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Redovisning av utbildningsbidrag 2016.
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Svar på revisionsrapport - Borås Stads personalpolitik i de
kommunala bolagen.
(2016/KS0782 007-1)

(Bil)

Instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor.
(2017/KS0196 107-1)

(Bil)

Svar på motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie
Ekström (L) Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i
skolorna i Borås.
(2016/KS0817 620-3)

(Bil)

Årsredovisning facknämnder 2016, Kommunstyrelsen.
(2017/KS0199 042-1)

(Bil)

Tillsättning av tjänst som t.f. förvaltningschef på Servicekontoret.
(2017/KS0179 023-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)

Rekommendation om att stärka utveckling och
kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.
(2017/KS0149 730-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 6 december 2016.
(2016/KS0026 103-3)
(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
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2

Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk.
(2016/KS0828 106-3)
(Bil)
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Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet
för alla.
(2013/KS0475 732-3)
(Bil)
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Prissättning av kommunala småhustomter.
(2016/KS0668 272-2)

E
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(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Utbyggnad av Skatehallen.
(2017/KS0168 281-3)
Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-01-31.
(2017/KS0008 049-1)

(Bil)
Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E
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Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp
av ett halvt basbelopp i varje särskilt ärende.
(2 februari 2017, Ärende 01)
Fordringar om en sammanlagd summa av 440 280 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2017/KS0050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
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Ändring i ägardirektivet för Borås Stadshus AB.
(2017/KS0195 107-1)

(Bil)

Borås Energi och Miljö AB; Regional samverkan.
(2013/KS0214 107-1)

(Bil)

Revidering av bolagsordning för Boras Waste Recovery AB.
(2017/KS0173 107-1)

(Bil)

Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
(2017/KS0115 106-1)
(Bil)
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Hyresbidrag till Kamratföreningen I15:s vänner.
(2017/KS0170 875-3)

(Bil)

Anslagsframställan för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan,
från kontor till undervisningslokaler.
(2017/KS0180 291-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för nybyggnad av LSS-boende
Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1.
(2017/KS0171 293-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för nybyggnad av LSS-boende
Skogsfrugatan, del av Torpa Sjöbo 2:5.
(2017/KS0172 293-3)

(Bil)

E
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Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson
(KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD);
Lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås.
(2016/KS0687 291-3)
(Bil)
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Anmälningsärende:
a)

Skyttecentrum Borås Stad.
(2001/KS0892 829-2)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Samrådsyttrande över Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl.
(2015/KS0405 219-2)
(Bil)

SP

3

Remiss av Riksintresseutredningens betänkande Planering och
beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99).
(2016/KS0695 219-2)
(Bil)

SP

4

Svar på remiss: Träbyggnadsstrategi.
(2016/KS0843 011-2)

(Bil)

Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)
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Stadsledningskansliet
Personal- och förhandling
Per Olsson

Dnr 2016/KS0782 007

Stadsrevisionen

Svar på revisionsrapport - Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen
Ärendet

Stadsrevisionen har granskat personalpolitiken i de kommunala bolagen1. Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik, så som den uttrycks i Borås Stads
personalpolitiska program, är ändamålsenlig och vilka förutsättningar de kommunala
bolagen har att nå de personalpolitiska målsättningarna. Utgångspunkten för en bedömning av ändamålsenligheten är om personalpolitiken är utformad på ett sätt som
är effektivt i förhållande till målet att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Stadsrevisionens bedömning
Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att det personalpolitiska programmet
till stora delar är ändamålsenligt för bolagen och utgör övergripande målsättningar
inom personalområdet som man kan enas om.
Stadsrevisionen bedömer att bolagen implementerar det personalpolitiska programmet och andra styrdokument inom området i mindre utsträckning än nämnderna och
att bolagen inte har samma förutsättningar som nämnderna.
Stadsrevisionen bedömer vidare att personalpolitiken i bolagen inte fullt ut är ändamålsenlig då flera av bolagen inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor. I den
delen avser Stadsrevisionen i första hand att flera av bolagen inte har konkurrenskraftiga löner. Kommunstyrelsen säkerställer inte heller följsamheten mot beslutade styrdokument och det genomförs ingen uppföljning av bolagens personalsituation.
Stadsrevisionen bedömer att bolagens styrelser ska ta ansvar för att säkerställa en
ändamålsenlig personalpolitik som kan verka för att Stadens personalpolitiska målsättningar uppnås som en del av ansvarstagandet för bolagens verksamhetsresultat
och affärsmässighet.

Kommunstyrelsens svar på rapporten
Det personalpolitiska programmet är till stora delar ändamålsenligt

Granskningen omfattar AB Bostäder i Borås, Fribo AB, Viskaforshem AB, BoråsBorås TME, Borås Energi och
miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Lokaltrafik AB, Borås Djurpark AB, Borås Parkering AB, Stadshus AB (som
moderbolag till flera av ovanstående). Granskningen omfattar inte Toarpshus AB, Sandhultsbostäder AB, Industribyggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB.
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Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att det personalpolitiska programmet till stora delar är ändamålsenligt för bolagen och utgör övergripande målsättningar inom personalområdet som man kan enas om.
Stadsrevisionens rapport värdefull i pågående arbete
Kommunstyrelsen noterar särskilt att Stadsrevisionens rapport och dess bedömningar
utgör en värdefull del i det pågående arbetet med att ytterligare stärka styrning, ledning och uppsikt över kommunens bolag.
Bolagscontroller på Stadsledningskansliet
Kommunstyrelsen har tidigare, i augusti 2016, fattat beslut om förstärkt ägarstyrning
av de kommunala bolagen, Dnr 2016/KS0289. Kommunstyrelsen har också, i januari
2017, lämnat svar på Stadsrevisionens rapport ”Styrning av de kommunala bolagen”,
Dnr 2016/KS0701. I Kommunstyrelsens svar redovisas ett antal förbättrings- och
utvecklingsåtgärder. En av dessa åtgärder är den bolagscontroller som ska rekryteras
till Stadsledningskansliet och som i huvudsak ska arbeta med ägarstyrning och uppsikt
över bolagen. Det innebär starkt förbättrade förutsättningar för genomförande av
riktlinjer och uppföljning av personalpolitiken i de kommunala bolagen.
Bolagen får tillgång till styr- och ledningssystem
En förbättrad uppföljning av bolagens personalsituation ger också möjlighet att anpassa Borås Stads sammanställda årsredovisning till rekommendationerna från Rådet
för kommunal redovisning, RKR. För att bolagen i Borås Stad ska ges samma tillgång
till styr- och ledningssystem som förvaltningar, t.ex. styrdokument, mål och riktlinjer
behöver bolagen ha åtkomst till Borås Stads intranät och uppföljningssystem, t.ex.
Stratsys. Tillgängligheten innebär att bolagen kan använda den s.k. SAM-kalendern
för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket är en viktig del i det personalpolitiska
arbetet. Kommunstyrelsen har den uttryckliga målsättningen att ge bolagen tillgång till
Stadens intranät och har initierat en utredning för att möjliggöra detta. Understrykas
bör dock även bolagens skyldighet att själva söka information t.ex. utifrån vad som
anges i ägardirektiv.
Mindre personalomsättning i bolagen än i kommunen
Personalomsättningen2 i Borås Stad 2016 (exklusive bolagen) var 14 procent. I Borås
Stads tre största bolag var personalomsättningen 2016 för AB Bostäder 8,4 procent,
Borås Energi och Miljö AB 9,0 procent och Borås Lokaltrafik AB 4,2 procent. Det
innebär att personalomsättningen var betydligt mindre i samtliga tre bolag än i kommunen. Personalomsättningen uttrycker däremot inte i vilken utsträckning det är
medarbetare inom t.ex. bristyrken eller svårrekryterade grupper som slutat. I den delen krävs det i så fall ytterligare analyser.
Tydliggöra förutsättningar för löneöversynen i ägardirektiven
En väsentlig kritik i Stadrevisionens rapport är att bolagen ”inte har konkurrenskraftiga löner vilket medför betydande problem att tillgodose kompetensförsörjningen.
Samtidigt som lönesättningen i praktiken styrs av kommunens förhandlingsdelegation
vilket innebär att respektive bolagsstyrelse inte kan ansvara för verksamheten fullt ut”.
Nämndernas och bolagens lönepolitik och löneutveckling styrs utifrån samma förutsättningar. I första hand genom kollektivavtalen, Förhandlingsdelegationens beslut,
anvisningar och rutiner respektive ägardirektiv till bolagen. Nämndernas och bolagens
förhållningssätt till anvisningar respektive ägardirektiv är i princip lika, de tillämpas.
Men det finns skillnader. Med utgångspunkt i löneöversynsprocessen, där bl.a. behov,
Antal tillsvidareanställda som slutat i kommunen/bolaget i procent av genomsnittligt antal anställda
under perioden.
2
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lönekartläggning och analyser ingår, har nämnder och förvaltningar hos Förhandlingsdelegationen aktualiserat behovet av särskilda lönepolitiska satsningar. Borås Stad
och Förhandlingsdelegationen har under de senaste åren gjort en rad särskilda satsningar på svårrekryterade grupper av medarbetare. Det gäller bl.a. socialsekreterare,
förskollärare, lärare i grundskolan och enhetschefer. Bolagen har så här långt inte
gjort motsvarande aktualiseringar. Kommunstyrelsen har för avsikt att se över ägardirektiven för de kommunala bolagen i den del som berör löneöversynsprocessen och
tydliggöra förutsättningar och rutiner.
Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads personalpolitik i de
kommunala bolagen skickas till Stadsrevisionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Missiv
2016-12-05

Kommunstyrelsen

BORÅS STADS PERSONALPOLITIK
I DE KOMMUNALA BOLAGEN
Stadsrevisionen har granskat personalpolitiken i de kommunala bolagen. Granskningen
visar på likartade resultat som i granskningen av personalpolitiken i nämnderna som
genomfördes 2015. Skillnader föreligger dock. Vi bedömer att bolagen implementerar det
personalpolitiska programmet och andra styrdokument på området i mindre utsträckning
än nämnderna, och att bolagen inte har samma förutsättningar som nämnderna.
Bolagens styrelser ska ta ansvar för att säkerställa en ändamålsenlig personalpolitik
som kan verka för att Stadens personalpolitiska målsättningar uppnås som en del av
ansvarstagandet för bolagens verksamhetsresultat och affärsmässighet.
Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppsiktsplikten säkerställa att de kommunala
bolagen följer av Kommunfullmäktige fattade beslut på det personalpolitiska området,
vilka bland annat innefattar att bolagen ska erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Vi bedömer att personalpolitiken i bolagen inte fullt ut är ändamålsenlig genom att flera av
bolagen inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Kommunstyrelsen
och de kommunala bolagens styrelser. Svar från Kommunstyrelsen emotses senast
2017-03-31.
FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande
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BORÅS STADS PERSONALPOLITIK
I DE KOMMUNALA BOLAGEN
Stadsrevisionen har granskat personalpolitiken i de kommunala bolagen. Bolagens tillämpningar av
personalpolitiska styrdokument följs inte upp, och Stadsrevisionen bedömer att bolagen inte i alla delar har
förutsättningar att följa beslutade styrdokument.
Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppsiktsplikten säkerställa att de kommunala bolagen följer av
Kommunfullmäktige fattade beslut på det personalpolitiska området, vilka bland annat innefattar att bolagen
ska erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Vi bedömer att personalpolitiken i bolagen inte fullt ut är
ändamålsenlig genom att flera av bolagen inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Bolagens styrelser ska ta ansvar för att säkerställa en ändamålsenlig personalpolitik som kan verka
för att Stadens personalpolitiska målsättningar uppnås som en del av ansvarstagandet för bolagens
verksamhetsresultat och affärsmässighet.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Kommunstyrelsen och de kommunala
bolagens styrelser. Svar från de kommunala bolagens styrelser emotses senast 2017-03-31.
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Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Stadsrevisionen granskade under 2015 Borås Stads personalpolitik i nämnderna. Syftet med projektet
var att granska om Borås Stads personalpolitik så som den uttrycks i det personalpolitiska programmet
är ändamålsenlig, och om den förverkligas på verksamhetsnivå, samt vilka förutsättningar nämnderna
och Kommunstyrelsen har att nå de personalpolitiska målsättningarna.

1.2 Syfte och frågeställning
Mot ovanstående bakgrund syftar projektet till att granska om Borås Stads personalpolitik så som
den uttrycks i Borås Stads personalpolitiska program är ändamålsenlig, och vilka förutsättningar
de kommunala bolagen har att nå de personalpolitiska målsättningarna. Utgångspunkten för en
bedömning av ändamålsenligheten är om personalpolitiken är utformad på ett sätt som är effektivt
i förhållande till målet att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Granskningen är av övergripande karaktär, utgår från det personalpolitiska programmets delområden,
och utgör dels en del av lekmannarevisorernas granskning av bolagen, dels en granskning av
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Kommunala bolag med
mycket begränsat antal anställda ingår inte i granskningen.

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är Borås Stads personalpolitiska program, ägardirektiv och övriga personalpolitiska
styrdokument.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Ansvarig för projektet är granskningsledare Andreas Ekelund och granskningsmedarbetare Anna
Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer med vd, ekonomiansvarig, samt
personalansvarig i respektive kommunalt bolag. Intervju med personal- och förhandlingsavdelningen
vid Stadskansliet har genomförts.
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2 Granskningsresultat
2.1 Ägarstyrning av kommunala bolag i Borås
Styrningen av de kommunala bolagen har granskats av Stadsrevisionen under 2016.1 I granskningen
konstateras bl a att det föreligger oklarheter kring vilka styrdokument som bolagen ska följa, och att
uppföljningen av följsamheten mot styrdokumenten är bristfällig. Granskningen visar också att en
grund för oklarheter i styrningen ligger i olika tolkningar av lagstiftningens krav med utgångspunkt
från Kommunallagen (1991:900), Aktiebolagslagen (2005:551) och annan tillämplig lagstiftning.
Kommunstyrelsen framhåller att det inte ska vara någon skillnad i styrningen mellan nämnder
och bolag och att styrningen av bolagen i Borås Stad karaktäriseras av Kommunstyrelsens direkta
styrning, bolagens tydliga underställningsplikt, Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges
beredning och godkännande av bolagens budgetar och finansiering.2
Personalpolitiken är reglerad i bolagens ägardirektiv.3 I dessa framgår att de personalpolitiska riktlinjer
som fastställts för kommunen också ska gälla för bolagen, att bolagen ska teckna kollektivavtal
i enlighet med Kommunstyrelsens anvisningar och att de lönenivåer som Borås Stad fastställer
för kommunen även ska gälla för bolagen om inte avtal säger annorlunda. Vidare framgår att
rekrytering och avveckling av vd ska ske efter samråd med Kommunstyrelsen, och att löne- och
anställningsvillkor för vd och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation.

2.2 Personalpolitik i de kommunala bolagen
2.2.1 Personalpolitiskt program och riktlinjer
I Borås Stads personalpolitiska program framgår att personal- och kompetensförsörjning är en
strategisk fråga för verksamheten. Enligt ovan omfattas bolagen av det personalpolitiska programmet
på samma sätt som nämnderna, och det är en del av Stadens styr- och ledningssystem.
Intentionen i det personalpolitiska programmet är att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med
hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Det uttrycks vidare att Staden
ska ha vilja och förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare samt att
Staden ska utmärkas av goda arbetsplatser med en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar
för medarbetarna att bidra till verksamheternas resultat. Staden ska erbjuda konkurrenskraftiga
arbetsvillkor, lön och kompetensutveckling som avgörande delar för att ha medarbetare med rätt
kompetens i rätt tid. Enligt programmet ska Borås Stad ha en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga
anställningsvillkor för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen. Vidare konstateras
att ständiga förbättringar idéer och innovationer är avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling,
förnyelse och förmåga att ge stöd och service till invånare och företag. Chefer ska ge utrymme för
kreativitet hos medarbetare och stimulera idéer, ständiga förbättringar och innovationer.4
De personalpolitiska riktlinjerna är fastställda av Kommunstyrelsen den 20 juni 2016 och gäller
alla nämnder och styrelser. I riktlinjernas olika avsnitt kring hållbart arbetsliv,
1 Borås Stad, Stadsrevisionen, Styrningen av de kommunala bolagen, 2016. Dnr 2016/SRE0033
2 Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen, Dnr KS/20160289
3 Ägardirektiv KS Dnr 2015/KS0104
4 Borås Stad, Personalpolitiskt program, Dnr 2014/KS 0600 20
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medarbetarskap och chefskap, personal- och kompetensförsörjning och idéer, innovationer och
ständiga förbättringar finns exempel på stöd och vägledning tillsammans med en förväntan på
chefers och medarbetares förhållningssätt. I riktlinjerna framgår bl.a. att lönepolitik ska bidra till
goda verksamhetsresultat och att organisationens medarbetare verkar för att nå de mål och uppdrag
som politiken fastställt. Detta förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå, är
tydliga och går att följa upp, det ska vara en tydlig koppling mellan prestation och lön. Arbetsgivaren
arbetar för och eftersträvar en ökad lönespridning. Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel
för verksamheten och arbetsgivarens lönepolitiska prioriteringar ska synliggöras i budgetarbetet.
Chefer ska ta hänsyn till hela verksamheten och göra lönepolitiska prioriteringar. De lönepolitiska
prioriteringarna behöver utgå från verksamhetens behov av att kunna rekrytera och behålla medarbetare
med rätt kompetens.5
Flertalet intervjuade bolag uppger att de känner till Borås Stads personalpolitiska program och att
styrdokumentet gäller även för alla bolag. Innehållet i programmet är bra menar man och sätter upp
en ambitionsnivå omkring aktuella arbetslivs- och personalpolitiska frågor. Samtidigt menar man
att innehållet i programmet är så pass allmänt hållet att det är svårt att inte hålla med. Programmet
är enligt flertalet bolag inte ett dokument som används aktivt, utan är mer en referenspunkt som
man stämmer av bolagsegna personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument mot. Ett fåtal
bolag uppger att man inte varit medveten om att Borås Stad har ett personalpolitiskt program som
även gäller för bolagen, men menar efter att ha granskat dokumentet att det ändå stämmer väl in
på hur bolaget försöker driva personalfrågor. När det gäller Borås Stads personalpolitiska riktlinjer
och Arbetsmiljöpolicy uppger de flesta bolagen att man inte känner till att Borås Stad har dessa
styrdokument.6 När man gått igenom dokumenten menar flertalet bolag att delar av dokumenten
inte är direkt applicerbara på deras bolag. Många bolag uppger att man generellt upplever att Stadens
styrdokument och riktlinjer i första hand är till för Stadens förvaltningar. Samtidigt uppger flera
bolag att det personalpolitiska programmet och det personalpolitiska riktlinjerna hänger ihop och
att det är bra, även om man upplever att vissa delar i riktlinjerna inte berör bolagen.
Några bolag uppger att det finns en otydlighet omkring vilka regler och rutiner som gäller för bolaget,
och att koppling till Borås Stads övriga personalfunktioner saknas. Mycket skulle underlättas för bolaget
om man var mer en naturlig del av övriga Stadens processer och arbetssätt i HR-frågor exempelvis.
Man efterfrågar en ökad tydlighet i styrningen av bolagen och vad som är koncernövergripande
och vad som är bolagseget utrymme för styrning.
Bolagen framhåller att den dialog som förs med ägaren inskränker sig till två s.k. PLUPP-samtal per
år, och att dialogen om kompetensförsörjning ska hinnas med som en punkt på dagordningen. Ingen
ytterligare beskrivning, statistik eller annan information avseende bolagets personalsituation och
utmaningar gällande kompetensförsörjning eller konkurrenskraftiga anställningsvillkor efterfrågas
av ägaren. Följden blir att det underlag som beslutsfattaren i löneöversynen har omkring bolagets
förutsättningar och utmaningar är bristfällig. Något bolag menar att man tagit upp dessa frågor
under uppföljningssamtal, men att det inte har lett till någon förändring.
Stadskansliet uppger att Borås Stad under de senaste åren arbetat med att utveckla ett koncerntänkande
och att formulera övergripande dokument som kan omfatta alla. En viktig del i arbetet mot att
Borås Stad ska vara mer av en gemensam koncern kom 2007 då alla utom ett

