

K

127

M

289

K

100

K

282

M

142

M

109

M

163

Permanent bostad (Särskilt boende)
Kontaktfamilj
Kontaktperson

Arbetslivsnämnden

Man/
Kvinna

X

X

Stadsdel Norr

30 sept

Kontaktfamilj
X

Stadsdel Väster

Antal dagar sedan beslut

Ej
verkställda
beslut

197
190

X

Social omsorgsnämnd

X

Permanent bostad (Särskilt boende)

Analys Stadsdel Öster
Orsaken till samtliga icke verkställda gynnande beslut
inom äldreomsorgen, är att den enskilde tackat nej till
erbjuden plats. De som erbjudits plats bor i det egna hemmet med få eller inga hjälpinsatser från kommunen. De
är över 90 år och har skrivit på en förenklad överenskommelse om särskilt boende. Kommunens särskilda boenden
används i dessa fall som en form av bostadsförmedling.
Den enskilde vill vänta hemma tills rätt boende och storlek på lägenhet blir ledig.

Inom IFO Barn och familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt med ej verkställda beslut för kontaktpersoner/
kontaktfamiljer för att få dem verkställda så snart som
möjligt. Svårigheten är att hitta rätt lösning för de speciella
behov som ett specifikt barn har. Om barnet har mycket
särskilda behov eller svårigheter blir det extra svårt att
hitta lämplig kontaktperson eller kontaktfamilj.
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Analys Stadsdel Väster

Analys Stadsdel Norr

En man fick beslut om särskilt boende 2011‑05‑24. Blev
erbjuden ett boende 2011‑08‑17.

Stadsdel Norr hade den 30 september 2011 två beslut om
kontaktfamilj och två beslut om kontaktperson som inte
var verkställda. Skälen är att det inte har gått att finna en
lämplig matchning mellan dessa familjer och barn samt
kontaktpersoner och kontaktfamiljer som är tillgängliga.

Stadsdel Väster hade den 30 september 2011 femton ej
verkställda beslut inom individ- och familjeomsorgen
därav ett beslut om behandlingshem, nio beslut om
kontaktfamilj samt fem beslut om kontaktperson. Det
beviljade beslutet om behandlingshem verkställdes den
3 oktober 2011. Skälet till att detta beslut inte kunnat
verkställas tidigare är att det inte fanns plats förrän den 3
oktober på det specifika behandlingshem som detta barn
är i behov av.
Av de 14 insatserna i form av kontaktperson/-familj har
fyra ansökningar under oktober återtagits av föräldern och
fyra beviljade bistånd har verkställts den senaste månaden
eller är på gång att verkställas.
Det barnet som väntat längst på en kontaktfamilj (281 dagar) är ett barn som det är svårt att hitta kontaktfamilj till.
Föräldern fick emellertid förslag på tilltänkt kontaktfamilj
i maj 2011, men föräldern tackade nej till förslaget då man
önskade att det skulle finnas en manlig förebild i kontaktfamiljen. En matchning med en ny kontaktfamilj gjordes
den 21 oktober 2011.
Fem barn väntar fortfarande på att få sina beviljade
bistånd i form av kontaktfamilj verkställda. Några av
dessa barn är syskon, och det är extra svårt att rekrytera
kontaktfamiljer som kan ta emot syskon. Ett barn har
en fysisk sjukdom, vilket ställer extra höga krav på en
blivande kontaktfamilj.
Av de sex ännu ej verkställda besluten finns det för fyra
av dessa barn/ungdomar andra pågående insatser från
socialtjänsten.
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Inom stadsdel Väster/Familjehemsenheten finns särskilda
handläggare som rekryterar kontaktfamiljer och kontaktpersoner. De söker aktivt efter kontaktpersoner och
kontaktfamiljer men det är svårt att i tillräcklig omfattning rekrytera personer så att det sedan går att matcha
tillfredsställande mot familjernas behov.
Det finns en kö när det gäller beslutade bistånd om
kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Arbetsgruppen
som arbetar med kontaktfamiljer/kontaktpersoner inom
stadsdel Väster matchar kontinuerligt när de får nya
kontaktpersoner/kontaktfamiljer som kan vara lämpliga.
Ibland tar processen tid när det gäller att lämna förslag till
barnfamilj som skall ha insatsen tills dess att insatsen blir
verkställd.
Socialsekreterarna inom Stadsdel Norr har regelbundna
möten med Familjehemsenheten där man stämmer av
behoven. På sikt räknar vi med att kötiden skall minska