5 Borås Stad, Personalpolitiska riktlinjer, 2016, KS Dnr 2015/KS0509
6 Borås Stad, Arbetsmiljöpolicy, 2016, KS Dnr 2016/KS0463
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bolag fick direktiv om att de skulle gå med i arbetsgivarorganisationen PACTA.7 Tidigare var
bolagen med i branschspecifika arbetsgivarorganisationer och det innebar även att anställningsvillkor
varierade mellan bolagen och förvaltningarna i stor utsträckning. Stadskansliet beskriver övergången
till PACTA som en mödosam process för många bolag som flera av dem hade svårt att se fördelar
med. Samtidigt har det bidragit mycket till att anställningsvillkoren i Staden idag är betydligt mer
likställda.
Stadskansliet framhåller att det personalpolitiska programmet och de personalpolitiska riktlinjerna
är koncernövergripande styrdokument. I praktiken har Stadskansliet ingen möjlighet att följa upp
om dokumenten efterlevs i bolagen, och Stadskansliet uppfattar inte heller att de har ett uttalat
ansvar för att systematiskt följa upp personalpolitikska frågor för bolagen.
Stadskansliet pekar på att bolagen har olika förutsättningar och vill ömsom vara fria att avgöra
själva och ömsom anpassa sig till Staden i övrigt. Gemensamma förvaltnings- och bolagschefsmöten
regelbundet, gemensam introduktionsdag för alla nyanställda chefer och gemensamt utbud av
chef- och ledarskaps utbildningar i Borås Stad anger Stadskansliet som tre åtgärder som införts i
syfte att arbeta med likhet mellan förvaltningar och bolag ur ett koncernperspektiv. Styrningen av
bolagen utvecklas successivt menar man vidare och Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut om
förstärkt ägarstyrning för bolagen.8

2.2.2 Lönepolitik
Flertalet av de intervjuade bolagen uppger att lönenivåerna är låga, och att Borås Stad sedan länge för
en medveten låglönepolitik för Stadens anställda i både bolag och förvaltningar. Låglönepolitiken har
över tid lett till att skillnaden i de lönenivåer som bolagen kan erbjuda jämfört med konkurrenterna
har blivit stora. Skillnaderna är så stora inom vissa yrkesgrupper att bolagen inte kan rekrytera och
behålla personal i tillräcklig omfattning och att kompetensförsörjningen i viss utsträckning måste
tillförsäkras med konsulter, lösningar som är kostsamma för bolagen. Konsulterna arbetar ofta sida
vid sida med bolagets personal, och det är inte ovanligt att anställda lockas över till konsultföretagen.
Några bolag uttrycker stor frustration och menar att man har hamnat så mycket efter lönemässigt
att det inte längre fungerar att locka till sig anställda med attraktiv arbetsmiljö, meningsfullt
arbetsinnehåll och personalvård. En konsekvens är också att man i betydande omfattning måste
anställa nyutexaminerade som inte har erfarenhet och som måste läras upp i bolaget. När inte en
löneutveckling kan erbjudas är det stor risk att dessa medarbetare lämnar för bättre betalda jobb när
de fått erfarenhet. Följden för de kommunala bolagen är ökade kostnader för personalomsättning.
Några bolag uppger att de har en lägre lönenivå än privat marknad och kringliggande kommuner
i vissa delar, men att det inte skapar problem för dem när det gäller kompetensförsörjning. Skälen
är att det finns god tillgång på den personal bolaget söker.

7 PACTA är ett arbetsgivarförbud för kommunala företag och kommunalförbund, vilket innebär att de
har kommunala avtal för sina medlemmar. PACTA arbetar i nära samverkan med Sveriges Kommuner
och Landsting. Det medför ett samarbete mellan kommunens alla verksamheter och gör det möjligt
att hjälpas åt inom koncernen i personalpolitiska frågor. Mer information se: Kommentus Media; 2012,
Sveriges kommuner och landsting: Mina anställningsförmåner
8 Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen Dnr 2016/KS0289
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Ett fåtal bolag uttrycker att man ligger lönemässigt ungefär som liknande arbetsgivare och privat
marknad inom sin bransch och att man därmed inte har några svårigheter med kompetensförsörjningen
i bolaget.
Med ett undantag uppger intervjuade bolag att lönepolitiken är medvetet och tydligt styrd med
utgångspunkt från Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Vid årliga lönerevisioner anges
nivåerna i löneöversynen,9 och i ägardirektiven anges att de lönenivåer som Borås Stad fastställer
för kommunen även ska gälla för bolagen, såvida bolagens centrala avtal inte säger annorlunda.10
Följden blir att de kommunala bolagen i Borås successivt får en sämre situation än konkurrenterna
när man saknar möjligheter att göra strategiska lönesatsningar och arbeta med löneutveckling.
Detta innebär också ett mycket begränsat utrymme för lönedifferentiering och att lönemässigt
belöna goda prestationer i bolaget.
Bolagen framhåller att styrelserna är utsedda för att ta tillvara bolagets intressen för ägaren och att agera
affärsmässigt. De har relevant kunskap om bolagets förutsättningar och borde därmed ta lönebeslut för
bolaget i dialog med vd och bolagsledning. Istället detaljstyr ägaren genom förhandlingsdelegationen
bolagets löneutveckling och genom det lönestrukturen.
När det gäller ingångslöner har bolagen större inflytande, men de framhåller att de begränsade
möjligheterna till löneutveckling för redan anställda medför att man begränsas också när det
gäller ingångslönerna i förhållande till konkurrenterna. Med höga ingångslöner rycker man sönder
lönestrukturen, och med begränsade möjligheter till löneutveckling kan man inte justera upp
eftersläpande löner. Slutsatsen i bolagen är att en lönepolitik som inte har medgivit en löneutveckling
befäster ett generellt lågt löneläge.
Det genomförs inga genomgripande jämförande analyser av lönerna i kommunala bolag. De
jämförelser som finns är bolagsspecifika och genomförs av bolagen själva. En del bolag försöker
systematiskt jämföra egen lönestatistik med konkurrenterna i sin bransch, och man kan därför
belägga skillnaderna. Skillnaderna märks även när man rekryterar eller förlorar personal. Vissa bolag
märker även löneskillnaden när man anlitar kvalificerade konsulter som då utför samma arbete i
bolaget som vissa av dess egna anställda, men till en betydligt högre lön.
Stadskansliet bekräftar att man inte har någon uppföljning av de kommunala bolagens lönenivåer,
annat än lönerna för vd i bolagen. Man ansvarar inte heller för att sammanställa bolagsövergripande
lönestatistik eller andra personaluppgifter avseende de kommunala bolagen. Lönestrukturen under
vd uppger Stadskansliet att man inte har någon kunskap om.
Stadskansliet bekräftar också bolagens bild av de årliga lönerevisionerna; Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation anger ramarna för bolagens löneutveckling. Bolagen ska återrapportera
resultatet av löneöversynen till förhandlingsdelegationen när det gäller vd och ledande personal. I
övrigt framhåller man att Stadskansliet/Kommunstyrelsen inte är involverade i bolagens lönesättning.
Stadskansliet framhåller att bolagen har möjlighet att gå utöver utfallet av löneöversynen om man
ser behov av det. Resultatet av Borås Stads lönerevision som meddelas bolaget är att se som ett
riktmärke man inte får lägga sig under, och som en utgångspunkt för bolagen när de gör egna
analyser. Stadskansliet uppger att bolagstyrelserna på det sättet har stor frihet i både lönesättning
9 Löneröversyn för 2016 har utsänts i Förhandlingsdelegationens delegationsprotokoll 2015-02-23 06/16
§1 2016/AL0008 021 där löneutrymmet för bolagens VD och ledningsgrupp uppgår till 2 % för 2016.
10 Se ägardirektiv för respektive bolag under punkt 15 Personalpolitik. Ägardirektiv KS Dnr 2015/KS0104
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och löneutveckling, och att formuleringarna i ägardirektiven om att bolagens löne- och anställningsvillkor
som Borås Stad fastställer för kommunen också ska gälla för bolagen kan innebära att man upplever
sig styrd av det löneutrymme som löneöversynen anger för vd och ledande befattningar årligen.
Detta kan också handla om lojalitet mot ägardirektiven menar man, och uppfattar man att det får
negativa konsekvenser för bolagets kompetensförsörjning borde man signalera till Stadskansliet och
föra en diskussion om vad bolaget vill göra och hur situationen är.
Om bolagen har avsikt att lägga ut ett högre utrymme på vd och ledande befattningar ska de inkomma
med framställan till förhandlingsdelegationen. Om bolagen håller sig inom ramen för utrymmet
anses det att samråd har skett i enlighet med direktiven. Det är relativt vanligt att bolagsstyrelsernas
presidier kommer till förhandlingsdelegationen för årligt samråd omkring lönerna för vd och ledande
befattningar, och att man får gehör för sina krav.
Såvitt Stadskansliet känner till har det hänt vid något tillfälle att en bolagstyrelse har ignorerat
resultatet av samrådet och ändå lagt sig på den lönenivå man bedömt som nödvändig. Det finns
egentligen inga självklara konsekvenser i sådana fall, och det är mycket ovanligt. Samråd med
förhandlingsdelegationen är just samråd och inte direkt styrning menar Stadskansliet. Ytterst är
styrelsen ansvarig och ska fatta beslut. Det ägaren kan göra om man är missnöjd med styrelsens
arbete är i så fall att avsätta den.
När det gäller lönenivåer vid rekrytering ska bolagen samråda med förhandlingsdelegationen vid
anställning av vd och annan ledande personal. Vid rekrytering av övrig personal behövs inget samråd
alls, framhåller Stadskansliet. Här finns en skillnad mellan hur det ser ut när man ska rekrytera i
förvaltningarna, som alltid ska samråda med Stadskansliet inför lönebeslut.
Under de senaste åren är Stadskansliets uppfattning att det succesivt skett förbättringar i Staden
angående lönerevision i Stadens Bolag. Tidigare fanns ingen egentlig styrning alls för bolagens
styrelse att förhålla sig till när det gäller löneutveckling, något som nu finns i och med att bolagen
får ut utfallet av övriga Stadens lönerevision och kan förhålla sig till det i sitt eget arbete. Det
har även blivit vanligare att bolagens styrelseordförande kontaktar Stadskansliets personal- och
förhandlingsavdelning för att rådgöra i lönefrågor. Stadskansliets personal- och förhandlingsavdelning
beskriver sin roll i förhållande till de kommunala bolagen som en möjlig partner som finns till hands
vid behov åt styrelse- och bolagsledning i löne- och personalfrågor.
Stadskansliet framhåller att avsaknaden av bolagsövergripande lönestatistik innebär att det inte sker
någon direkt jämförelse mellan yrkesgrupper som finns i Stadens bolag och Stadens förvaltningar.
Den lönejämförelse som finns omfattar bolagens vd-löner och förvaltningschefernas löner. Man
menar att det är viktigt att någon form av jämförelse mellan bolagen och resterande del av kommunen
genomförs så att det inte finns obefogade löneskillnader.
Stadskansliet framhåller att ett riktmärke vid löneöversynen är att alla bolag utom ett är med i
samma arbetsgivarorganisation (PACTA) som i stora delar följer samma kollektivavtal som Staden
i övrigt, vilket bidrar till att det inte skapas för stora skillnader.

2.2.3 Personalförmåner
Samtliga intervjuade bolag uppfattar att ambitionen inom Borås Stad är att personalförmånerna ska vara likartade i förvaltningar och bolag. Samtidigt framhålls att det inte sker någon
formell styrning i frågan på annat sätt än genom ägardirektiven. Flera av bolagen försöker likställa
förmånerna med det som gäller i förvaltningarna, men man är inte alltid orienterad och uppdaterad
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om förmånerna, och en osäkerhet råder om förmånerna i förvaltningarna också gäller för bolagen.11
Flera av bolagen uppger att de själva kan avgöra hur förmånerna ska utformas i förhållande till
Staden i övrigt, och att det inte sker någon rutinmässig kommunikation med Stadskansliet eller
andra bolag och förvaltningar när det sker förändringar inom området. Det genomförs inte heller
någon regelbunden inventering av hur bolagens förmånsutbud ser ut.
Några bolag uppger att man har ett helt frikopplat program för förmåner jämfört med Staden i
övrigt och andra bolag, och man uppfattar inte att direktiven i Staden är att det ska vara helt lika.
Bolag som har skapat egna förmånsutbud har bedömt frågan som angelägen när det gäller att
vara en attraktiv arbetsgivare, och försöka väga upp för de lägre lönenivåer man har jämfört med
konkurrerande arbetsgivare.
Samtliga bolag har friskvårdsförmåner i form av friskvårdsbidrag, men villkor och belopp varierar
mellan bolagen och jämfört med Stadens verksamheter i övrigt. Flera bolag har också riktade
förebyggande friskvårdinsatser för sina personalgrupper utifrån vilken typ av arbete de anställda utför.
De flesta bolag uppger att de ligger på samma nivå som Staden i övrigt när det gäller pensionsavsättningar
och försäkringar och att detta är en följd av medlemskapet i arbetsgivarföreningen PACTA.
Stadskansliet uppger att det generella förmånsutbudet i såväl förvaltningar som bolag ska
vara lika. Stadskansliet tog ett samlat grepp i frågan för några år sedan och hade uppe den i
förhandlingsdelegationen då man såg att förmånsutbudet skiljde sig åt mellan förvaltningar och
bolag i Staden. Resultatet blev en kraftsamling för att få till mer likhet bland alla Stadens anställda
och man menar att resultatet är att förmånsutbudet är betydligt mer likriktat i Staden nu.
Stadskansliet framhåller vidare att frågan omkring förmåner är komplicerad och att det gäller att
skilja på vad som är generella förmåner och särskilt riktade förebyggande satsningar på friskvård.
Den riktade delen både kan och ska variera utifrån vilken typ av arbete de anställda utför och vad
det innebär för risker i ett hälsoperspektiv. Det kan vara så att det varierar mellan förvaltningar och
bolag vilka riktade satsningar man behöver och vad som då genomförs.
När det gäller vissa delar av Borås Stads generella förmånsutbud för förvaltningarna finns möjlighet
för alla bolag att ha det, men i likhet med förvaltningarna måste bolagen stå för kostnaderna.
Medlemskapet i PACTA innebär att man har samma kollektivavtal som Borås Stads anställda i
övrigt, och därmed samma avtal gällande b.la pensioner och semesterdagar.
Stadskansliet bekräftar att det inte genomförs någon uppföljning av hur förmånerna ser ut i Borås
Stads bolag, och man bedriver inte heller något systematiskt arbete med att stödja bolagen i arbetet
med förmåner, men kan bistå dem vid behov.

11 Dessa är; cyklar mot bruttolöneavdrag, föräldrapenningstillägg, gratis kaffe och thé, konstklubb,
löneväxling till pension, medarbetarcentrum, semesterdagstillägg – växla mot extra lediga dagar,
studiebidrag, tjänstemobil, årskort för kollektivtrafik. Mer information finns här: http://intranet.boras.se/
anstallning/lonersattningararbetstid/formaner.4.6edd1c92145a6553b66ca71e.html
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2.2.4 Kompetensutveckling
Arbetet med kompetensutveckling sker inom bolagen med fokus på bolagets verksamhetsområden.
Flera av bolagen anger att man har en löpande process inom verksamheten där man kontinuerligt
stämmer av verksamhetsbehoven för kompetensutveckling och ser en tydlig koppling mellan den
och att vara en attraktiv arbetsgivare. De flesta bolagen anger vidare att kompetensutvecklingen för
varje medarbetare diskuteras under medarbetarsamtal som hålls årligen. Några bolag menar vidare
att kompetensutveckling är en mycket viktigt del i bolagets arbete med kompetensförsörjning mot
bakgrund av att lönenivåerna är ett hinder när det gäller att rekrytera utbildad och erfarenpersonal.
Flera bolag har regelbundet medarbetare i Borås Stads interna utbildningar och ser Stadens arbete
som en möjlighet för bolagets kompetensutveckling. I synnerhet uttrycker det stora flertalet bolag
att Borås Stads interna chef- och ledarskapsutbildningar håller hög kvalitet och är något som man
regelmässigt vill använda sig av för sina medarbetare. Andra bolag uttrycker att Borås Stads interna
utbud av utbildningar i stora delar inte matchar bolagets behov av kompetensutveckling.
Flertalet bolag uttrycker att deras arbete med kompetensutveckling till stora delar ligger i linje med
Borås Stads ambitioner i det personalpolitiska programmet.
Stadskansliet framhåller att alla Borås Stads bolag har möjlighet att utnyttja de utbildningar som
arrangeras årligen centralt av avdelningen. Kompetensutvecklingsfrågor i övrigt sköter respektive
bolag. Stadskansliet anger medarbetarsamtalet som en viktig faktor i både förvaltningarnas och
bolagens arbete med kompetensutveckling. Stadskansliet följer inte upp bolagens arbete med
kompetensutveckling, och man har inte samma möjligheter som för nämnderna där man nu kan
följa ex. genomförandet av medarbetarsamtal inom ramen för SAM-kalendern i Stratsys.

2.2.5 Hållbart arbetsliv
Samtliga bolag uppger att man arbetar i linje med det som uttrycks i Borås Stads personalpolitiska
program om hållbart arbetsliv, även om flera uppger att det är ett område där det är svårt att
uppnå ambitionerna som ges uttryck för där. Samtliga intervjuade bolag uppger att de bedriver ett
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), och några av dessa uppger att de följer Borås Stads SAMkalender medan andra uttrycker att de utarbetat egna motsvarigheter för att sköta sitt fysiska och
psykosociala arbetsmiljöarbete.
Samtliga bolag ger även uttryck för att man har en dialog med personal om arbetsmiljöfrågor vid
arbetsplatsträffar. Med ett undantag anger bolagen att de har samverkansavtal med de fackföreningar
som är aktuella inom bolaget som reglerar hur samverkan med personalen ska se ut. Flera av bolagen
menar att de har ett mycket aktivt arbete omkring hållbart arbetsliv och att friskvård, åtgärder
för att underlätta för medarbetare att kunna få ihop arbetsliv med privatliv och olika former av
personalvårdsinsatser är viktiga delar i det arbetet. Arbetet med hållbart arbetsliv nämns av några
som konkurrensfördelar för bolaget. Några bolag uppger att de har bolagsegna målsättningar i dessa
frågor som fastställs i verksamhetsplan och budget varje år och som följs upp i årsredovisningen.
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Några bolag har s.k. hängavtal på Borås Stads centrala avtal avseende personal- och företagshälsovård
med Previa.12 Andra bolag uttrycker att de har avtal med Previa i detta syfte, men vet inte om det
finns någon koppling mellan det och Borås Stads avtal om företagshälsovård. Ett fåtal bolag har
upphandlad företagshälsovård med Avonova.13
Några bolag uttrycker att de märker av ökade sjuktal inom bolaget och uppger att de ser det som en
av bolagets viktigaste personalfrågor och att man under de senaste åren genomfört olika satsningar
på förebyggande åtgärder. Man ser en koppling mellan svårigheter att kombinera arbetsliv och fritid,
ökad stress och ökande sjuktal. Andra bolag uppger att sjuktalen håller sig på en jämn nivå, och att
man inom bolaget har stabila förhållanden i de avseendena och inga större problem. Samtliga bolag
uppger att man har bolagsegna rutiner om rehabilitering och återgång till arbete.
Flera bolag uppger att de har olika former av flextid för vissa grupper av personalen, medan det för
andra grupper inte är möjligt med hänvisning till arbetsinnehållet. Andra bolag har ingen flextid i
egentlig mening, men försöker vara lyhörd för personalens behov utifrån verksamhetens förutsättningar.
Mindre bolag med specialiserade arbetsuppgifter uppger att de har svårt att klara omställningsprocesser
för personalen. Det är svårt att hitta lämpliga alternativa arbetsuppgifter i dessa fall och man efterlyser
möjligheten att kunna erbjuda arbetsuppgifter inom hela Borås Stad. Några bolag anger att de vid
enstaka tillfällen fört dialog om frågan med Stadskansliet men fått besked att det inte är möjligt.
De granskade bolagen känner inte till att Borås Stad i augusti 2016 antog en arbetsmiljöpolicy
som gäller samtliga nämnder och styrelser, och som bland annat innebär att man ska följa Borås
Stads SAM-kalender.14 Man framhåller vidare att det inte sker någon annan uppföljning av bolagets
arbetsmiljöarbete annat än den bolagen genomför själva.
Stadskansliet uppger att bolagen bedriver sitt eget arbete inom hållbart arbetsliv och det sker
ingen samordning eller uppföljning. De kommunala bolagen är inte heller med i Borås Stads
personalekonomiska redovisning och sjuktal eller frisktal sammanställs inte inom Stadskansliet
avseende bolagen.
När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet använder förvaltningarna SAM-kalendern och
systemstödet i Stratsys. Stadskansliet konstater att de kommunala bolagen inte omfattas av Stratsys,
och att detta är ett utvecklingsområde. Alla bolag har heller inte tillgång till Borås Stads intranät,
vilket är en förutsättning för att få tillgång till SAM-kalenderns olika delar.
När det gäller företagshälsovård uppger Stadskansliet att det går ut en förfrågan till samtliga bolag
vid upphandlingar. Bolagen har då möjlighet att vara med som en del i Borås Stads upphandling via
ett eget avtal. Borås Stads anställda i såväl bolag som förvaltningar är medlemmar i Personalklubben
Merkraft, och har tillgång till deras aktivitetsutbud.

12 Previa är Borås Stads upphandlade företagshälsovård och är en oberoende expertresurs i såväl det
förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbetet som i rehabiliteringsärenden. Företagshälsovården har
kompetens inom medicin, ergonomi, beteendevetenskap och organisationskunskap. Se mer: http://
intranet.boras.se/arbetsmiljoochhalsa/foretagshalsovard.4.25426939146a880d6da6decf.html
13 Avonova har motsvarande tjänster som Previa ovan. Se mer: http://www.avonova.se/sv/karnomraden.
aspx#.
14 Borås Stad, Arbetsmiljöpolicy, 2016:s 3, KS Dnr 2016/KS0463
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2.2.6 Chefskap och medarbetarskap
Flertalet bolag uppger att man har bra förutsättningar för chefskap och möjligheter att leva upp till
formuleringarna i det personalpolitiska programmet. Det finns en genomtänkt struktur med ett
rimligt antal underställda för varje chef, och detta innebär att cheferna har möjlighet att driva sina
avdelningar mot uppsatta mål samtidigt som det finns utrymme för personalfrågor, arbetsmiljöfrågor
och andra delar som följer med chefsansvaret. Det problem som finns, menar vissa bolag, är svårigheter
när man ska rekrytera chefer när man inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Några bolag har bolagsegna chefsöverenskommelser som tydliggör förväntningar och ansvar kring
chefskapet. Flera bolag uttrycker att Borås Stads arbete med chefsutveckling och chefsutbildning
är viktiga delar i bolagets arbete med chefskap, och man vill löpande se till att alla bolagets chefer
har tillgång till Stadskansliets kompetensutveckling inom de områdena.
När det gäller medarbetarskap uppger flera bolag att man har bolagsegna policys eller andra styrdokument
i dessa delar. Några bolag uppger att de ser riktlinjerna för medarbetarskap i de personalpolitiska
riktlinjerna som positivt komplement till bolagets eget arbete och att de kan bidra till ett mer aktivt
arbete med personalen omkring medarbetarskapet.
Stadskansliet bedriver arbete med chefsförsörjning och chefsutveckling som bolagen har tillgång
till och utnyttjar. Därutöver har Borås Stad chefsnätverk i form av dialogforum där chefer från både
förvaltningar och bolag regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte omkring särskilda frågeställningar.
Därutöver finns koncernövergripande förväntningar på chef- och medarbetarskapet uttryckta i de
personalpolitiska riktlinjerna och i Borås Stads chefsöverenskommelse.15 Stadskansliet har ingen
samordnande eller uppföljande roll i övrigt för chefer i de kommunala bolagen utöver att man följer
upp vissa av chefernas löner.

2.2.7 Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Flertalet bolag uttrycker att de har ett mycket aktivt arbete med innovationer och ständiga förbättringar.
Om bolaget inte förmår leverera produkter eller tjänster minst i nivå med konkurrenterna kommer
man inte att kunna hävda sig och på sikt skulle detta då innebära svårigheter för bolaget att bedriva sin
verksamhet. Det handlar om alltifrån små förändringar i arbetssätt till stora innovationsprojekt. Flera
bolag uttrycker att detta arbete är en helt naturlig del av att vara ett bolag som vill ligga i framkant
i sin bransch. Några bolag uppger att de även arbetar i olika förbättringsarbeten tillsammans med
Borås Stads förvaltningar.
Några bolag uppger att de känner till att Borås Stad har en övergripande kvalitetspolicy16 för
förvaltningar och bolag, men menar att den likt övriga centrala styrdokument inte är särskilt levande
i bolaget och att man har bolagsegna styrdokument i dessa frågor.
Inget bolag uppger att man har problem med nå upp till formuleringarna omkring idéer, innovationer
och ständiga förbättringar i det personalpolitiska programmet. Några bolag menar dock att problemen
inom kompetensförsörjningen påverkar och att bolaget ofta får lösa innovationsprojekt med hjälp av
konsulter eftersom bolaget inte självt kan rekrytera den kompetens som krävs i tillräcklig omfattning.

15 Borås Stad: Chefsöverenskommelse, 110831 LA
16 Kvalitetspolicy för Borås Stad Dnr 2016/KS0581
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Stadskansliet ansvarar för övergripande arbete omkring idéer, ständiga förbättringar och innovationer
i vissa delar. Samtidigt uppges att det är också är så att de större bolagen har egna resurser för kvalitetoch utvecklingsfrågor och att det där ingår arbete med idéer, innovationer och ständiga förbättringar.
Som exempel på övergripande arbete inom området uppger Stadskansliet att förvaltningschefer och
bolagschefer har deltagit i en utbildning kring innovationsarbete i offentlig sektor, Innovationsstafetten,
arrangerad av Sveriges kommuner och Landsting. Dessutom har Borås Stad för första gången
arrangerat kvalitetsmässan ”Inspiration Borås”. Målgruppen var alla medarbetare i förvaltningar
och bolag och syftet var att inspirera, inspireras och att sprida goda exempel. Frågor inom området
hålls i ihop av enheten för kvalitet och utveckling inom Stadskansliet.

3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik så som den uttrycks i Borås Stads
personalpolitiska program är ändamålsenlig, och vilka förutsättningar de kommunala bolagen har
att nå de personalpolitiska målsättningarna.
Stadsrevisionen bedömer att det personalpolitiska programmet till stora delar är ändamålsenligt för
bolagen, och utgör övergripande målsättningar inom personalområdet man kan enas om.
Det personalpolitiska programmet är en del av Borås Stads styr- och ledningssystem och utöver
programmet reglerar ytterligare styrdokument hur staden ska arbeta inom det personalpolitiska
området. Granskningen visar att bolagsövergripande personalpolitiskt arbete till stor del saknas
och att det hos bolagen råder osäkerhet omkring vilka styrdokument som gäller för bolagen och i
vilka delar.
Bolagens tillämpning av personalpolitiska styrdokument följs inte upp, och Stadsrevisionen
bedömer att bolagen i alla delar inte har förutsättningar att följa beslutade styrdokument och att
informationen om nya riktlinjer till bolagen är otydlig. Delar av de personalpolitiska riktlinjerna
och arbetsmiljöpolicyn är i dagsläget inte möjliga att implementera i bolagen eftersom bolagen inte
har nödvändiga systemstöd, och bolagens personalansvariga ingår inte i Stadskansliets mötes- och
informationsstruktur. Stadsrevisionens bedömning är att dessa förhållanden medför svårigheter för
bolagen att följa ägardirektiven med avseende på Borås Stads personalpolitik.
Kommunstyrelse/stadskansli genomför ingen systematisk uppföljning av bolagens personalsituation
avseende kompetenförsörjning, sjuktal, personalomsättning. Detta riskerar att utgöra ett avsteg från
Lagen om kommunal redovisning (1997:614) och rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
om vad som ska ingå i den sammanställda redovisningen i årsredovisningen. Enligt RKR 8.2
-sammanställd redovisning, ska den gemensamma förvaltningsberättelsen upplysa om väsentliga
personalförhållanden i kommunkoncernen, vilket saknas avseende bolagen i Borås Stads årsredovisning.
Stadsrevisionen bedömer att granskningsresultaten i stora delar bekräftar resultaten av tidigare
genomförd granskning av Styrningen av de kommunala bolagen i det att det föreligger oklarheter
i vilka styrdokument bolagen ska följa och att uppföljning av följsamheten mot styrdokumenten
är bristfällig.
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Stadsrevisionen bedömer att Borås Stads bolag i väsentliga delar inte har en ändamålsenlig personalpolitik
genom att flera av bolagen inte har konkurrenskraftiga löner, vilket medför betydande problem att
tillgodose kompetensförsörjningen. Dessa förhållanden medför risker för att de berörda bolagen
inte ska kunna uppnå verksamhetsmål/affärsplaner.
Granskningen visar att bolagen och Stadskansliet har olika uppfattningar om hur lönepolitiken
bedrivs i stadens bolag. Bolagen menar att Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation styr
löneutvecklingen genom att man årligen i enlighet med ägardirektiven anger ett utrymme för
lönerevisionen. Stadskansliet menar att förhandlingsdelegationens direktiv om löneutrymme endast
avser vd och ledande befattningar i bolaget och att utfallet av stadens lönerevision ska ses som ett
riktmärke för bolaget när styrelsen tar ställning till bolagsspecifika lönesatsningar utifrån analys
av bolagets personalsituation.
Stadsrevisionen bedömer att lönepolitiken i bolagen i praktiken styrs med utgångspunkt i
förhandlingsdelegationens beslut om löneutrymme och att denna ordning stämmer överens med
instruktionerna i ägardirektiven om att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
också ska gälla för bolagen.
Slutsatsen blir enligt Stadsrevisionens bedömning att lönepolitiken i bolagen präglas av att beslut
tas på fel nivå och utan ändamålsenlig kännedom om respektive bolags förutsättningar att nå
upp till det personalpolitiska programmets målsättningar om lönepolitik och konkurrenskraftiga
anställningsvillkor. Respektive bolagsstyrelse har ansvar för bolagets verksamhet, resurser och
resultat, vilket enligt Stadsrevisionens bedömning ska innefatta hela ansvaret för lönepolitiken.
När det gäller förmåner utöver lön visar granskningen att Borås Stads ambition är att dessa ska
vara likvärdiga i förvaltningar och bolag. I praktiken föreligger skillnader. Vissa bolag försöker
efterlikna förmånerna som finns i Borås Stads förvaltningar i möjligaste mån, medan andra bolag
uttrycker att de utformat helt fristående förmånsprogram. Stadsrevisionen bedömer att bolagens
olika förutsättningar och förmånernas variation medför att det är svårt att värdera förmånsutbudets
inverkan på bolagens förmåga att ha konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Granskningen ger dock stöd för bedömningen att det är svårt att kompensera låga lönenivåer
med förmåner utöver lön, framför allt när det råder hård konkurrens om arbetskraft och flertalet
arbetsgivare erbjuder likartade - eller bättre – förmåner.
Granskningen visar att kompetensutveckling är en väsentlig del av bolagens personalpolitik och
nödvändig för att utveckla verksamheten. Flera bolag ser också kompetensutveckling som en möjlighet
att till viss del kunna kompensera för brister i löneutveckling. Stadsrevisionens bedömning är att
bolagens förutsättningar att uppnå målsättningarna i det personalpolitiska programmet avseende
kompetensutveckling är goda.
Hållbart arbetsliv täcker i det personalpolitiska programmet in ett antal områden som både har
med individens möjligheter till balans i livet på kort och lång sikt och arbetsmiljö som kan främja
hälsa och förebygga ohälsa att göra. Det handlar också om organisationskultur, människosyn och
olika aspekter av mångfald. Granskningen visar att det bedrivs ett aktivt arbete inom området i de
kommunala bolagen, men de är inte delaktiga i övriga stadens arbete på området. Det är i praktiken
det enskilda bolaget som formulerar hur arbetet ska bedrivas, och bolagen saknar möjlighet att leva upp
till delar av de personalpolitiska riktlinjerna och arbetsmiljöpolicyn via exempelvis SAM-kalendern.
Chef- och medarbetarskap är en del av det personalpolitiska programmet. Granskningen visar
att bolagen har goda förutsättningar för att arbeta i linje med det personalpolitiska programmets
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målsättningar. Stadsrevisionen bedömer att bolagens arbete inom området chef- och medarbetarskap
till största delen är ändamålsenligt.
När det gäller bolagens arbete inom området idéer, innovationer och ständiga förbättringar visar
granskningen att bolagen arbetar med dessa delar som en nödvändig förutsättning på konkurrensutsatta
marknader. Stadsrevisionen bedömer att de kommunala bolagens arbete inom området till största
delen är ändamålsenligt, men att begränsningar uppstår i de bolag som inte har konkurrenskraftiga
anställningsvillkor och att man är beroende av konsulter.
Stadsrevisionen granskade personalpolitiken i Borås Stads nämnder under 2015. Den nu genomförda
granskningen av bolagen visar på likartade resultat. Skillnader föreligger dock. Vi bedömer att
bolagen implementerar det personalpolitiska programmet och andra styrdokument på området i
mindre utsträckning än nämnderna, och att bolagen inte har samma förutsättningar som nämnderna.
Kommunstyrelsen säkerställer inte följsamheten mot beslutade styrdokument, och det genomförs
ingen uppföljning av bolagens personalsituation med avseende på kompetensförsörjning, sjuktal,
personalomsättning m.m.
I likhet med nämnderna har flera av bolagen inte konkurrenskraftiga anställningsvillkor, och det är
framför allt lönerna som inte är konkurrenskraftiga. Stadsrevisionen konstaterar att löneutvecklingen
i likhet med förhållandena i nämnderna bestäms av förhandlingsdelegationen, och denna ordning
stämmer överens med instruktionerna i ägardirektiven om att de lönenivåer som Borås Stad fastställer
för kommunen också ska gälla för bolagen.
Stadsrevisionen bedömer att bolagens styrelser ska ta ansvar för att säkerställa en ändamålsenlig
personalpolitik som kan verka för att Stadens personalpolitiska målsättningar uppnås som en del
av ansvarstagandet för bolagens verksamhetsresultat och affärsmässighet.

Ola Sabel
revisionschef
certifierad kommunal revisor

Andreas Ekelund
granskningsledare
kommunal revisor
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Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik
så som den uttrycks i Borås Stads personalpolitiska program
är ändamålsenlig, och vilka förutsättningar de kommunala
bolagen har att nå de personalpolitiska målsättningarna.

förvaltningar i möjligaste mån, medan andra bolag uttrycker
att de utformat helt fristående förmånsprogram. Stadsrevisionen
bedömer att bolagens olika förutsättningar och förmånernas
variation medför att det är svårt att värdera förmånsutbudets
inverkan på bolagens förmåga att ha konkurrenskraftiga
anställningsvillkor. Granskningen ger dock stöd för bedömningen
att det är svårt att kompensera låga lönenivåer med förmåner
utöver lön, framför allt när det råder hård konkurrens om
arbetskraft och flertalet arbetsgivare erbjuder likartade - eller
bättre – förmåner.

Personalpolitiska styrdokument i bolagen
Bolagens tillämpningar av personalpolitiska styrdokument
följs inte upp, och Stadsrevisionen bedömer att bolagen inte i
alla delar har förutsättningar att följa beslutade styrdokument.
Informationen om nya riktlinjer till bolagen är otydlig. Delar
av de personalpolitiska riktlinjerna och arbetsmiljöpolicyn är i
dagsläget inte möjliga att implementera i bolagen eftersom bolagen
inte har nödvändiga systemstöd, och bolagens personalansvariga
ingår inte i Stadskansliets mötes- och informationsstruktur.

Kompetensutveckling
Granskningen visar att kompetensutveckling är en väsentlig
del av bolagens personalpolitik och nödvändig för att utveckla
verksamheten. Flera bolag ser också kompetensutveckling som
en möjlighet att till viss del kunna kompensera för brister i
löneutveckling. Stadsrevisionens bedömning är att bolagens
förutsättningar att uppnå målsättningarna i det personalpolitiska
programmet avseende kompetensutveckling är goda.

Stadskansliet genomför ingen systematisk uppföljning av
bolagens personalsituation avseende kompetenförsörjning,
sjuktal, personalomsättning. Detta riskerar att utgöra ett avsteg
från Lagen om kommunal redovisning och rådet för kommunal
redovisnings rekommendationer om vad som ska ingå i den
sammanställda redovisningen i årsredovisningen.

Hållbart arbetsliv
Hållbart arbetsliv täcker i det personalpolitiska programmet
in ett antal områden som både har med individens möjligheter
till balans i livet på kort och lång sikt och arbetsmiljö som
kan främja hälsa och förebygga ohälsa att göra. Det handlar
också om organisationskultur, människosyn och olika aspekter
av mångfald. Det är i praktiken det enskilda bolaget som
formulerar hur arbetet ska bedrivas, och Stadsrevisionen
bedömer att bolagen saknar möjlighet att leva upp till delar
av de personalpolitiska riktlinjerna och arbetsmiljöpolicyn via
exempelvis SAM-kalendern.

Stadsrevisionens bedömer att granskningsresultaten i stora
delar bekräftar resultaten av tidigare genomförd granskning
av styrningen av de kommunala bolagen i det att det föreligger
oklarheter i vilka styrdokument bolagen ska följa och att
uppföljning av följsamheten mot styrdokumenten är bristfällig.
Lönepolitik
Stadsrevisionen bedömer att Borås Stads bolag i väsentliga
delar inte når upp till målsättningarna i det personalpolitiska
programmet genom att flera av bolagen inte har konkurrenskraftiga
löner, vilket medför betydande problem att tillgodose
kompetensförsörjningen. Dessa förhållanden medför risker för
att de berörda bolagen inte ska kunna uppnå verksamhetsmål/
affärsplaner.

Chef- och medarbetarskap
Chef- och medarbetarskap är en del av det personalpolitiska
programmet. Granskningen visar att bolagen har goda
förutsättningar för att arbeta i linje med det personalpolitiska
programmets målsättningar. Stadsrevisionen bedömer att
bolagens arbete inom området chef- och medarbetarskap till
största delen är ändamålsenligt.

Stadsrevisionen bedömer att lönepolitiken i bolagen i praktiken
styrs med utgångspunkt i förhandlingsdelegationens beslut om
löneutrymme och att denna ordning stämmer överens med
instruktionerna i ägardirektiven om att de lönenivåer som Borås
Stad fastställer för kommunen också ska gälla för bolagen.

Idéer, innovationer och ständiga förbättringar
När det gäller bolagens arbete inom området idéer, innovationer
och ständiga förbättringar visar granskningen att bolagen
arbetar med dessa delar som en nödvändig förutsättning på
konkurrensutsatta marknader. Stadsrevisionen bedömer att de
kommunala bolagens arbete inom området till största delen
är ändamålsenligt, men att begränsningar uppstår i de bolag
som inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och är
beroende av konsulter.

Respektive bolagsstyrelse har ansvar för bolagets verksamhet,
resurser och resultat, vilket enligt Stadsrevisionens bedömning
ska innefatta hela ansvaret för lönepolitiken.
Personalförmåner
När det gäller förmåner utöver lön visar granskningen att vissa
bolag försöker efterlikna förmånerna som finns i Borås Stads
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Rapportsammandrag Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen

Avslutande bedömning
Stadsrevisionen granskade personalpolitiken i Borås Stads
nämnder under 2015. Den nu genomförda granskningen av
bolagen visar på likartade resultat. Skillnader föreligger dock.
Vi bedömer att bolagen implementerar det personalpolitiska
programmet och andra styrdokument på området i mindre
utsträckning än nämnderna, och att bolagen inte har samma
förutsättningar som nämnderna.