Analys Social omsorgsnämnd
Beslut har inte kunnat verkställas då brukarens funktionsnedsättning och/eller ålder inte har passat in på lediga
platser.
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den
30 september 2011
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
t o m 30 september 2011

Nämnd
Social omsorgsnämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Antal dagar sedan beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

30 sept

X

Kontaktperson

199

M

107

189

K

97

241

M

149

183

M

91

183

M

91

142

M

X

X

Bostad med särskild service vuxna

Korttids vistelse

Man/
Kvinna

92

M

153

K

115

M

105

M

1 024

M

932

1 019

M

927

652

K

560

533

M

441

536

K

444

513

M

421

452

M

360

431

M

339

485

K

393

185

M

93

231

K

139

224

M

132

136

M

163

M

172

M

204

K

687

K

X

Ledsagarservice

110

M

X

Daglig verksamhet

156

K

Kontaktperson – Vid september månads utgång fanns tio
ej verkställda beslut om kontaktperson. Det är åtta beslut
som inte har kunnat verkställas, ett beslut har varit vilande
över sommaren då brukaren varit bortrest och i ett ärende
har brukaren inte kommit till inbokande möten för att
träffa den föreslagna kontaktpersonen.
Bakgrunden till att vissa beslut tar lång tid att verkställa
är antingen att brukaren har komplicerade samverkande
funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens

30 juni

595

hos kontaktpersonen eller att brukaren har speciella önskemål om kontaktperson. Fyra brukare har önskemål om
manlig kontaktperson vilket är särskilt svårt att rekrytera.
Att verkställa beslut om kontaktperson är tidskrävande
då det oftast krävs flera möten mellan brukaren och olika
kontaktpersoner innan man hittar en kontaktperson som
passar. Besluten rapporteras som icke verkställda under
detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning”
som gjorts.
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Under sommarmånaderna är det särskilt svårt att rekrytera
kontaktpersoner och några kontaktpersoner har avslutat
sitt uppdrag p g a avslutade studier eller annat. Annons för
att söka kontaktpersoner finns på Borås Stads webbplats
och man planerar besök på Borås Högskolan.
Bostad med särskild service enligt LSS – Vid september månads utgång fanns sexton ej verkställda beslut om
bostad med särskild service.
Fyra av dessa brukare har erbjudits och tackat ja till boende på Lavendelgångens gruppbostad men ombyggnation
och inflyttning är försenad. Inflyttningen beräknas nu
enligt Lokalförsörjningsförvaltningen till våren 2012. Ytterligare en person kommer att erbjudas lägenhet på denna
gruppbostad.
Två av brukarna har erbjudits och tackat ja till boende på
gruppboendet Dammkullevägen som är planerat start av
byggnation under 2013.
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För två av brukarna diskuteras med företrädarna om köp
av plats utanför Borås Stad. Carema Care ansöker om
tillstånd från Socialstyrelsen att utöka antal platser på
servicebostaden Lars Kaggsgatan 19.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då brukarens
funktionsnedsättning och/eller ålder inte har passat in på
lediga platser.
Korttidsvistelse enligt LSS – Ett beslut kvarstår som icke
verkställt sedan mars 2010. Olika lösningar har erbjudits
men familjen har önskan om ett specifikt korttidshem där
det inte finns någon ledig plats.
Daglig verksamhet enligt LSS – Ett beslut rapporteras
som ej verkställt då brukaren själv valt att avbryta pågående insats, studiebesök på ny verksamhet planeras i oktober.
Ledsagning enlig LSS – ett beslut är endast delvis
verkställt då det behövs två ledsagare. Det finns krav och
förväntningar på att det ska vara en manlig ledsagare i rätt
ålder och med specialkompetens.
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Nr 9
Ombud för Borås Stad på bolagstämma för
Borås Stadshus AB