Kommunstyrelsens säkerställer inte följsamheten mot beslutade
styrdokument, och det genomförs ingen uppföljning av bolagens
personalsituation med avseende på kompetensförsörjning, sjuktal,
personalomsättning m.m.
I likhet med nämnderna har inte flera av bolagen konkurrenskraftiga anställningsvillkor, och det är framför allt lönerna
som inte är konkurrenskraftiga. Stadsrevisionen konstaterar
att löneutvecklingen i likhet med förhållandena i nämnderna
bestäms av förhandlingsdelegationen, och denna ordning
stämmer överens med instruktionerna i ägardirektiven om
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
också ska gälla för bolagen.
Stadsrevisionen bedömer att bolagens styrelser ska ta ansvar
för att säkerställa en ändamålsenlig personalpolitik som kan
verka för att Stadens personalpolitiska målsättningar uppnås
som en del av ansvarstagandet för bolagens verksamhetsresultat
och affärsmässighet.

stadsrevisionen
besöksadress Sturegatan 42 postadress 501 80 Borås
telefon 033-35 71 54 fax 033-35 71 57 e-post revisionskontoret@boras.se
internet boras.se/revisionskontoret
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Instruktioner till valda ombud inför 2017 års
bolagsstämmor
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-12-12 och Kommunfullmäktige
2017-01-26 att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för
tiden intill 2017 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen heloch delägda bolag skall Kommunstyrelsen även uppdra åt utsedda ombud att rösta i
ett antal frågor.
Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors
beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.
Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommunfullmäktiges
val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.
Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt
antagande av ägardirektiv.
Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att följande, för tiden intill 2017 års utgång,
ska gälla som instruktion för ombud vid bolagsstämmor i av kommunen heloch delägda bolag;
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Som instruktion för samtliga ombud ska gälla
1. att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter
och lekmannarevisorer,
2. att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i
enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till kommunens förtroendevalda,
3. att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning och
antagande av ägardirektiv,
4. att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige
beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av
att de är av principiell betydelse eller av större vikt,
5. att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2017, rösta i enlighet
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande;




fastställande av resultat- och balansräkningen,
disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören för 2016 års förvaltning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor enligt upprättat
förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Svar på motion av Anna Svalander (L) och
Anne-Marie Ekström (L) Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås
Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-12-21 lämnat motion om att Kartlägg hedersrelaterat våld och
förtryck i skolorna i Borås.
I motionen föreslås att alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld‐
och förtryck, de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp
samt att skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar
och kompetens att hjälpa utsatta elever.
Hedersrelaterat våld och förtryck ingår i regeringens nationella strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För en förbättrad kunskap och
metodutveckling skall omfattningen av hedersrelaterat våld kartläggas nationellt och
har påbörjats i januari 2017 enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland. Enhetliga
nationella metoder är i sammanhanget viktigt för att möjliggöra jämförelser med
andra kommuner. En nationell kartläggning utgör också en förutsättning och ett
underlag för utbildningsinsatser för relevanta målgrupper i Borås Stads olika
förvaltningar, framförallt inom skolans område.
Länsstyrelsens enhet för social hållbarhet rekommenderar att avvakta en lokal
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck och i stället medverka och ta del av
resultatet av den nationella kartläggningen. Ett antal kommuner har tidigare
genomfört kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck vilket är både
omfattande och resurskrävande vilket skulle underlättas genom en nationell
kartläggning.
Enligt chefen för avdelningen för mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad planerar de
att tillsammans med Stockholm och Malmö genomföra en kartläggning avseende
hedersrelaterat våld. Storstädernas planerade kartläggning kommer sannolikt att
utgöra en del i den nationella kartläggningen.
Bedömningen är att förslagen i motionen är välgrundade och i linje med nationella
och regionala initiativ avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Som nämnts finns
det fördelar med att avvakta den nationella kartläggningen vilket rekommenderas av
Länsstyrelsens enhet för social hållbarhet samt genom storstädernas planerade
kartläggning.
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Det finns behov av en kartläggning av hedersrelaterat våld i Borås. Resultatet av
kartläggningen kan utgöra ett underlag för utbildningsinsatser och rutiner för stöd
och hjälp för Borås Stads förvaltningar, speciellt inom skolans område.
Enligt verksamhetschefen vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, barn och
unga, finns inget utbildningsmaterial vad gäller hedersrelaterat våld och tidigare
rutiner är inaktuella. De välkomnar en kartläggning inom området för att få
kännedom och kunskap om behov av utbildnings- och samverkansrutiner för hela
Borås Stad.
Arbetslivsförvaltningens relationsvåldsenhet bedömer att många av deras ärenden har
kopplingar till hedersproblematiken i olika grad. De har utbildning vad gäller att
bedöma risker utifrån hedersbegreppet och de har en god kunskap om hedersrelaterat
våld.
Relationsvåldsenhetens uppfattning är att det finns behov av utbildningsmaterial och
en kunskapshöjning kring hedersrelaterat våld till andra relevanta målgrupper i Borås
Stad. Därigenom kan det skapas förutsättningar för att identifiera individer som
behöver specifikt stöd och för att påverka attityder som kränker mänskliga rättigheter
utifrån hedersbegreppet. Relationsvåldsenhetens uppfattning är att det finns behov av
en kartläggning av hedersrelaterat våld för Borås Stads alla verksamheter.
Grundskoleförvaltningen har ingen särskild handlingsplan avseende hedersrelaterat
våld. Hedersproblematiken kan omhändertas i skolornas planer Likabehandlingsplan,
Kränkande särbehandling och Hot och våld. Det finns heller inget aktuellt
utbildningsmaterial kring hedersrelaterat våld. Enligt Elevhälsans enhetschefer har
inte frågan diskuterats eller berörts i detaljnivå inom elevhälsans olika områden.
Mot denna bakgrund anser Kommunstyrelsen att förslagen i motionen är väl
motiverade och viktiga för Borås Stad. Eftersom den nationella kartläggningen av
hedersrelaterat våld och förtryck pågår har Kommunstyrelsen för avsikt att avvakta
resultatet av denna för att därefter vidta för Borås Stad relevanta aktiviteter och
åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Peder Englund
Avdelningschef CKS

Motion till kommunfullmäktige i Borås

Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås
I maj 2016 bifölls en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige med innebörden att en strateg för
att motverka hedersvåld och förtryck skulle tillsättas. Hedersvåld och förtryck har rapporterats från
många håll i Sverige. Att hedersvåld och förtryck också finns i Borås är troligt och det behövs en
kartläggning av hur hedersvåld och förtryck är utbrett i Borås.
Det handlar om att flickor och kvinnor, men också pojkar, inte får leva sina liv som de själva vill. De
har inte rätt att välja vem de älskar. De övervakas av familj, släkt eller av självutnämnda
moralväktare. Deras liv styrs i detalj. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. De tvingas till
oskuldskontroller, tvångs – och barnäktenskap.
De som trotsar dessa patriarkala levnadsstrukturer löper stora risker. De hotas, utsätts för våld och
vissa får till och med betala med sitt liv. Det senaste året har flertalet fall av barnäktenskap
uppmärksammats bland asylsökande barn. Det handlar främst om flickor som kommit hit som
bortgifta och placerats under samma tak med äldre män de gifts bort med i hemlandet eller under
flykten till Sverige.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och berör många olika offentliga och civila
aktörer. Skolan, socialtjänsten, landstinget, polisen och frivilligorganisationer har alla sina roller.
Skolan har en viktig roll i arbetet mot hedersförtryck. Skolan, inklusive skolhälsovården måste ha ett
tydligt uppdrag att arbeta med frågor om jämställdhet och hedersproblematik. Därför måste arbetet
intensifieras och barnperspektivet i arbetet förstärkas.
Skolan är också den viktigaste nyckeln för flickor och pojkar att frigöra sig från hedersförtryck. Går
det bra för barnen i skolan innebär det också att fler kan vidareutbilda sig, skaffa jobb, bli ekonomiskt
oberoende och på sikt leder det till att de kan ta sig ur ofria liv.
Ett avgörande verktyg för ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld är tillgången till bra och
aktuell statistik. Vi måste skaffa oss kunskap i Borås kring dessa frågor. Därför är det viktigt med
kartläggning för att se hur stort problemet är i vår kommun. För när vi får bra underlag blir det också
lättare att vidta rätt sorts åtgärder för att hjälpa och stödja de utsatta.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ansvara för att
‐ alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld‐ och förtryck.
‐ de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp.
‐ skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens
att hjälpa utsatta elever.
Anna Svalander, Liberalerna
Anne‐Marie Ekström, Liberalerna
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1 Inledning
Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Visionen Borås 2025 är den övergripande målbilden för Borås Stads verksamhet. De första analyserna
av målområdena presenterades i årsredovisningen för 2014, och en vidareutveckling av metoden för
utvärdering av vision Borås 2025 fortgår. För att skapa en förståelse för hur Borås Stads olika delar
inom ”styr och ledning” hänger ihop har alla chefer i Borås Stad utbildats. En viktig del i denna
utbildning är att visa hur all styrning utgår från visionen Borås 2025. I samband med detta visas det så
kallade visionsspelet. Spelet öppnar för diskussion kring hållbar utveckling, och verksamheterna kan
arbeta utifrån målområdena i en hållbar riktning. Från och med hösten 2016 ingår denna utbildning i
den obligatoriska introduktionen av nya chefer i Borås Stad.
Uppbyggnaden av det textila klustret har under året följt intentionerna i visionen Borås 2025. Borås ses
numera som Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil och mode. I juni fick
staden uppdraget att genom den Europeiska organisationen ACTE leda den europeiska textila
utvecklingen framåt till 2019 i och med att Ulf Olsson valdes till ordförande i organisationen.
Under året har Trafikverket sänt Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås på samråd. Borås Stad har i
sitt svar förordat en tunnel under staden med centralt stationsläge. Trafikverket har sammanställt
remissvaren. När Borås Stad nått avtal med Sverigeförhandlingen kan Trafikverket beslutar om val av
korridor. Den 10 juni tog Borås Stad och Sverigeförhandlingen varandra i hand på att skapa
förutsättningar för 12 500 bostäder i Borås före 2035 samt en medfinansiering och förskottering på 228
mnkr. Förhandlingarna fortsätter under 2017.
Avdelningen Strategisk samhällsplanering har i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för kommunen.
Översiktsplanen ska vägleda kommunen i strategiska beslut och prioriteringar som rör den fysiska
planeringen och utvecklingen. Under 2016 har arbetet pågått med att ta fram en samrådshandling som
går ut på remiss i januari 2017. Våren 2016 ägnades åt en omfattande dialog kring översiktsplanens
inriktning. Avdelningen träffade såväl tjänstemän och politiker som allmänheten i samtal kring
framtidsscenarier. Med dialogen som grund har ett förslag till översiktsplan upprättats som nu lämnas
remiss under våren 2017. Målet är att ha en beslutad översiktsplan vid årsskiftet 2017/2018.
Intresset för etablering är fortsatt stort. Industrimark har detaljplanerats under året och försäljningen av
de nya områdena har startat. Alla tomter på Viared Norra har sålts. Försäljningen av Viared Västra har
inletts och flera företag har startat sin byggprocess. Arbetet med att ta fram ytterligare mark fortsatte
under året.
Efter beslut i Kommunfullmäktige i januari 2016 har även avdelningen Centrum för kunskap och
säkerhet (CKS) inrättats under hösten 2016. Avdelningen har som uppdrag och ansvarsområde att
arbeta långsiktigt med att försvåra för kriminell verksamhet, och för oegentligheter och korruption att
få fäste i Borås Stads verksamheter. De ska även stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta
åtgärder mot oegentligheter, korruption, organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande
extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. Ytterligare ska de inrätta en
visselblåsarfunktion i Borås Stad och ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor.
Året har också inneburit fortsatt arbete med den nya IT-plattformen och de sista användarna är nu
överflyttade till den nya miljön.
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2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

2

1

2

1

181 394

201 960

200 000

201 527

Antal genomförda
medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

Antal genomförda medborgardialoger.
Dialog Mitt Borås 2035. Samtal och skapa förståelse för hur Borås ska utvecklas. Tjänstemän och
politik på plats varje vecka i Orangeriet under våren.

Antal gästnätter i Borås.
Januari till december 2016 blev det 201 527 belagda bäddar. Målet har nåtts med marginal.

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Kommunstyrelsen uppdras att leda
arbetet för att under 2015
genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt
tillse konkurrensneutrala villkor. I
förbättringarna ska följande ingå:resultatenheter för hemtjänsten i
egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om
då den nuvarande inte är tillräckligt
uppdaterad,- ersättningssystemet
ska uppnå kraven på
konkurrensneutralitet,valsituationen i hemtjänsten ska
stimulera aktiva, medvetna och
självständiga val.
Avskaffandet av de delade turerna
som är ett pilotprojekt i Stadsdel
Norr ska utvärderas och faktorer
som effektivitet, konsekvenser för
brukarna, kostnader samt
personalens hälsa ska särskilt
belysas. De delade turerna får
avskaffas inom ram. Inga särskilda
medel avsätts.
Kostnaderna för platserna på Borås
Stads Vård- och omsorgsboenden
är markant högre än snittet i Västra

Status År 2016
Genomfört

Delvis
genomfört

Genomfört
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Införandet av resultatenheter hanteras i
organisationsöversynen som pågår.
Självkostnadsberäkningen enligt LOV har under
hösten 2016 uppdaterats och är nu anpassade
de förhållanden som nu råder.

Kommunstyrelsen fick i juni 2015 en redovisning
av Stadsdelsnämnds Norrs arbete med att ta
bort de delade turerna. Stadsdelsnämnd Öster
startade arbetet med att avskaffa delade turer i
april 2016 och Väster har startat detsamma i
augusti 2016. Sociala omsorgsförvaltningen har
startat arbetet i vissa verksamheter. En
redovisning för hela kommunen kommer att
lämnas under våren 2017.
Borås kostnader för vård- och omsorgsboenden
ligger i paritet med snittet i länet varför
uppdraget anses genomfört. Jämförelser görs
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Uppdrag

Status År 2016

Götaland. Kommunstyrelsen
uppdras utreda varför det är så
samt föreslå åtgärder för att
kostnaden skall ligga i paritet med
snittet i länet.
Olika typer av boenden ska finnas,
från trygghetsboenden till kompletta
vård- och omsorgsboenden.
Kommunen har en viktig roll i att
stimulera tillkomsten av sådana
boenden. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att ändra bostadsbolagens
ägardirektiv för att möjliggöra det.
Kommunstyrelsen uppdras att
verka för att det i Borås inrättas en
mottagning för sprututbyte.

Kommentar
istället med sju likhetsutsökta kommuner
(Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Eskilstuna ,
Gävle, Halmstad och Sundsvall) då Borås ligger
något över snittet här. Slutrapport, översyn av
äldreomsorgens kostnader presenteras på
Kommunstyrelsen 30/1 2017.

Genomfört

Delvis
genomfört

Skrivning är införd i bostadsbolagens
ägardirektiv som gäller från och med
bolagsstämmorna 2016-03-31.

Borås deltar i och genomför en förstudie om
sprututbytesprogram tillsammans med Västra
Götalansregionen. Förstudien pågår till maj
2016. Ingen rapport har ännu inkommit till Borås
Stad.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
En översyn av ersättningen till
friskolor med tillhörande fritidshem
samt ersättningen till de fristående
förskolorna ska göras under 2015 i
syfte att tillse likvärdiga
konkurrensvillkor mellan den
kommunala skolan och de
fristående aktörerna.
Kommunstyrelsen ska göra en
översyn av ersättningen till skolor
där ersättningen följer de enskilda
eleverna.
En utredning om skolstrukturen där
användning, förändringar och var
nya skolor ska byggas ska tas fram
Utredningen ska även innefatta hur
Borås Stad ska möta en växande
förskolas behov av lokaler.

Status År 2016
Ej genomfört

Delvis
genomfört

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016

Kommentar
Arbetet pågår, samråd har skett med friskolorna.
Samordnas nu med den nya
Grundskolenämnden som kommer att fördela
resurser till sina enheter. Kommer troligtvis att
gälla fr o m ht 2017 eller från budgetåret 2018.

Arbetet med utredningen påbörjades i mitten av
maj 2016. Utredningen har kommit fram till ett
antal förslag till åtgärder som syftar till att
utveckla samverkan och samordning mellan
berörda förvaltningar och nämnder. I
utredningen föreslås även ett antal
grundprinciper som ska vara vägledande vid
lokalresursplaneringen. Förslagen har
sammanställts i en åtgärdsplan som verkställs
av berörda nämnder och förvaltningar under
2017.Genomförandet av föreslagna åtgärder
och grundprinciper förväntas ge underlag för var
och när nya skolor ska byggas, samt hur Borås
Stad ska möta en växande förskolas behov av
lokaler.
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2.3 Företagandet växer genom samverkan
Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

Tillgång till mark för företagande,
m2.

341 900

400 000

250 000

250 000

Borås Stads näringslivsklimat ranking enligt Svenskt näringsliv.

36

47

35

106

63

62

78

78

Kommunfullmäktiges indikatorer

Företagsklimat enl. öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd
Kund Index
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

79,7

77,7

Tillgång till mark för företagande, m2.
Målvärdet är uppfyllt då det för nuvarande finns 250 000 m2 mark tillgängligt.

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.
Attitydundersökning som fångar företagsledarnas känslor/attityder till stadens arbete i stort. Vi
analyserar resultatet.

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index
Förbättringsarbetet i förvaltningarna pågår. Beslut fattat om näringslivets servicecenter.

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.
Sysselsättningsgraden 78% avser 2015.

2.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2016

Kommentar

En näringslivsstrategi ska tas fram
under 2015. Strategin ska syfta till
att förenkla byråkratin för
näringslivet, att minska kommunens
konkurrens med näringslivet, att
skapa förutsättningar för ett
förbättrat näringslivsklimat samt att
Borås ska uppnå bättre resultat i
mätningar av företagsklimatet.

Genomfört

KS antog näringslivsstrategin den 22 augusti.
(Näringsliv) KF antog strategin i 29 sept.
Ärendet är avslutat.

Kommunstyrelsen uppdras att
etablera funktionen företagslots,
med ”en dörr in”-princip, i Borås
Stads verksamheter.

Genomfört

KS Tog beslut att inrätta en ny funktion
"Företagens servicecenter" den 12 december.
Detta uppdrag behandlades i förslaget och löses
i och med inrättandet av funktionen. Ärendet är
avslutat.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2015 utarbeta ett
markstrategiskt program. Borås
Stad är en betydande markägare
som behöver kunna erbjuda färdig

Delvis
genomfört

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016

Riktlinjer för markförvärv och försäljning har varit
ute på remiss under slutet av 2016. Förslaget är
framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska
gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig
mark för samhällets expansion och att skapa en
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Uppdrag

Status År 2016

tomtmark för företag och
institutioner som en naturlig och
självklar del i kommunens
näringslivspolitik. I programmet ska
redovisas ambitioner och syn på
kommunens markinnehav,
markanvändning, markanvisningar
och markpriser.

Kommentar
tydlighet i förvaltningen av kommunens mark.
Förslaget innehåller vägledning kring synsätt på
behoven av mark för rekreation och friluftsliv,
naturvård, ekonomisk förvaltning, markreserv
och möjlighet att påverka samhällsbyggandet.

Under 2016 ska Borås Stad
kartlägga vilka löften eller garantier
riktade mot näringslivet, till exempel
när det gäller svarstider och
handläggningstider, som
näringsidkare skulle ha mest nytta
av. Dessa garantier bör införas så
fort som möjligt.

Genomfört

KS tog beslut att inrätta en ny funktion
"Företagens servicecenter" den 12 december.
Detta uppdrag behandlades i förslaget och
införes i och med inrättandet av funktionen.
Ärendet är avslutat.

Kommunstyrelsen uppdras att inom
ramen för Näringslivsavdelningen
skapa ett servicecenter för företag.
I ett servicecenter ska bland annat
följande ingå: ”En väg in”,
tillståndslots för att underlätta
tillståndsärenden, förenkla för
företags etableringar samt
samordning av kommunala
förvaltningars beslutsprocesser.

Genomfört

KS tog beslut att inrätta en ny funktion
"Företagens servicecenter" den 12 december.
Detta uppdrag behandlades i förslaget och
införes i och med inrättandet av funktionen.
Ärendet är avslutat.

2.4 Livskraftig stadskärna
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

0

40

100

0

118

85

200

147

302

500

302

108

111

Antal nya bostäder i detaljplan i
stadskärnan.
Förtätning av stadskärnan, antal
nyinflyttade till centrum.
Antal nyproducerade bostäder i
Borås tätort
Handelsindex – attraktiv handel.

111

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.
Utfallet avser 2016 och under den perioden tillkom laga kraftvunna detaljplaner för 0 bostäder i
stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.
Inom centrumområdet (området vi kallar "berörd av blå linje", ungefär avgränsat i olika väderstreck av
Stadshuset, Viskan, Pinnochio och Simonsland), så bodde det 2015-12-31 totalt 2 831 personer (147
personer fler än året innan).Intressant är också att det i första hand är personer 20-29 år, samt personer
50 år eller äldre som varit tillskottet under året, samt aningen fler män än kvinnor. Källa:SCB via
Demografen (Fakta för 2016 kommer våren 2017.)

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort
År 2015 blev 302 nybyggda lägenheter i orten Borås (nyko 00-42), varav 277 lägenheter i flerbostadshus
och 25 i småhus. Förutom nybyggda bostäder ökade även antalet bostäder genom nettotillskott vid
ombyggda flerbostadshus, vilket blev 31 fler lägenheter i orten Borås. (Fakta för 2016 kommer
sommaren 2017.)

Handelsindex – attraktiv handel.
Inget nytt detaljhandelsindex har tagits fram sedan 2014 av Handelns Utredningsinstitut. 2014 var index
111.

2.4.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2016

Kommentar

Kommunstyrelsen uppdras att ta
fram en förtätningsstrategi som ett
tillägg till översiktsplanen. I
strategin ska bland annat ingå en
konkretisering av vad som krävs för
att nå upp till visionens mål om
tredubblat invånarantal i
stadskärnan till 2025, vilka gröna
lungor som behöver värnas särskilt,
en inventering av lufttomter samt
förslag på lokalisering av framtida
höga hus.

Delvis
genomfört

En strategi för stadens förtätning ingår i förslaget
till ny översiktsplan som är på samråd våren
2017. Översiktsplanen har tydligt fokus på en
förtätning, där bebyggelsen föreslås växa främst
inom tätortsgränsen. Ett antal
förtätningsområden föreslås, dels en utvidgad
stadskärna, dels en centrumnära bebyggelse
(ca 1 500 m runt stadskärnan) samt urbana
stråk. Dessa är strategiskt viktiga stråk där
staden kan växa med fler bostäder,
arbetsplatser, handel mm. Stråken baseras bl.a.
på stadbusslinjer samt gång- och cykelbanor.
Förtätning utmed stråken kan därmed stärka
förutsättningarna för ett hållbart resande inom
staden. Inom Borås tätort bedöms ca 12 500
nya bostäder rymmas. Översiktsplanen ger
också förslag på vilka grönområden som bör
bevaras i samband med förtätning av staden. En
mer konkretiserad strategi där marktillgång,
byggbarhet m.m. vägs in kan göras inom ramen
för t.ex. en fördjupad översiktsplan.

Under 2016 ska Kommunstyrelsen
utreda hur
samhällsbyggnadsnämnden kan ta
betalt/kompenseras när planer tas
fram för kommunens egen
organisation.

Alla delar i byggprocessen som
påverkas av Borås Stads agerande
ska ses över. Det ska vara enkelt
att komma igång med byggen i
Borås Stad. Företag som vill bygga
bostäder får snabbare beslut när
det gäller planer, markanvisningar
och bygglov. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att fastställa hur översynen
ska gå till.
Kommunstyrelsen uppdras att
under 2016 tillämpa dubbel
markanvisning i minst ett fall.

Genomfört

Delvis
genomfört

Ej genomfört

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016

I enlighet med Budget 2016 kommer en ny
finansieringsmetod att prövas för hur
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras när
planer tas fram för kommunens egen
organisation. Målet är att
detaljplaneverksamheten ska finansieras enligt
självkostnadsprincipen via planavtal för samtliga
detaljplaner.
Arbetet pågår i ett antal arbetsgrupper.

Utredning pågår om vilka projekt som kan vara
lämpliga för dubbel markanvisning.
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2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

47

59,4

61

58

Antal nyproducerade bostäder
utanför Borås tätort

100

94

Antal nya bostäder i detaljplan
utanför stadskärnan.

500

99

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel hushåll och företag som har
tillgång till bredband om minst
100Mbit/s, %.

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.
Siffran 58% avser statistik för 2015. PTS bredbandsstatistiken för 2016 presenteras först i mars 2017
och avser läget 2016-10-01. Målvärdet för 2016 torde ha överträffats, då såväl Stadsnätet SplitVision
som privata aktörer, kommit igång med fiberinstallationer till villamarknaden i tätort och viss
fiberutbyggnad skett på landsbygd.

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort
År 2015 blev 94 nybyggda lägenheter utanför orten Borås (utanför är nyko 501-802), varav 67
lägenheter i flerbostadshus och 27 i småhus. Förutom nybyggda bostäder ökade även antalet bostäder
genom nettotillskott vid ombyggda flerbostadshus, vilket blev 11 fler lägenheter utanför orten Borås.
(Fakta för 2016 kommer sommaren 2017.)

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.
2016 har antagits byggrätter för 99 bostäder utanför stadskärnan, 43 stycken i tätorten Borås, 15 i
Viared och 41 i Fristad/Sparsör/Frufällan. Antalet ligger under målvärdet för 2016.

2.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2016

Kommentar

Kommunstyrelsen ska samverka
med stadsdelsnämnderna för att
utveckla och driva på införandet av
så kallade ortsråd, där
medborgarna i de olika
kommundelarna på ett organiserat
sätt kan kommunicera med Borås
Stad och föra fram för sitt område
viktiga frågor.
Landsbygdsutvecklingen förstärks
genom ortsråden, som ligger väl i
linje med vision 2025 ”Medborgares
initiativkraft gör landsbygden
levande”.

Delvis
genomfört

Ett ambitiöst förslag kring ortsråd och virtuellt
medborgarkontor har inkommit från Attraktiva
Toarp och Framtid Fristad. Kommunfullmäktiges
budget för 2017 har givit Fritids- och
folkhälsonämnden konkret uppdrag att stötta
ortsråd. Samarbete mellan Stadskansliet och
Fritids och folkhälsoförvaltningen har startat för
att möta upp förväntningar och behov, dels med
egen personal och dels med en ansökan till
Leader Sjuhärad för att få stöd att bygga en
hållbar struktur.

Kommunstyrelsen ska under året
presentera ett förslag som visar hur
fler bostäder kan byggas efter
kollektivtrafikstråken utanför Borås
centralort.

Genomfört

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016

I förslaget till översiktsplan ingår en strukturbild
som ska illustrera en framtidsbild för
kommunens bebyggelse. Strukturbilden bygger
på femkärnighet och starka kollektivtrafikstråk
med goda kommunikationer. Bebyggelsen
föreslås koncentreras i staden, i de fyra
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Uppdrag

Status År 2016

Kommentar
serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors samt utmed stråken mellan staden och
dessa serviceorter. För att utnyttja
kollektivtrafikens potential bör bostäder i första
hand koncentreras inom stråkens orter eller i
anslutning till större hållplatser. Genom att ta
stöd i strukturbilden kan kommunens framtida
bebyggelse bidra till ett utökat
kollektivtrafikresande och därmed mer hållbar.

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv
och kollektivtrafikresandet ska öka
varje år, ökning/år i %.

-1,3

0,2

4

2

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.
Kollektivtrafiken har utvecklats väl under 2016 och trafiken har ökat med +2% från 2015. Under 2016
har det skett 14,6 miljoner resor med kollektivtrafiken på buss- och tåglinjer som berör Borås.
Ökningen har skett inom stadstrafiken där linje 1 har gjort en stor ökning och alla linjer utom linje 8
har ökat. En del resor kan ha flyttat från linje 8 till linje 1 eftersom linjerna går parallellt från sjukhuset –
centrum.
I den övriga busstrafiken har resorna ökat. Till Viskafors/Svaneholm och till Dalsjöfors har resorna
ökat mycket. Även till Fristad har resorna ökat.
I den regionala busstrafiken har resorna ökat. Resorna till Ulricehamn har ökat mycket vilket kan
förklaras av ett ändrat upplägg i samband med öppnande av motorvägen på r40. Däremot har linje 100
haft en blygsam ökning i år jämfört med tidigare år. En ny linje har öppnat mellan Göteborg och
Viared/Lundaskog som kan vara en del av förklaringen.
Det som fått minskat resande är tågtrafiken som fortsätter att minska i en nedåtgående spiral och
linjerna 10- 16 som fortsätter minska och redan har mycket svagt resande.

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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2.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2016

Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2015 utreda ”framtidens
kollektivtrafik” och att ta ett
helhetsgrepp om den långsiktiga
trafikplaneringen som är påbörjad
och infogad i en trafikstrategisk
utredning.

Delvis
genomfört

Utredningsarbetet har pågått under en längre
tid. Under våren 2017 väntas en politisk
förankring av arbetet.

Under 2015 ska förutsättningarna
för att införa skolkort till samtliga
skolungdomar utredas.
Kommunstyrelsen ska utreda samt
föreslå en annan lokalisering av
den busstrafik som idag sker på
Södra torget, i syfte att frigöra
torget från busstrafiken.

Ej genomfört

Delvis
genomfört

Utredning kommer att göras under 2017.

Uppdraget ingår i uppdraget Kommunstyrelsen
får i uppdrag att under 2015 utreda
”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett
helhetsgrepp om den långsiktiga
trafikplaneringen som är påbörjad och
infogad i en trafikstrategisk utredning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
ta fram förslag till åtgärder för att
hjälpa anställda att minska CO2belastningen vid resor till och från
arbetet.

Genomfört

I arbetet med att minska CO2 utsläpp för
personalens resor, ger Borås Stad möjlighet att
få Västtrafiks årskort uppdelat per månad via
nettolöneavdrag.Vi ger också möjlighet att
teckna leasingavtal på cykel via
bruttolöneavdrag, denna möjlighet kommer att
ges två gånger om året.Personal och
förhandling kommer fortsätta bevaka området.

Kommunstyrelsen uppdras inleda

Delvis

Borås Stad har med ny sträckning av väg 180 i

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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Uppdrag

Status År 2016

Kommentar

arbetet för att få med väg 180 i
Trafikverkets planering.

genomfört

listan för framtida infrastrukturprojekt som
skickats till Boråsregionen. Boråregionen är med
när Västra Göalandsregionen tar fram förslag till
Regionala infrastrukturplanen som pågår och
förväntas komma på remiss under 2017.

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
2.7.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att
samordna de insatser som krävs för
att hållbarhetscertifiera stadsdelen
Norrby.

Status År 2016
Ej genomfört

Kommentar
Uppdraget är från 2014 och hade samband med
att den befintliga stadsdelen eventuellt skulle
kompletteras med en nybyggd del mot centrum.
Det finns idag hjälp att få från svenska Citylab
för att jobba med hållbarhet i stadsdelar, men
pga osäkerhet kring Götalandsbanan pågår
inget arbete kring centrifiering av just Norrby.
Uppdraget med hållbarhetscrfitieringen bör
avslutas. Arbetet med att hållbarhetssertifiera
Norrby kan tas upp igen när arbetet med
planprogrammet för kv Gjutaren och
Verkmästaren återupptas av
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under året ta fram en strategi för
grön IT som innebär bland annat att
den IT-hårdvara som kommunen
köper in ska ha en bra energi- och
miljöprestanda. En utredning skall
genomföras under året.

Delvis
genomfört

Vi har byggt förutsättningar för resfria möten via
Lync, där vi inom kort även kommer att erbjuda
möjlighet för inringda Lyncmöten för personer
som vid mötestillfället inte har tillgång till dator.
En lösning för "follow me print" för kommunens
multifunktionsskrivare är framtagen och testad,
lösningen kommer att erbjudas verksamheterna
under hösten/vintern 2016.
Arbete pågår med att ta in offerter för att göra en
genomlysning av hela IT miljön, en så kallad
GitAudit. Under 2016 har en mätning av
utskrifter gjorts, underlaget är skickat till extern
leverantör för sammanställning. Väntas åter
under januari 2017.Dialog har inletts med Atea
kring genomlysning av IT-miljö, (GitAudit),
förutom utskriftshantering.

Kommunstyrelsen uppdras att 2015
ta fram en vindbruksplan som ett
tillägg till översiktsplanen. Tysta
områden ska utredas.

Delvis
genomfört

Landskapsanalys från
Samhällsbyggnadsnämnden inväntas.
Kartmaterial från Miljöförvaltningen finns för
indikationer på områden som kan upplevas som
tysta. Förslag till ny översiktsplan sänds på
remiss 2017 och beroende på vad den tar
ställning till så kan bedömning göras om vad ett
tillägg bör innehålla. Energi och Klimatstrategi
som gäller till 2019 finns som vägledning om
framtidsbild till 2035. Miljömål finns förlängda till
och med 2017, men nya miljömål ska beslutas.
Trycket på att uppföra nya vindkraftverk har i
princip upphört under 2016 pga bla
lönsamhetsbrist.

Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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Uppdrag

Status År 2016

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
fastställa en konkret ambitionsnivå
gällande utbyggnadstakten inom
solenergi. Ett internt
investeringsstöd inrättas för att
komplettera ordinarie finansiering,
och därmed möjliggöra fler
solcellsinvesteringar.

Kommentar

Genomfört

Energi och Klimatstrategin anger att Borås
Stad ska skapa förutsättningar för ökad lokal
energiproduktion. Varje strategi har
huvudansvariga nämnder eller bolag. Ansvaret
innebär att nämnden arbetar för att integrera
strategin i sin budget och verksamhet. Som
ansvariga för Solenergiproduktion anges
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden och de kommunala
bolagen. Uppföljningen av målen i Energi- och
klimatstrategin integreras i
miljömålsuppföljningen.Det pågår en snabb
utveckling inom solenergibranschen och en
ökad utbyggnad av solenergi i kommunens
verksamheter sker efter hand som ekonomi och
situation bedöms lämplig, se diagram 20122015. Budgetchefen på Stadskansliet anser att
möjligheterna för LFF att bygga solceller redan
finns i budget 2016 genom att LFN har en miljon
kronor (1 000 000 kr) per år för detta om de har
projekt där detta är lämpligt. De kommunala
bolagen däremot får själva styra in kostnader för
solenergi i sin egen respektive budget.
Kommunstyrelsen fick ytterligare bekräftelse
på den höga ambitionsnivån inför svar i
januari 2017 på internremiss med anledning av
remiss från Miljö- och energidepatementet över
förslag till strategi för ökad användning av solel
samt förslag till heltäckande solelstatistik.
Ambitionerna hos de kommunala bolagen och
förvaltnigarna är höga om bara de rätta
förutsättningarna ges.Ytterligare fastställda
ambitionsnivåer anser Kommunstyrelsen vara
överflödiga.Diagramkälla: Miljöförvaltningens
energisamordnare.

2.8 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

3,4

4,8

3,5

4

0

0,4

0

0,1

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.
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Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde
2016

Utfall År
2016

49,4

45,7

48

45,5

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro,
andel i %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är 4,0 % för Stadskansliet jämfört med kommunen som
helhet som har en sjukfrånvaro på 7,5 %. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör,
påverkar enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. Könsuppdelad statistik visar att kvinnorna på
Stadskansliet har en högre sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid än männen under perioden 151201161231. Kvinnornas frånvaro är 5,0 % jämfört med männens sjukfrånvaro som uppgår till 2,7 % av
ordinarie arbetstid. Kvinnorna har under året stått för den största sänkningen av förvaltningens sjuktal.
Att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och att tidigt initiera insatser och åtgärder är avgörande för en
snabb återgång i arbete.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Anledningen till ökningen är enstaka fall då avlöningsformen har bedömts lämplig. Det är sällan
motiverat för Stadskansliet att avlöna timvis, varför målet bör vara uppnåbart.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.
Vi ser en ökning sedan tertial 2 över andel anställda som varit helårsfriska. Sett under hela året är det
dock ett sämre resultat än för 2015. Skillnaden är stor mellan kvinnor och män. Männen har det högsta
värdet men ett negativt resultat medan kvinnorna har ett något lägre resultat men istället en positiv
utveckling. Männen har försämrat sina siffror från 66,7% i början av 2016 till 54,9 % i slutet av året.
Medan kvinnorna istället har gått från 34,8 % till 36,0%. En liten men positiv ökning.
Stadskansliet arbetar systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, med målet att andelen friska
medarbetare ska öka i det längre perspektivet.

2.8.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2016

Kommentar

Kommunstyrelsen uppdras att
utreda Servicekontoret i syfte att
avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som
erbjuds annan än Borås Stad. I
övrigt ska belysas vilka delar av
verksamheten som kan utföras av
annan aktör.

Delvis
genomfört

Utredningen är genomförd. Remiss är ställd till
Servickontoret för synpunkter. Ärendet beräknas
att tas upp i KS i februari-mars och KF i marsapril 2017.

Kommunstyrelsen uppdras att
utreda ett eventuellt införande av
en beställarenhet för kommunens
samlade verksamheter där lagen
om valfrihet tillämpas eller där
verksamhet bedrivs på
entreprenad.

Delvis
genomfört

I samband med organisationsöversynen har
förfrågningsunderlag och avtal där lagen om
valfrihet tillämpas samlats under
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att
Saltemads campingverksamhet
säljs alternativt läggas ut på
entreprenad under 2015. Marken

Delvis
genomfört

Ärendet ligger för politisk beredning.
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Uppdrag

Status År 2016

Kommentar

Kommunstyrelsen ska utreda om
driften av Stadsparksbadet
lämpligare kan ske på entreprenad.

Delvis
genomfört

Förutsättsättningen är kommersiell verksamhet
utan subvention och med rimlig prissättning. Ett
underlag är under framtagande. Med
verksamhetens nuvarande finansieringsgrad
behöver prisnivåerna ökas med ca 60-65% allt
annat oförändrat.

Kommunstyrelsen ska i samverkan
med de kommunala
bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens
administration.

Delvis
genomfört

Utredning pågår.

Kommunstyrelsen uppdras att
utreda förutsättningarna för att
införa utmaningsrätt i lämpliga
verksamheter senast halvårsskiftet
2016.

Delvis
genomfört

Ett förslag till regelverk presenterades på
Kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni.
Ärendet drogs ur. Eventuellt reviderat regelverk
tas upp i Kommunstyrelsen under våren 2017.

Staden har behov en samlad "Plan
för personal- och
kompetensförsörjning". Planen ska
bidra till att säkerställa
verksamhetens kvalitet och
uppdrag mot kommuninvånarna.
Planen ska behandla hur Borås
Stad ska attrahera, rekrytera,
introducera, behålla, utveckla och
avveckla kompetens.
Omvärldsanalys och
löneöversynsprocess ska redovisas
i underlag för planen.

Delvis
genomfört

För att skapa en tydlig bild av framtidens
kompetensbehov behövs det
förvaltningsspecifika planer. Idag finns en mall
framtagen och därefter har tre planer arbetats
fram. En för funktionshinderverksamheten, en
för äldreomsorgen och en för hälso- och
sjukvård. Under våren 2017 kommer samtliga
förvaltningar få uppdrag att ta fram sin
förvaltningsspecifika plan.
En översyn av villkor för kompetensutveckling
pågår och byggandet av intranätsidor har
påbörjats. Kompetensförsörjningsplanen
planeras att behandlas av Kommunstyrelsen
under februari 2017. Intranätsidor finns nu
publicerade.

ska ej säljas.

Under 2016 ska ett
kunskapscentrum startas som får i
uppgift att arbeta mot korruption
och organiserad brottslighet och för
ökad säkerhet i kommunen. Centret
ska också vara en resurs i Borås
Stads arbete mot våld i nära
relationer.
Under 2016 ska samtliga
förvaltningar ta fram könsdelad
statistik för att möjliggöra analys av
resursfördelning ur ett
genusperspektiv. Stadskansliet ska
under året ta fram konkreta
exempel för hur arbetet med
jämställdhetsintegrerad budget kan
genomföras.

Genomfört

Delvis
genomfört
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Arbetet pågick enligt plan, avdelningschef och
utredare blev rekryterade och började sina
anställningar under augusti och september.