2011-12-12		

Dnr 2011/KS0792 102

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den Kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till
Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret
2011 för Borås Stadshus AB.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Göran Björklund
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Nr 10
Svar på motion av Eva Théen-Johansson (MP) och Staffan Falk (MP); Borås Stads miljömål i fokus!
2011-11-28		

Dnr 2010/KS0518 403

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2010-06-17

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden
Eva Théen-Johansson (MP) och Staffan Falk (MP) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2010
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram en strategisk åtgärds- och tidplan samt övergripande ansvarsfördelning för uppfyllande av Borås Stads
miljömål.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden.
Enligt remissvaret från Miljö- och konsumentnämnden
(se bilaga) kommer motionens intentioner att beaktas i den
pågående revideringen av Borås Stads miljömål. Revidering pågår av Borås Stads miljömål enligt beslut i Kommunstyrelsen den 24 februari 2011.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann

Motion; Borås Stads miljömål i fokus!
I Borås Stads miljömål anges att alla nämnder och bolag
ska fastställa en miljöplan som ska följas upp i samband
med årsredovisningen. Nämnder och bolag ska redovisa
sitt miljöarbete till Kommunstyrelsen. I årets sammanställning över 2009 års miljöarbete har 24 av 32 nämnder/
bolag lämnat in miljöredovisning. Inlämnat material önskades enligt särskilt utformad mall, vilken inte till fullo
följts, varför helhetsbild med sammanställning utifrån
mallen blir omöjlig utan kompletteringar från vissa förvaltningar med kommunövergripande verksamhetsansvar.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det genomförts en hel del miljöåtgärder under året. Arbetet leder
åt rätt håll men går för långsamt för att hinna uppfylla
alla miljömålen som gäller för 2010. Våra tjänsteresor,
kommunens upphandling av bl a ekologiska livsmedel
och arbetet med miljöledning är tre fokusområden där vi
behöver arbeta mer.
I arbetet med att uppfylla miljömålen har Kommunstyrelsen en viktig och central roll. Genom att ta fram en
strategisk åtgärdsplan med en specificerad övergripande
ansvarsfördelning samt tidsplan kan Borås Stad få en bra
grund att utgå ifrån då man på nämnd och bolags nivå
fastställer egna miljöplaner för sitt kontinuerliga arbete
med att uppfylla Borås Stads miljömål.
Vi yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar
-	att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategisk åtgärds- och tidsplan samt övergripande ansvarsfördelning för uppfyllande av Borås Stads miljömål.
Borås den 16/6 2010
Eva Théen-Johansson
Staffan Falk
Miljöpartiet de gröna
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Nr 11
Svar på motion av Ida Legnemark (V);
Förbättring av cykelbanor
2011-12-12		

Dnr 2011/KS0328

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
utreda möjligheten att nya cykelbanor som anläggs skall
vara fria från is och snö genom att ledningar för returvatten från fjärrvärmenätet läggs under cykelbanan samt
att göra detsamma med befintliga cykelbanor som ligger
nära fjärrvärmenätet.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljönämnden, Fritidsoch Folkhälsonämnden och Borås Energi och Miljö AB.
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot motionen och påpekar att ”om returledningar för fjärrvärme
kan dras på ett för cyklisterna ur andra aspekter bra sätt,
kan det vara lämpligt att ta tillvara spillvärmen”.
Tekniska nämnden avstyrker motionen. Nämnden menar
att halkbekämpning med hjälp av markvärme främst är
en åtgärd i centrum och större kollektivtrafikterminaler
för att öka tillgängligheten framförallt för äldre och
människor med rörelsehinder. ”Markvärme medför höga
driftskostnader och har under senare år ökat markant då
utökade ytor i form av nya gågator anlagts med markvärme.” Med hänsyn till de driftskostnader som marvärme
medför bedömer nämnden att vinterväghållning av cykelbanor genom uppvärmning inte är realistiskt alternativ
varför motionen avstyrks.

Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen.
Nämnden menar att halkbekämpning av cykelbanor
troligtvis kommer att öka andelen cyklister, främja hälsan
och minska andelen personskador orsakade av cykelolycka
på grund av is och snö.
Kommunstyrelsen anser att motionens syfte är lovvärd
”att öka andelen cyklister och främja säkerheten även
vintertid”. Styrelsen vill därför som svar på motionen
hänvisa till budget 2012 vari meddelas att övergripande
frågor för mandatperioden är att prioritera arbetet med
att bl a utveckla cykelstaden Borås. I samband därmed
ges ett uppdrag om ”en kartläggning om hur man säkrar
cyklisternas möjlighet att ta sig fram även vintertid skall
tas fram och skall även innehålla en utredning om möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens
returvatten”.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann

Miljö- och konsumentnämnden anser att motionens
intention om att underlätta framkomligheten så att fler
väljer att cykla är bra. Nämnden menar dock att förslaget är mycket komplext och pekar i sitt yttrande på flera
omständigheter som inte gör det självklart att värma cykelbanor med fjärrvärme.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2011-04-28

Bilaga till § 49 Anmälningsärenden

Motion för förbättring av
cykelbanor
Borås har under lång tid prioriterat bilvägnätet före
cykeltrafik. I takt med kunskaper om miljö, klimat och
folkhälsa har målsättningen om cykeltrafiken höjts. Borås
cykelvägnät byggs nu ut med målsättning att skapa ett
sammanhängande nät till alla stadsdelar.
Cykeltrafiken ökar långsamt men får problem och hinder
vintertid då snömodd och isfläckar på cykelbanorna gör
cyklandet riskabelt och onödigt arbetssamt. I exempelvis
Västerås, som har gott rykte som cykelstad, finns fjärrvärme under flera cykelbanor – det har bidragit till säkrare
cykelbanor vintertid.
För att öka andelen cyklister och främja säkerheten även
vintertid föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
-	att utreda möjligheten att nya cykelbanor som anläggs
skall bli fria från is och snö genom att ledningar för returvatten från fjärrvärmenätet läggs under cykelbanan
-	att göra det samma med befintliga cykelbanor, som
ligger nära fjärrvärmenätet
Ida Legnemark
Vänsterpartiet
2011-04-05
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 januari
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 1) (Separat bilaga)

5

Svar på enkla frågor

6

Budget 2012 för de kommunala bolagen (Nr 2) (Separat bilaga)

7

Grafiska regler för Borås Stad (Nr 3) (Separat bilaga)

12

8

Förvärv av del av fastigheten Hällered 1:33 av ASTA AB samt utbyggnad av
exploateringsområde (Nr 4)

13

Arrendeavtal med ASTA AB avseende upplåtelse av mark för en trafiksäkerhetsanläggning på Hällered (Nr 5)

19

9

1

10

Reviderade kommunbidrag 2012 (Nr 12) (Separat bilaga)

11

Konstgräsplan vid Broplan samt utökat borgensåtagande till Borås Arena AB (Nr 6)

26

12

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet (Nr 7)

37

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS t o m
den 30 september 2011 (Nr 8)

44

14

Ombud för Borås Stad på bolagstämma för Borås Stadshus AB (Nr 9)

49

15

Svar på motion av Eva Théen-Johansson (MP) och Staffan Falk (MP);
Borås Stads miljömål i fokus! (Nr 10)

50

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Förbättring av cykelbanor (Nr 11)

51

13

16

2012-01-03

Per-Olof Höög
							

Göran Björklund
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