Arbetet med tydlig exemplifiering kring stegvist
införande av jämställdhetsintegrerad budget
pågår och presenteras succesivt under 2017.
Verksamhetsstatistik redovisas för olika
verksamheter.
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3 Nämndens verksamhet 1
3.1 Stadskansliet
3.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Avvikelse

2 183

2 196

2 385

2 303

-82

Avgifter och övriga
intäkter

58 419

64 148

50 454

59 108

8 654

Summa intäkter

60 602

66 344

52 839

61 411

8 572

-61 392

-84 372

-84 868

-88 845

-3 977

-5 502

-7 352

-6 550

-7 735

-1 185

-64 184

-66 140

-42 480

-58 230

-15 750

-9 938

-10 057

-9 702

-9 842

-140

-141 016

-167 921

-143 600

-164 652

-21 052

-80 414

-101 577

-90 761

-103 241

-12 480

Kommunbidrag

73 823

83 060

90 761

90 761

0

Resultat efter
kommunbidrag

-6 591

-18 517

0

-12 480

-12 480

-6 591

-18 517

0

-12 480

-12 480

5 000

5 000

3 543

3 543

0

Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Kommunbidraget för Stadskansliet uppgick till 90,8 mnkr medan nettokostnaden blev 103,2 mnkr, dvs
12,4 mnkr högre än kommunbidraget. Under året har kostnaderna för den nya IT-plattformen varit
11,7 mnkr högre än budgeterat. Dessa finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet 2012. Under
året har även kostnader avseende omorganisationen belastat Stadskansliet. Dessa har uppgått till 3,3
mnkr vilket inte var budgeterat. Bortsett från de två ovan nämnda faktorerna så visar verksamheterna
ett positivt resultat på 2,6 mnkr.
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3.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget 2016

Bokslut
2016

Avvikelse

7 801

8 681

1 829

4 699

2 870

Kostnader

-64 922

-75 429

-77 143

-78 964

-1 821

Resultat

-57 121

-66 748

-75 314

-74 265

1 049

Kostnader

-19 708

-28 210

-12 333

-24 122

-11 789

Resultat

-19 708

-28 210

-12 333

-24 122

-11 789

827

781

650

594

-56

-10 162

-9 910

-10 345

-9 590

755

-9 335

-9 129

-9 695

-8 996

699

360

370

362

922

560

Kostnader

-3 257

-4 074

-3 806

-3 847

-41

Resultat

-2 897

-3 704

-3 444

-2 925

519

14 177

19 495

12 728

19 092

6 364

-14 380

-19 334

-13 038

-18 460

-5 422

-203

161

-310

632

942

1

5

0

6

6

Kostnader

-10 222

-12 304

-11 756

-12 887

-1 131

Resultat

-10 221

-12 299

-11 756

-12 881

-1 125

20 817

20 918

20 500

20 703

203

-11 966

-12 634

-9 305

-11 203

-1 898

8 851

8 284

11 195

9 500

-1 695

Kostnader

-140

-140

-140

-140

0

Resultat

-140

-140

-140

-140

0

Tkr
Kommunledning
Intäkter

IT-kostnader (ny
plattform och licenser)
Intäkter

Kommunikation
Intäkter
Kostnader
Resultat
Administrativ service
(juridik)
Intäkter

Personaladministration
Intäkter
Kostnader
Resultat
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkter

Markreserv
Intäkter
Kostnader
Resultat
Miljö- och hälsoskydd
Intäkter

Totalförsvar och
samhällsskydd
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Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget 2016

Bokslut
2016

Avvikelse

2 183

2 217

2 385

2 242

-143

-2 438

-2 583

-2 485

-1 688

797

-255

-366

-100

554

654

Kostnader

-500

0

0

-531

-531

Resultat

-500

0

0

-531

-531

2 137

2 266

2 210

4 122

1 912

-1 021

-1 045

-1 007

-994

13

1 116

1 221

1 203

3 128

1 925

12 299

11 599

12 175

9 031

-3 144

-871

-855

-813

-804

9

11 428

10 744

11 362

8 227

-3 135

Kostnader

-1 429

-1 391

-1 429

-1 422

7

Resultat

-1 429

-1 391

-1 429

-1 422

7

60 602

66 332

52 839

61 411

8 572

-141 016

-167 909

-143 600

-164 652

-21 052

-80 414

-101 577

-90 761

-103 241

-12 480

Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat
Väghållning inom tätort
Intäkter

Näringsliv
Intäkter
Kostnader
Resultat
Bostäder
Intäkter
Kostnader
Resultat
Vård och omsorg
Intäkter

Intäkter
Kostnader
Resultat
Totalt
Intäkter
Kostnader
Resultat

3.4 Verksamhetsanalys
3.4.1 Kommunledning
3.4.1.1 Gemensam administration
Verksamheten avser Stadskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens lokalkostnader. Årets
resultat uppgick till -4 519 tkr jämfört med budget, främst beroende på kostnader för omorganisationen
som togs centralt på -3 313 tkr. Övrig avvikelse beror på högre personalkostnader än budgeterat, men
här ingår även kostnader för avdelningarnas personalutbildning och kompetensutveckling som lika väl
hade kunnat belasta respektive avdelning.
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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Borås Stad arbetar för att främja den lokala utvecklingen i hela kommunen. Lokal utveckling, som
finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs också under den gemensamma administrationen. År
2016 beviljades ansökningar till en total kostnad av ca 1 800 tkr. Exempel på vad beviljade projekt ska
åstadkomma är ökad hembygdskunskap, handikappanpassade möbler, hörhjälpmedel, företagsmässa,
solceller och en båtramp med parkering.

3.4.1.2 Sekretariatet
Avdelningen har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
handlingar inför sammanträden, protokoll samt närarkiv för förvaltningen. Sekretariatet sköter
sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och
Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Sekretariatet är också systemägare
och förvaltare för Borås Stads centrala ärendehanteringssystem. För perioden blev det en negativ
budgetavvikelse, -869 tkr, på grund av högre lönekostnader än budgeterat under året.

3.4.1.3 Ekonomistyrning
Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering,
uppföljning och styrning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag utgör
grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av nämndernas förslag respektive redovisning
inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. Avdelningen ansvarar också för
finansverksamheten med kommunens internbank för bolagen.
Den svenska ekonomin har utvecklats väl de senaste två åren och har nu uppnått konjunkturell balans.
Det rekordlåga ränteläget består, liksom den låga inflationen, som varit sedan finanskrisen 2008. En
svag internationell utveckling håller nere BNP-tillväxten, men i Sverige har vi sett en relativt stark
inhemsk efterfrågan som motvikt till en svag export. Räntan bedöms även fortsättningsvis vara extremt
låg även om det finns signaler på att vi så småningom är på väg mot något normalare räntenivåer.
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar när kostnaderna
som en följd av den demografiska utvecklingen ökar mer än intäkterna de kommande åren.
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla den ekonomiska styrningen. För att följa upp
indikatorer och uppdrag inom samtliga verksamheter och målområden används vårt styr- och
ledningssystem Stratsys. Samarbetet i uppföljningsarbetet har utvecklats tillsammans med avdelningen
Kvalitet & Utveckling. Arbetet under året har till stor del präglats av förberedelser inför den nya
nämnorganisationen med verksamhetsnämnder. Avdelningen har planerat för en fortsatt god uppsikt
av ekonomi och verksamhet i nya och gamla nämnder. Ett nytt internhyressystem har tagits fram och
införs från 2017.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen och
detta arbete har varit omfattande under året.
Ett förslag till reviderade riktlinjer och regler för finansverksamheten har tagits fram för beslut i början
av 2017. Förslaget innebär bland annat att även ansvaret för räntebindning och inte bara
kapitalbindning centraliseras. Borås Stad har under 2016 behållit sin höga kreditvärdering AA+ hos
kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.
Årets resultat blev -240 tkr sämre än budgeterat, främst beroende på högre kostnader för konsultationer
och IT än beräknat.

3.4.1.4 Personal och förhandling
Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik,
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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övergripande organisationsfrågor, förhandlingsfrågor och strategisk IT.
Samarbetet mellan avdelningarna på Stadskansliet har intensifierats för att skapa sammanhållna
strategier för att möta visionen Borås 2025. Personal och förhandling arbetar tillsammans med övriga
avdelningar med ständiga förbättringar och kontinuerlig verksamhetsutveckling i syfte att Borås Stad
ska vara en attraktiv arbetsgivare, som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och brukare, kunder
och medborgare en god service med hög kvalitet. Samarbetet med Kommunikationsavdelningen sker
kontinuerligt gällande kommunikationsinsatser och marknadsföring av Borås Stad som en attraktiv
arbetsgivare. Samarbetet kommer att fortsätta och har fördjupats under 2016. Avdelningen deltar i ett
antal projekt, med målet att klara den framtida personal- och kompetensförsörjningen, bland annat i
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) regi samt i nätverket med nio av Sveriges största
kommuner.
Chefers kompetensutveckling
Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av avdelningen,
bland annat genom stadens chefsprogram ”Chef- och ledarskap i praktiken” och det interna
chefsförsörjningsprogrammet ”Framtidens chef”. Avdelningen arbetar också med ett systematiskt
utvecklingsprogram för nya chefer, för att som en god arbetsgivare säkerställa en hög kvalitet på
stadens chefer. Sedan 2009 engageras samtliga chefer i Dialogforum och i det årligen återkommande
Chefsforum. I Kommunkompassen påpekas att ”ledarutveckling är ett starkt kort i Borås”.
Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i
Boråsregionens kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka
konsekvenserna av så kallade inlåsningseffekter för våra anställda. Dessutom används
Medarbetarcentrum till att stödja våra chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och
prestation i syfte att vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats.
Ca 100 personer har fått stöd till en positiv förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. Totalt
har ungefär 200 personer varit i kontakt med MC för reflekterande och coachande samtal eller
grupputvecklingsinsatser av olika slag. MC har under året vid 15 tillfällen presenterat verksamheten i
olika forum. Ungefär 1500 tjänster har varit föremål för matchning (en ökning med ca 40 procent) med
många nöjda medarbetare och chefer som följd.
Vakansprövningar
Central vakansprövning görs i syfte att samordna stadens behov av nyrekrytering med eventuell
övertalighet. Under 2016 bedömdes 967 vakansprövningar gällande ca 1400 tjänster vilket var en stor
ökning i förhållande till 2015.
Jämställdhetsarbete
Borås stad har antagit avsiktsförklaringen ”Jämställt Västra Götaland” och har därmed anslutit sig till
den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering. Under året har därför ”Program för
jämställdhetsintegrering i Borås stad” tagits fram.
SKL:s 2-åriga projekt ”Fler män i förskolan” avslutades i maj 2016.
Under året har det producerats ett material för arbetsplatsträffar kring normkritik och HBTQIA.
Arbetsplatsmaterialet innehåller två filmer tillsammans med samtalsguider och fördjupningsmöjligheter
som finns tillgängliga på intranätet. Genomförandet av HBTQIA-aktiviteten på arbetsplatsträffarna
följs upp i SAM-kalender i Stratsys under 2017.
Innovationsplattform Borås
Borås deltar i ett nationellt, VINNOVA-finansierat, projekt för att stödja innovationer inom den
offentliga sektorn. Målet är att skapa en hållbar stadsutveckling genom att undvika stuprör samt arbeta
tvärdisciplinärt, processorienterat och förebyggande.
Utvecklingen drivs på av globalisering, bostadsbrist, utmaningar rörande miljö och hållbarhet samt den
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demografiska utvecklingen där färre personer i arbetskraften måste kunna försörja en åldrande
befolkning.
Sex plattformar är etablerade nationellt. Borås-plattformen drivs gemensamt av Borås Stad, Borås
Högskola, Borås Energi och Miljö och RISE (f.d. SP). De andra är Stockholm, Kiruna, Malmö, Lund
och Göteborg.
Gemensamt har plattformarna ambitionen att skapa en öppen, gemensam och kreativ miljö för
samverkan och lärande samt att etablera stödjande processer. Strategin är att utgå från och förstärka
pågående satsningar och existerande ambitioner i staden.
Arbetsmiljöarbete
Samarbetet med företaghälsovården kring psykosocial arbetsmiljöscreening har fortsatt under 2016 med
fler arbetsplatser. Uppföljning av arbetsplatser från första urvalet visar på positiva resultat på både kortoch långtidssjukskrivningar. Det tyder på att satsningen, påbörjad 2015, var ett steg i rätt riktning för att
möta den negativa sjukfallsutvecklingen.
Genom att bygga in det systematiska arbetsmiljöarbetet i stadens styr- och ledningssystem, Stratsys, har
cheferna fått ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. Nu arbetar förvaltningarna efter en gemensam
kalender för arbetsmiljöarbetet, vilket inte bara är ett stöd för chefen utan dessutom stärker likvärdighet
och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Staden genomförde en riktad satsning på motionsloppet Kretsloppet med subventionerad
deltagaravgift, utöver ordinarie friskvårdsutbud med motionskampanj, badkort, friskvårdsbidrag,
familjeföreläsning och friskvårdskväll. Personalklubben Merkraft har erbjudit ett brett utbud av
friskvårdsaktiviteter och är en av Sveriges mest livaktiga personalföreningar.
Strategisk IT
Inom området strategisk IT fortsätter arbetet med ”Grön IT” och finns alltid med som en faktor vid
upphandling och val av ny teknik. Arbetet med att göra en ”Grön IT utredning” harpåbörjats.
Stadens nya IT-plattform är nu installerad och alla medarbetare och förtroendevalda är överflyttade till
den nya miljön. Arbetet med Förvaltningsmodell IT har fortsatt under året.
Inom ramen för ”Borås – den uppkopplade staden” är nu kommunens offentliga verksamhetslokaler
utrustade med fritt wifi för besökare och medborgare. Borås 15 största arenor är fiberanslutna och
försedda med fritt wifi. Ett koncept för evenemangsnät har tagits fram. Det ger evenemangsledning
och mediabolag tillgång till internet för webb- och tv-sändningar från arenan.
Anslagen för fiberutbyggnad och arbetet som avdelningen bedrivit, innebär att det i dag finns 13
fiberföreningar i kommunen. Totalt har sex fiberföreningar, omfattande cirka 1 400 hushåll, fått fiber.
Ungefär 90 procent av hushåll och företag i berörda områden har tecknat avtal om fiber.
Strategisk IT har deltagit i ett flertal upphandlingsprojekt, bland annat e-arkiv, journalsystem för
elevhälsa och elevvakt, fast och mobil telefoni, ärendehantering och diariesystem, GPSpositioneringssystem, process- och projektverktyg och nationellt datanät för vård och omsorg.
Strategisk IT har under 2016 arbetat med framtagandet av ett koncept för utfärdande av tjänstekort
som ska användas för säker inloggning i vård- och omsorgssystem.
Strategisk IT har även haft det sammanhållande ansvaret för att säkerställa bibehållen funktion i
merparten av kommunens verksamhetssystem och identitetshantering, vid Borås Stads omorganisation.
Strategisk IT har tagit fram en bredbandsstrategi som är antagen i Kommunfullmäktige.
Förhandling
Enheten för förhandling består av delarna lönebildning/förhandlingar och arbetsrätt,
pensionsadministration samt personaladministrationsstöd, PA-stöd. Kostnaderna för löneökningarna
under 2016 motsvarar 3,55 procent för alla avtalsområden. Arbetet med att jämföra lika och likvärdiga
manliga och kvinnliga yrkesgrupper fortsätter och under året har lönekartläggning och information om
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detta genomförts, samt en revidering av arbetsvärderingen. Löneöversynsprocessen fortsätter att
utvecklas och under 2016 använder sig nästan samtliga av chef-medarbetare-modellen. Enheten har
genomfört ett antal informationsträffar inom pensionsområdet. Enheten har deltagit i ett antal
arbetsgrupper i samband med omorganisation samt genomfört utredningar, till exempel om central
bemanningsenhet.
Under året har utbildningar i LAS-frågor, samverkansavtalet och arbetsrätt genomförts. Ett flertal
kollektivavtal har tecknats, däribland antagande av traineetjänster, poolavtal för den centrala
bemanningsenheten m.m. Erfarenhetssatsningen för att minska personalrörligheten inom
socionomyrket har förlängts. Det personaladministrativa stödet på intranätet fortsätter att utvecklas
med ytterligare stöd för personalhandläggare och chefer. Enheten har tillhandahållit telefonrådgivning
för HR-funktionerna bland annat rehabiliteringsärenden och arbetsrättsliga frågor.

3.4.1.5 Näringsliv
Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning.
Intresset för etablering är fortsatt stort. Industrimark har detaljplanerats under året och försäljningen av
de nya områdena har startat. Alla tomter på Viared Norra har sålts. Försäljningen av Viared Västra har
inletts och flera företag har startat sin byggprocess. Arbetet med att ta fram ytterligare mark fortsatte
under året.
Uppbyggnaden av det textila klustret har under året följt intentionerna i visionen Borås 2025. Borås ses
numera som Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil och mode.
MarketPlace Borås, affärsarenan i Textile Fashion Center, med ca 200 medlemsföretag från hela Sverige
utgör en naturlig samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella
medlemmar har tillkommit och stärker därmed det internationella utbytet. I Kontorshotellet finns 43
företag med anknytning till textil och mode. MarketPlace Borås har anordnat flera event, möten och
seminarier som stärker näringslivet i Borås utifrån olika textila kunskapsområden såsom
produktionsmetoder, utveckling, trendanalyser och framtidsspaning. Den riksomfattande
modetävlingen Show Up Fashion Award, för nya designers, genomfördes under året. Efter 5 år är
tävlingen nu etablerad på den Svenska modescenen.
Arbetet med att utveckla det textila klustret har pågått fortlöpande. I juni fick staden uppdraget att
genom den Europeiska organisationen ACTE leda den Europeiska textila utvecklingen framåt till 2019
i och med att Ulf Olsson valdes till ordförande i organisationen.
Arrangemang inom området som startats av staden har genomfört enligt plan. Borås Stad har via
Näringslivsenheten bland annat köpt tjänster av MarketPlace Borås för att nå dessa mål.
Arbetet med att stärka handelsområdet har intensifierats i enlighet med stadens handelsvision. Genom
den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås, har en rad olika aktiviteter genomförts och startats.
Över 100 företag samverkar nu mot gemensamma mål och aktiviteter som stärker Borås och
näringslivet inom digital handel med konsumentinsikt. Under året har en verksamhetschef tillsatts och
operativa grupper har startats inom områdena Nätverk, Kompetens, Logistik och Borås digitala
framtid. Utbildningar för framtidens e-handels företagsledare har startat samt utvecklingsverksamhet
för skolungdom, kallat Digital slöjd. Tillsammans med högskolan har det viktiga arbetet med att driva
på den akademiska kompetensutvecklingen inom området inletts för att på sikt säkra
kompetensförsörjningen för företagen.
Teknikklustret inom aktiv bilsäkerhet har under årets utvecklats starkt. Tillsammans med RISE,
Chalmers, Lindholmen Science Park och Volvo AB har staden samverkat för att stärka ASTA ZERO.
Ett utvecklingsarbete har inletts i syfte att utveckla staden till ett område för utveckling av autonoma
fordon och transporter. Ett strategiarbete för att ytterligare utveckla området kring ASTA ZERO har
inletts.
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Stadens internationella arbete med att stärka de internationella kontakterna och det internationella
arbetet genom utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän har fortsatt. Den internationella
policyn har uppdaterats och beslutats. Arbetet med att stärka samarbetsformer i internationella frågor
har fortsatt och den egna kompetensen inom området har stärkts. Enheten har gett stöd i
ansökningsfrågor och bevakat det EU-arbete som påverkar oss. Programet vid internationella besök har
implementerats. Ett samarbete kring gemensam utveckling har inletts och till stora delar slutförts med
Kosovo.
Samarbetet mellan staden och Högskolan i Borås är starkt och vi arbetar för att koncentrera och
optimera forskningen kring stadens kärnområden – textil, resursåtervinning och handel – till Högskolan
i Borås. Målet, att stärka forskningen inom nämnda områden, finns med i alla satsningar i staden. Även
de satsningar som görs inom innovationsområdet, till exempel Borås Science Park, sker i nära
samarbete med högskolan.
Näringslivsdagen på Åhaga tog under året nya stora steg med ett stort deltagarantal och har nu etablerat
sig som en viktig samverkansplattform för företagen i Borås. Samarbetet med företagareföreningarna i
stort och i synnerhet med föreningen Borås Näringsliv. Samarbetet med BoråsBorås TME AB, är nära
och framgångsrikt.
Under året fick vi besked om förändringar inom Ericssonkoncernen med det direkta resultatet att
anläggningen i Borås skulle stängas. Under året har vi därför, både på politisk nivå och på
tjänstemannanivå, arbetat intensivt för att lindra skadeverkningarna först och främst för de anställda
men också för staden som i och med detta riskerar att mista ett viktigt teknikområde. Kontakter har
etablerats med Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen, arbetsförmedlingen med flera för att biträda i
arbetet med att hjälpa de anställda till nya arbeten. På strategisk nivå har samarbete inletts med
Regeringen, VGR, regeringens samordnare samt enskilda företag för att hitta kompletterande
etableringar. Påverkansarbete har bedrivits på flera plan. Ericsson beslutade att inte stänga fabriken helt,
utan behålla vissa strategiska utvecklingsområden i Borås.
Waste Recovery-projektet har bedrivit arbete i främst Indonesien och Vietnam. Ansvaret och arbetet i
projekten utförs av Boras Waste Recovery AB. Näringslivsenheten bidrar på olika sätt i arbetet.
Årets resultat ligger i nivå med budget.

3.4.1.6 Strategisk samhällsplanering
Avdelningens verksamhet griper över ett brett område, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till
markförvärv. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar
översiktlig samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och
statistik.
Avdelningen visar ett plusresultat för 2016 på 1 340 tkr. Detta förklaras av lägre konsultkostnader än
beräknat eftersom vi inte kunnat projektleda och upphandla i den omfattning som bedömdes i
budgeten.
Befolkning
Folkmängden passerade 109 000 personer under året (109 767 prel. nov -16). Folkökningen från
årsskiftet till november blev 1 279 personer (ungefär samma som förra året samma tid), varav 346
genom födelseöverskott (mer än förra året samma tid), 995 genom invandringsöverskott (mer än förra
året samma tid) och minus 67 i inrikes flyttningsöverskott[UJ1] . Mycket talar för en fortsatt stabil
befolkningsökning.
Bostadsmarknaden
Bra bostäder i attraktiva lägen är en viktig faktor för kommunens attraktionskraft och möjlighet att
erbjuda invånarna ett gott vardagsliv. Den positiva befolkningsutvecklingen ökar trycket på
bostadsmarknaden och behovet av att bygga fler bostäder.
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Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås. Det är svårt att peka ut behov av någon enskild bostadsform,
utan bristen kan sägas gälla för flera olika bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer. Efterfrågan
finns på allt från studentlägenheter till stora lägenheter och småhus för familjer. En generell satsning på
ökat bostadsbyggande kan stimulera flyttkedjor och därmed bidra till minskad bostadsbrist på sikt.
Borås Stad förenar god planberedskap med samverkan med marknadens aktörer för att nå ett ökat
bostadsbyggande. Ur ett strategiskt samhällsplaneringsperspektiv är det viktigt att bostadsbyggandet
sker enligt en resurseffektiv struktur som minimerar markanspråken och underlättar
infrastrukturförsörjning. Översiktsplanen föreslår en flerkärnig bebyggelsestruktur där tillväxten
kraftsamlas i staden, serviceorterna samt de starka kollektivtrafikstråken. Genom att förankra denna
strategi hos flera aktörer kan bostadsbyggandet bidra till en hållbar utveckling.
Götalandsbanan
Under året har Trafikverket sänt Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås på samråd. Borås Stad har i
sitt svar förordat en tunnel under staden med centralt stationsläge. Trafikverket har sammanställt
remissvaren. När Borås Stad nått avtal med Sverigeförhandlingen kan Trafikverket beslutar om val av
korridor. Den 10 juni tog Borås Stad och Sverigeförhandlingen varandra i hand på att skapa
förutsättningar för 12 500 bostäder i Borås före 2035 samt en medfinansiering och förskottering på 228
mnkr. Förhandlingarna fortsätter under 2017.
Översiktsplan
Avdelningen har i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen ska vägleda
kommunen i strategiska beslut och prioriteringar som rör den fysiska planeringen och utvecklingen.
Under 2016 har arbetet pågått med att ta fram en samrådshandling som går ut på remiss i januari 2017.
Våren 2016 ägnades åt en omfattande dialog kring översiktsplanens inriktning. Avdelningen träffade
såväl tjänstemän och politiker som allmänheten i samtal kring framtidsscenarier. Med dialogen som
grund har ett förslag till översiktsplan upprättats som nu alltså kommer på remiss under våren 2017.
Målet är att ha en beslutad översiktsplan vid årsskiftet 2017/2018.
Strategiska planer
Arbetet med strategisk plan för Gässlösa har påbörjats men avvaktar resultatet av
lokaliseringsutredningen för Götalandsbanan. Området står inför betydande förändringar när riksväg 27
nu har öppnats. Förslag till Strategisk plan för Sjöbo, Knalleland samt för Tosseryd, Frufällan och
Sparsör har utarbetats och remissbehandlats, och dessa bedöms kunna godkännas under 2017.
Markstrategisk plan (Riktlinjer för markförvärv och försäljning)
I det strategiska planarbetet identifieras områden för utveckling av nya bebyggelse- och
rekreationsområden. Nuvarande markägoförhållanden har där studerats och utgör underlag för beslut
om fastighetsförvärv eller markbyten i en markstrategisk plan. Vi har en betydande omvärldsbevakning
av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med berörda förvaltningar görs en första bedömning
om eventuella fastighetsköp.
Riktlinjer för markförvärv och försäljning har utarbetats och har från oktober 2016 till januari 2017
varit ute på remiss. Yttrandena ska nu sammanställas och bedöms kunna godkännas under 2017.
Framtidens kollektivtrafik
I arbetet med Framtidens kollektivtrafik har avdelningen arbetat tillsammans med Västtrafik,
bussentreprenören och Västra Götalandsregionen med att ta fram en Utvecklingsplan för stadstrafiken
i Borås. Denna plan godkändes av samtliga parter under 2016. Under 2016 har arbetet fortsatt med att
utreda hur kollektivtrafiken ska hanteras i centrala Borås.
Noden Borås
För att hantera en växande befolkning har Trafikverket, Borås Stad, Regionen och Västtrafik arbetat
intensivt med att nå en samsyn och plan för en framtida långsiktig trafikstruktur för det övergripande
statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala vägnätet. Studien förväntas föreslå åtgärder på
strukturell nivå, som kan spelas in i kommunal, regional och nationell åtgärdsplanering. Detta arbete
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fortsätter under 2017.
Lokalisering av kommunal verksamhet
En växande befolkning innebär ett ökat tryck på utbyggnad av kommunala verksamheter såsom
förskolor och LSS-boenden (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Under året har
det tagits fram nya tomter för dessa ändamål med utgångs-punkt i kommande behov. Dessa redovisas i
kommunens Lokalförsörjningsprogram.
Leader Sjuhärad
Syftet med Leader Sjuhärad (en ideell förening med Leadermetoden som grund) är att utveckla
landsbygdens ekonomi. Under året startade en ny programperiod fram till 2020. Borås deltar i projekt
som berör landsbygdsområden, med gräns strax utanför tätort Borås. En specifik uppmaning har gått
ut för att erbjuda stöd till leder och rekreationsytor. En informationsturné har genomförts 2016 med
möten i Borås fyra serviceorter Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Samarbete har påbörjats
under senvintern mellan Leader Sjuhärad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Stadskansliet för ökat
stöd till ortsråd.
Coompanion Sjuhärad
Coompanion Sjuhärad stödjer dem som vill starta företag tillsammans med andra. Under 2015 har
informationsdelning, utbildning och rådgivning bedrivits till närmare 700 personer. Totalt har 12
företag startat under året, varav hälften är Boråsregistrerade som konsultföretag, förskola eller företag
inom Kulturella Kreativa Näringar. Stöd till förvaltningsskedet i fiberföreningar har visat sig värdefullt,
liksom till arbetsintegrerade sociala företag. Samarbete söks med Creative Cluster för att nå ut bredare i
Sjuhärad. Uppstickare inom kooperativ verksamhet är sociala innovationer, solceller, integration och
situationen för asylsökande samt odlingskooperativ både i stad och landsbygd.

3.4.1.7 Mark och exploatering
Markavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och exploateringsverksamhet.
Avdelningens uppdrag är att delta i stadens utveckling genom att utveckla och förädla mark för
bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsändamål med mera. Uppdraget innebär
köp och försäljning av fastigheter, arrende- och markupplåtelser samt förmedling av kommunala
småhustomter. Målet för 2016 var att fortsätta utveckla områden för främst bostäder och fortsätta
pågående arbete med att färdigställa mark för verksamheter.
Mark för verksamheter
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor i främst stadens västra delar.
Därför har takten på iordningställande av säljbar industrimark ökat under 2016.
Viktiga händelser under 2016


Viared Västra – cirka 70 ha verksamhetsmark har färdigställts till försäljning, varav några tomter
har sålts under året.
 Viared Norra – området är färdigställt och endast verksamhetstomt återstår att sälja.
 Nordskogen – området är färdigställt och den första tomtförsäljningen och byggnationen
gjordes klar.
 Östra Brämhult – planprogramsarbete har påbörjats för att studera området kring Östra
Brämhult och Kyllared där eventuellt ett mindre verksamhetsområde kan utvecklas.
Flera mindre verksamhetsfastigheter har sålts och byggnation har påbörjats. Några privata fastigheter
vid Viaredsrondellen har köpts och husen rivits, i syfte att underlätta planeringen av ett nytt
verksamhetsområde, Viared Östra.
Mark för bostäder
Efterfrågan på bostäder i flerbostadshus samt på attraktiva småhustomter är stor. Avdelningen kan
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genom markförsörjning och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan. Intresset för att
bygga bostäder i Borås är stort och mängden markanvisningsförfrågningar har ökat under senaste åren.
Viktiga händelser under 2016



Sammanlagt har 8 småhustomter sålts under 2016.
Exploateringsområdet vid Skjutbanegatan på Dammsvedjan har färdigställts. Efter genomförd
markanvisningstävling har byggnationen av 93 hyreslägenheter och 12 radhus påbörjats med
planerat färdigställande under 2017.
 I Viskafors har mark sålts till cirka 25 hyresrätter. En detaljplan har påbörjats för ytterligare
bostadsbyggnation kombinerad med vårdverksamhet.
 Flera processer med markanvisningar för bostäder har påbörjats.
Markupplåtelser och förvaltning
Som formell ägare till kommunens egendom har avdelningen det yttersta ansvaret för förvaltningen och
skötseln av kommunens mark och fastigheter.
Viktiga händelser under 2016


Försäljningen av såväl tomträtter som arrendetomter för småhus har fortsatt enligt uppsatta
budgetmål och det totala antalet tillgängliga tomträtter minskar efterhand.

3.4.1.8 Kvalitet och utveckling
Kvalitet och utveckling ska stärka Kommunstyrelsen i dess uppdrag i mål-, framtids- och
uppföljningsfrågor. Avdelningen ska följa upp arbetet och samordna nämnder och bolag i kvalitets- och
utvecklingsfrågor. Det sker i nära samarbete med förvaltningar och bolag samt med övriga enheter på
Stadskansliet.
I samband med omorganisation arbetar många förvaltningar med egna enheter för uppföljning, analys,
utveckling samt kvalitetsarbete på förvaltningsnivå. För avdelningen innebär det ändrade
förutsättningar för samverkan och arbetet med att hitta nya former har startats.
Avdelningen redovisar ett överskott på 325 tkr.
Borås 2025
Visionen Borås 2025 är den övergripande målbilden för Borås Stads verksamhet. De första analyserna
av målområdena presenterades i årsredovisningen för 2014, och en vidareutveckling av metoden för
utvärdering av vision Borås 2025 fortgår.
För att skapa en förståelse för hur Borås Stads olika delar inom ”styr och ledning” hänger ihop har alla
chefer i Borås Stad utbildats. En viktig del i denna utbildning är att visa hur all styrning utgår från
visionen Borås 2025. I samband med detta visas det så kallade visionsspelet. Spelet öppnar för
diskussion kring hållbar utveckling, och verksamheterna kan arbeta utifrån målområdena i en hållbar
riktning.
Från och med hösten 2016 ingår denna utbildning i den obligatoriska introduktionen av nya chefer i
Borås Stad.
E-tjänster
Under 2016 har arbetet inletts med att upphandla en e-tjänstform för staden, ett arbete som snabbt
skapade intresse hos grannkommunerna. Detta ledde till att Svenljunga, Mark och Borås Stad
tillsammans hittade en gemensam plattform. När arbetet närmade sig sitt slut under hösten visade även
Kommunalförbundet och de andra kommunerna i regionen intresse för samarbetet. En omstart gjordes
och Sjuhäradsregionen gjorde med Borås Stad i täten förarbetet för en öppen upphandling av en
regiongemensam e-tjänsteplattform.
Gemensam synpunktshantering
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Under 2016 genomfördes arbetet med att upphandla och införa en ny synpunktshantering i staden.
Projektet sammanställde behov, kravställde och kvalitetssäkrade systemet, samt utbildade personal. De
olika systemen för felanmälan och för att lämna synpunkter har samordnats. Avdelningen har även
väglett förvaltningarna i arbetet med eBlomlådan, en självvärdering som under året redovisats för
Kommunstyrelsen. I samband med införandet av Borås Stads nya webbplats har även sidan för
självservice gjorts om. Detta har inburit en ökad digital tillgänglighet för våra medborgare och en
kvalitetssäkring av de tjänster vi erbjuder via webben.
Brukar- och medborgarundersökningar
Brukarundersökningar har genomförts inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
samt inom bibliotek. Inom äldreomsorgen har Borås Stad deltagit i Socialstyrelsens nationella
brukarundersökning. Undersökningarna visar att brukarna känner sig trygga inom Borås Stads
verksamheter och att de upplever att de får ett bra bemötande av de anställda. Brukares inflytande och
möjlighet att påverka samt information är områden som behöver förbättras inom flera verksamheter.
Inom grundskolan visar elevenkäterna även att studieron, skolmaten och möjligheten att påverka
skolans regler är områden där resultaten behöver förbättras.
Återkoppling av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. En del av resultaten redovisas
också i Jämförelsetjänsten och andra resultat presenteras på Borås Stads webbplats.
Utvärdering
De modeller som Borås Stad använder för att följa upp kvaliteten i verksamheterna, varav brukar- och
medborgarundersökningar är en del, har utvärderats under året. Ett förbättringsområde är återkoppling
av resultat till brukare och medborgare.
Jämförelsetjänsten
Jämförelsetjänsten ”Ett välgrundat val” presenterar resultat och andra fakta inom förskola, grundskola,
gymnasieskola samt vård- och omsorgsboende. Tjänsten är i första hand till för Borås Stads invånare
för att på ett enkelt sätt kunna jämföra olika enheter med varandra, men den används även internt för
jämförelse av enheternas resultat. Jämförelsetjänsten har under året förbättrats utseendemässigt, med
syftet att det ska vara lättare för medborgare och brukare att hitta informationen om respektive enhet.
Jämförelsetjänsten har utvärderats under året. Utvärderingen visar att information och kännedom om
tjänsten behöver förbättras både i kommunens egen organisation och gentemot medborgare och
brukare.
Skolstrukturutredning
En utredning om skolstrukturen har påbörjats under året. Utredningen har kommit fram till ett antal
åtgärder som ska verkställas av berörda nämnder och förvaltningar under 2017.
Barn och ungdom
Flera insatser med syfte att utveckla ungas inflytande har gjorts under året. Det ungdomspolitiska
programmet med tillhörande handlingsplan är grunden i arbetet och mycket sker i samverkan med
andra nämnder, där det operativa ansvaret ligger.
Under året har man tagit fram utbildningsmaterial och kunskapsstöd i arbetet med barnkonventionen. I
samband med regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag, kommer frågorna upp på
agendan och det är viktigt för kommunen att fundera över hur de förhåller sig till vår verksamhet.
I samband med Borås Stads omorganisation har man också påbörjat en dialog med stadsdelsnämnderna
samt Fritids- och folkhälsonämnden kring arbetet med barn och ungas inflytande. Omorganisationen
innebär ändrade förutsättningar för samverkan och arbetet med att hitta nya former för samverkan
behöver fortsättas under året.
Flera nämnder har visat intresse för arbetet med ”Unga kommunutvecklare” och har deltagit med
uppdrag. Under 2016 har 28 ungdomar varit anställda under tre veckor på sommaren för att arbeta med
11 olika uppdrag från 7 olika nämnder. Syftet med feriearbetet är att unga ska bidra med ett ungt
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perspektiv på utvecklingsfrågor i kommunen och lära sig mer om kommunens organisation och
verksamhet.
Ständiga förbättringar
Under 2016 har avdelningen fortsatt stötta förvaltningarna för att de systematiskt ska kunna arbeta med
ständiga förbättringar.
Det finns en god tillgång till handböcker, mallar och verktyg för att stötta förvaltningar och bolag i
arbetet med utveckling och analys av olika slag. Detta stöd ska fortsätta att utvecklas vidare under 2017.
Arbetet med att kontinuerligt revidera alla centrala styrdokument fortsätter och har framför allt
fokuserats på systematik för uppföljning.
Processtyrning
Under året har Samhällsbyggnadsförvaltningens, Tekniska förvaltningens, Miljöförvaltningens och
Lokalförsörjningsförvaltningens alla medarbetare fått en introduktion i processtyrning. Dessa
förvaltningar arbetar tillsammans för att förbättra sina gemensamma processer och har under året haft
stöd från Kvalitet och utveckling.
De förvaltningar som omfattas av Socialstyrelsens föreskrift för kvalitetsledning, stadsdelarna samt
Arbetslivsförvaltningen och Sociala Omsorgsförvaltningen, har haft projektgrupper som fått
introduktion i processtyrning.
Under 2016 har ett IT-stöd, CANEA ONE, införts för att underlätta arbetet med ett gemensamt och
standardiserat arbetssätt kring processtyrning.
Översyn av äldreomsorgens kostnader
Borås Stad satsar stora resurser på äldreomsorgen, mer än andra kommuner med motsvarande
förutsättningar. Under året har en omfattande översyn av äldreomsorgens kostnader genomförts som
resulterat i en rapport. Rapporten lämnar förslag på områden att arbeta vidare med samt visar på den
potential dessa områden har att frigöra resurser till andra insatser för att möta ett växande behov inom
området. En del av arbetet har inneburit att kvalitetssäkra uppgifter som finns i våra system för att
kunna följa resultat och kvalitet av satsade resurser.
Hemtjänstvalet
Cirka 25 procent av brukarna med hemtjänst har valt privat utförare och vid årsskiftet fanns sju
utförare att välja mellan. Två nya utförare har tillkommit under 2016, en utförare har köpts upp av en
annan, en utförare har själv sagt upp sitt avtal och en har inte uppfyllt kommunens krav och därför
avslutats. Fyra ansökningar har avslagits.

3.4.1.9 Centrum för kunskap och säkerhet
Efter beslut i Borås Stads kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den 25 januari 2016 gett
kommunchefen i uppdrag att inrätta avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet. Avdelningen är
organiserad i Stadskansliet direkt under kommunchefen. En avdelningschef till CKS rekryterades och
tillträdde den 1 september, en utredare tillträdde den 26 september 2016. Efter att uppdraget
omhändertagits ska en bedömning om resurstillskott till CKS göras. Avdelningschefen har i uppdrag att
inrätta CKS och bygga upp avdelningen organisatoriskt efter de behov och förutsättningar som finns i
Borås Stad, samt strukturera de uppdrag och områden som enligt beslutet CKS ska ansvara för.
Fram till årsskiftet 2016-17 har arbetet lett till att CKS uppdrag konkretiserats och tydliggjorts. Utifrån
uppdraget har en organisation skapats och implementerats i Stadskansliet. Vidare har det tagits fram en
verksamhetsbeskrivning som dels beskriver CKS uppdrag, men även hur CKS skall arbeta med
uppdragen. Samtidigt med organiseringsarbetet av CKS har ett antal ärenden handlagts inom CKS
områden.
CKS uppdrag och ansvarsområden enligt beslutet är att:
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Arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell verksamhet, och för
oegentligheter och korruption att få fäste i Borås Stads verksamheter.
Att stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta åtgärder mot oegentligheter och
korruption, organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i nära
relation samt hedersrelaterat våld.
Att inrätta och hantera Borås Stads visselblåsarfunktion
Att ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor.

Mot bakgrund av och med hänsyn till uppdraget och ansvarsområdet har CKS organiserats i tre
inriktningar: Kunskapsinriktning, Oegentligheter och korruption och Säkerhet. För en mer detaljerad
redovisning av organiseringen och hur CKS skall arbeta hänvisas till CKS Verksamhetsbeskrivning.
Kunskapsinriktningen
Inriktningen Kunskap skall arbeta långsiktigt, strategiskt och strukturellt med att förhindra, förebygga och
upptäcka organiserad brottslighet/gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld i Borås. Begreppet kunskap i detta sammanhang avser det faktum att man
måste veta vad man skall förhindra, förebygga och upptäcka för att veta hur man skall göra detta.
Organiserad brottslighet
Den organiserade ekonomiska brottslighet som ska motverkas och förebyggas är sådan som är speciellt
inriktad mot Borås Stads upphandlingsprocesser, föreningsstödet och Lag om valfrihetssystem. Under
2016 har CKS etablerat kontakter och haft informationsutbyten med Upphandlingsavdelningen,
Föreningsstödsenheten och avdelningen för Kvalitet och utveckling (LOV) samt med Mark och
exploatering. Kartläggning och identifiering av Borås Stads upphandlingsprocesser pågår och är mycket
omfattande. CKS har handlagt 14 ärenden under 2016 som kan härledas till
förebyggande/förhindrande arbete mot ekonomisk brottslighet i Borås Stad.
Kriminella nätverk/gängbrottslighet
Det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk och gängkriminalitet har under 2016 främst inriktats
på CKS delaktighet och strukturering i det nya lokala Brå (Brottsförebyggande rådet) i Borås Stad. CKS
är dessutom, tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, drivande i ett utvecklingsprojekt
som nationella Brå driver för att utveckla trygghets- och brottsförebyggande metoder i utsatta områden
(Hässleholmen/Hulta). Metoden är i mångt och mycket inriktad mot kriminella nätverk och
gängkriminalitet och dess påverkan på lokalsamhället.
CKS och Bemanningsenheten har under 2016 utvecklat rutiner och metoder för att minska risken att
kriminell verksamhet och kriminella individer kommer in i Borås Stads verksamheter. Genom denna
samverkan har bland annat en förfalskning av ett belastningsregister avslöjats i en rekryteringsprocess
vilket föranlett en polisanmälan om urkundsförfalskning.
Våldsbejakande extremism
CKS ansvarar för genomförandet av Borås Stads plan för att motverka våldsbejakande extremism.
Planen bygger på den nationella samordnarens tolv rekommendationer för det lokala arbetet.
Redovisning och uppföljning av arbetet under 2016 har redovisats till Kommunstyrelsen. Vidare har
samarbete och samverkan initierats under 2016 för att skapa dialog och öka trossamfundens bidrag till
ett demokratiskt samhälle. Se vidare redovisningen och uppföljningen av Borås Stads Plan för att
motverka våldsbejakande extremism vars genomförande CKS ansvarar för.
Våld i nära relation, hedersrelaterat våld.
Kontakter och informationsutbyte med Arbetslivsförvaltningens relationsvåldsenhet sker kontinuerligt
för att därigenom skapa förutsättningar för det fortsatta strategiskt förebyggande arbetet. Kontakter
och utbyte har också skett med Kvinnojouren samt med projektet En kommun fri från våld. Syftet är
att försöka fastställa vilken kompetens och vilka strategiska behov Borås Stads verksamheter har inom
området för en framtida rekrytering inom området.
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Samverkan - samarbeten
Under 2016 har ett antal initiativ tagits för att skapa både interna och externa samarbeten och
samverkan. I november har ett uppstartsmöte genomförts, efter initiativ från CKS, med 13 lokala
myndigheter i Borås. Syftet är att utarbeta samverkansformer mot enskilda och gemensamma
problembilder. Krami (samverkan mellan Arbetsförmedling, Kriminalvård och aktuell kommun) och
Frivården är andra exempel där samarbete etablerats. Dessutom har ett stort antal informationstillfällen
genomförts både internt och med externt om CKS verksamhet.
Oegentligheter och korruption
Den andra inriktningen för CKS är oegentligheter och korruption som är en särskild process i CKS.
Utredare och chef har medverkat vid två utbildningar avseende korruption och oegentligheter i
kommuner och landsting samt Fusk i välfärdssektorn. Utbildningarna kommer att utgöra en grund för
det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption i Borås Stad.
Visselblåsarfunktion
Under 2016 har erfarenhetsinhämtning skett från kommuner som har inrättat visselblåsarfunktion.
Vidare har samråd skett med Borås Stads Juristavdelning, Revisionsenheten och
Kommunikationsavdelningen. Därigenom har en för Borås Stad anpassad visselblåsarfunktion byggts
upp och inrättats i CKS. Funktionen kommer att vara i bruk i slutet av januari 2017.
Säkerhetsenheten
CKS tredje inriktning är Säkerhet, som ansvarar för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt
Borås Stads krisberedskap. Tidigare har säkerhetsfrågorna hanterats övergripande av en säkerhetschef.
Säkerhetssamordnarna har varit organiserade var för sig i de olika stadsdelsförvaltningarna och i
Arbetslivsförvaltningen och i Sociala omsorgsförvaltningen. Ansvarig för Borås Stads krisberedskap har
tillhört SÄRF och varit placerad där.
Organisering av säkerhetsarbetet och krisberedskapen i CKS
Under 2016 har en Säkerhetsenhet bildats i CKS för att ta hand om uppdraget. Säkerhetschefen är chef
för enheten. Säkerhetssamordnarna och krisberedskapssamordnaren har organiserats i CKS
säkerhetsenhet under säkerhetschefen. Genom organiseringen skapas förutsättningar för ett effektivt
och enhetligt säkerhetsarbete i Borås Stad. Säkerhetssamordnarna är placerade i de tre stora klustren,
med ett gemensamt ansvar för övriga förvaltningar. Under 2016 har de tillsammans med
säkerhetschefen påbörjat informationsutbyte med samtliga förvaltningar om Borås Stads
säkerhetsarbete i Borås Stads nya organisation.
Krisberedskapens placering i Stadshuset och inom CKS säkerhetsenhet har redan inneburit effektivitets
och informationsfördelar. En revision av Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära
händelser har under 2016 påbörjats, och en handlingsplan avseende krisberedskapen utarbetats och
delgivits Borås Stads förvaltningar för en säker övergång i Borås Stads nya organisation 1 januari 2017
vad gäller krisberedskap.
För en närmare beskrivning av CKS Säkerhetsenhet hänvisas CKS verksamhetsbeskrivning.
SBA, SSA och Hot och våld
Säkerhetschefen har under senare delen av 2016 tillsammans med säkerhetssamordnarna och
krisberedskapssamordnaren utvecklat den nya organiseringen och arbetsmetoder. Den 1 januari 2017
har säkerhetsenhetens personal placerats i Stadsledningskansliet och i CKS.
Övrigt
CKS har vid ett antal tillfällen givit stöd, råd och hjälp i ärenden som handlar om olika former av våld i
Borås Stads verksamheter. Främst har stödet handlat om att identifiera behovet av säkerhetshöjande
åtgärder samt att skapa kontaktvägar till rättsvårdande myndigheter, och ge råd och stöd i eventuella
förestående rättsprocesser. Dessutom har CKS varit involverad i en översyn av Borås Stads rutiner och
handlingsplaner när och om medarbetare och chefer utsatts eller riskerats utsättas för hot och/eller
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våld.

3.4.2 IT-kostnader (ny plattform och licenser)
Under Stadskansliet redovisas även kostnaderna för den nya IT-plattformen, som finansieras genom
öronmärkta medel från bokslutet 2012. Kostnaderna uppgick till 11,8 mnkr 2016.
Kostnaderna för IT-licenser finansieras genom centralt avsatta medel och Stadskansliet har tillförts 12,3
mnkr i ökat kommunbidrag under året.

3.4.3 Kommunikation
Kommunikation använd på ett genomtänkt sätt är ett fantastiskt redskap för oss att skapa sammanhang
och förståelse för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningens ansvar är att se
till att det redskapet används på ett strategiskt och genomtänkt sätt i samarbete med andra eller genom
egna aktiviteter.
Avdelningen ska bidra till att
 Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
 förverkliga vår vision Borås 2025
 öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
 boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i medborgardialoger
 stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden.
Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – varje person
har tillgång till en enorm mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig
kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Därför måste bra kommunikation präglas av
anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens
verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.
Avdelningen har under året stöttat kommunens verksamheter i kommunikations-, marknadsföringsoch PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikationen kring Götalandsbanan
och Sverigeförhandlingen, KAL-projektet, kommunikation i samband med allvarliga händelser/olyckor
eller förtroendefrågor samt i arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
Vi arbetar med att nå ut med Borås Stads budskap till media, bland annat genom pressmeddelanden.
Under 2016 skickade vi 66 pressmeddelanden och vårt pressrum hade 66 014 visningar.
Nya boras.se, som lanserades i slutet av året, innebär att kommunen nu har en modern och tilltalande
webbplats där det är lätt för besökaren att uträtta sitt ärende. Inköp av konsulttjänster för design och
programmering kostade cirka 200 000 kronor, i övrigt är nya boras.se resultatet av ett internt
utvecklingsarbete.
Under 2016 har vi ökat Borås Stads närvaro i sociala medier. På Kommunikationsavdelningen arbetar
vi med våra centrala konton, med fokus på Facebook och Instagram. Det har gett resultat, exempelvis
har andelen följare på Facebook ökat med 50 procent under året.
Kommunikationsavdelningen driver det attitydskapande arbetet mot nedskräpning inom Borås rent och
snyggt. I november blev Borås för andra året i rad utsedd till Årets Håll Sverige Rent-kommun, i
konkurrens med samtliga svenska kommuner, tack vare sitt strategiska arbete mot nedskräpning.
Under Almedalsveckan väckte Borås Stad tillsammans med Högskolan i Borås och Västsvenska
Handelskammaren en diskussion om hur svensk handel ska rustas för ökad digitalisering och om Borås
position och möjlighet att vara ledande i det arbetet.
Tillsammans med Personal och förhandling har avdelningen tagit fram ett nytt koncept för att stärka
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vårt arbetsgivarvarumärke, bland annat genom ett nytt magasin och monterdesign för vårt deltagande
på rekryteringsmässor.
Avdelningen har ansvarat för kommunikationen om översynen av Borås Stads organisation.
Inledningsvis riktades kommunikationen främst mot medarbetarna. Den senare delen av året har vi
riktat oss mot invånarna för att ge dem förståelse för varför vi ändrar vår organisation och hur det
påverkar dem själva.
Kommunikationsavdelningen har under året gjort en omfattande revidering av Borås Stads grafiska
regler.
Personaltidningen Saxen, som ges ut fyra gånger per år, har ett koncernövergripande perspektiv med ett
brett innehåll från förvaltningar och bolag. Medborgartidningen Såklart Borås fokuserade i två nummer
under året bland annat på skolan och på vår nya organisation.
Under 2016 har Borås Stad haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, Borås Basket,
och Gina Tricot Grand Prix. Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås.
Kommunikationsavdelningen hade 2016 sju medarbetare. Årets resultat ligger under budget, beroende
på vakanser.

3.4.4 Administrativ service (juridik)
Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala
bolagen.
Verksamheten visar ett överskott på 525 tkr, på grund av att man under året fått ersättning för
rättegångskostnader på 500 tkr.

3.4.5 Personaladministration
Kompetens
Verksamheten är väl etablerad i kommunens organisation och är numera en given partner, när det gäller
att anordna kompetensutveckling för kommunens personal.
Företagshälsovård
Previa är vår företagshälsovård, de är en oberoende (partsneutral) expertresurs i arbetsmiljöarbete,
rehabilitering och arbetsanpassning. Avtalet har förlängts till och med 2017-08-31. Kostnaden för
företagshälsovård debiteras respektive nämnd.
Fackliga företrädare
Av de fackliga företrädarna arbetar 6,65 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till
Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna.

3.4.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden samt övriga
sammanträden. Här ingår även administrativt stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens
gruppledare.
Verksamhetens kostnader överskred budget med 1 081 tkr, främst på grund av högre
personalkostnader än budgeterat beroende på bland annat ej budgeterade kostnader för tjänste- och
studieresor.
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3.4.7 Markreserv
Verksamheten omfattar intäkter och kostnader till följd av upplåtelse av kommunal mark för olika
ändamål. Intäkterna på ca 21 mnkr omfattar externa arrenden för till exempel jordbruk, anläggningar,
samt interna arrende för till exempel kommunens olika idrottsanläggningar. Kostnaderna på 13 mnkr
omfattar i huvudsak kapitalkostnader, fastighetsskatt, lantmäteriärenden, saneringar, rivningar samt
fastighetsvärderingar. Verksamheten har varit relativt konstant de senaste åren.

3.4.8 Miljö och hälsoskydd
Blå Stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva
jourverksamhet.

3.4.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Statsbidraget till verksamheten Civilförsvar uppgick 2016 till 2,2 mnkr. Enligt lagen om kommuner och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap vilar ett antal
uppgifter på kommunen. Risk- och sårbarhetsanalyser, planering för extraordinära händelser,
utbildning, övning och rapportering är exempel på uppgifter. Kommunens uppgifter i
krishanteringssystemet samordnas av en säkerhetssamordnare vid Stadskansliet, kostnaden för detta
uppgick till runt 1,6 mnkr.
Verksamheten Civilförsvar redovisar ett positivt resultat på 654 tkr.

3.4.10 Väghållning inom tätort
Borås Stad har bidragit med 531 tkr i medfinansiering av väghållning inom tätort. 465 tkr avser
anslutning av v1800 och Rv42 samt GC-väg utmed väg 1800 i anslutning till detaljplan Paradis i
Sparsör. Resterande 66 tkr avser ny plankorsning i anslutning till Viskafors station och Vattenfalls
damm, utmed Viskadalsbanan.

3.4.11 Näringsliv
Verksamheten omfattar i huvudsak arrendet för Hälleredanläggningen samt tomträttsverksamheten för
industri.
Arrendeintäkterna för Hällered är reglerade i avtalet med Asta Zero och täcker inte kapitalkostnaden,
därav ett negativt resultat på ca 800 tkr.

3.4.12 Bostäder
Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse för bostadsändamål och arrende för fritidsbebyggelse.
Under 2016 har 21 tomrätter sålts, vilket naturligt medför en liten minskning av intäkterna från
tomträttsavgälderna. Under 2015 såldes 33 tomträtter och 27 arrendetomter vilket också påverkar
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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intäkterna 2016.

3.4.13 Vård och omsorg
FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor
inom det kommunala ansvarsområdet. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och
år, vilket innebar ca 1,4 mnkr för Borås Stads del för 2016.

4 Nämndens verksamhet 2
4.1 Kommungemensam verksamhet
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Budget 2016

Bokslut 2016

Avvikelse

Avgifter och övriga
intäkter

60

8

35

7

-28

Summa intäkter

60

8

35

7

-28

0

0

0

0

0

-1 937

-1 937

0

Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt

-101 005

-104 156

-104 148

-105 719

-1 571

-101 005

-104 156

-106 085

-107 656

-1 571

-100 945

-104 148

-106 050

-107 649

-1 599

Kommunbidrag

97 950

102 250

106 050

106 050

0

Resultat efter
kommunbidrag

-2 995

-1 898

0

-1 599

-1 599

-2 995

-1 898

0

-1 599

-1 599

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Kommunbidraget för den Kommungemensamma verksamheten uppgick till 106 050 tkr medan
nettokostnaden slutade på 107 649 tkr, dvs 1 599 tkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras
till stora delar av driftbidraget till Inkubatorn på 1 200 tkr som getts under året men som inte var
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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budgeterat men det har även varit högre kostnader till Västtrafik då fler personer som är 65 år och äldre
väljer att hämta ut sina busskort och nyttja kollektivtrafiken.

4.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnad
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget 2016

Bokslut
2016

Avvikelse

42

0

35

0

-35

-113

-111

-112

-113

-1

-71

-111

-77

-113

-36

Kostnader

-14 739

-15 696

-15 954

-16 023

-69

Resultat

-14 739

-15 696

-15 954

-16 023

-69

Kostnader

-2 547

-2 523

-1 937

-3 137

-1 200

Resultat

-2 547

-2 523

-1 937

-3 137

-1 200

Kostnader

-71 982

-74 208

-76 078

-76 142

-64

Resultat

-71 982

-74 208

-76 078

-76 142

-64

Kostnader

-11 624

-11 618

-12 004

-12 241

-237

Resultat

-11 624

-11 618

-12 004

-12 241

-237

18

8

0

7

7

18

8

0

7

7

Tkr
Övrig gemensam
verksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat
Bidrag till
samarbetsorganisatione
r
Intäkter

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Intäkter

Räddningstjänst
Intäkter

Kommunikationer
Intäkter

Ekonomiskt bistånd
Intäkter
Kostnader
Resultat

Intäkter
Kostnader
Resultat

Intäkter
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Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget 2016

Bokslut
2016

Avvikelse

60

8

35

7

-28

Kostnader

-101 005

-104 156

-106 085

-107 656

-1 571

Resultat

-100 945

-104 148

-106 050

-107 649

-1 599

Tkr
Kostnader
Resultat

Intäkter
Kostnader
Resultat
Totalt
Intäkter

4.4 Verksamhetsanalys
4.4.1 Övrig gemensam verksamhet
Erlagda avgifter för upphovmannarätt (i huvudsak stadens utnyttjande av upphovsrättsskyddad musik)
ligger något över budget.

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer
Utfallet för bidragen till samarbetsorganisationer uppgår till 69 tkr mer än budgeterat.

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder
Den kommungemensamma verksamhetens resultat för näringslivsfrämjande åtgärder uppgår till
3 137 tkr vilket är 1 200 tkr mer än budget och avser driftsbidrag till Inkubatorn i Borås.

4.4.4 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten
inom området.
Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2016 uppgick till 76,1 mnkr, varav 1,2 mnkr
avser vattendykverksamheten.

4.4.5 Kommunikationer
Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som gör att alla periodkort i kommunen har samma pris, att
färdtjänstberättigade reser gratis och att personer som är 65 år och äldre åker gratis under
lågtrafikperioder.
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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Totalt hamnade kostnaderna 2016 på 12,2 mnkr, vilket var 0,2 mnkr högre än budget. Kostnaderna har
blivit högre då fler personer väljer att hämta ut dessa kort och nyttja kollektivtrafiken.

4.4.6 Ekonomiskt bistånd
Verksamheten budgeteras ej, men har under 2016 genererat 7 tkr.

5 Verksamhetsmått
5.1 Egen organisation
Verksamhetsmått

Årsutfall 2014

Årsutfall 2015

Budget 2016

Årsutfall 2016

100

100

100

100

Andel personer som har
heltidsanställningar.

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift tom
2015

Utgift 2016

Återstår

75 000

0

0

75 000

Utbyggnad av Viared Västra

316 700

230 842

70 320

15 538

Utbyggnad av Viared Norra

50 000

45 638

1 103

3 259

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

37 122

0

2 878

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

7 089

-1 243

24 154

120 000

10 909

2 805

106 286

Försäljning av industritomter
(exploatering)

-30 000

-39 600

69 600

Försäljning av bostadstomter
(exploatering)

-4 800

-16 900

21 700

-35 000

-19 600

54 600

261 800

-3 115

373 015

Tkr
Utbyggnad av övriga
industriområden

Inköp av fastigheter

Försäljning av övriga fastigheter
Summa

631 700

Analys
Bland de inköpta fastigheterna har förvärv av fastigheterna Torpa-Hestra 4:2 och Jössagärdet 12 på
Gässlösa gjorts.
Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra.
För anläggningsentreprenad på bostadsområdet Dammsvedjan har vidarefakturering gjorts till Borås
Energi och Miljö för VA kostnader.
Under året har industritomter sålts på Viared och Nordskogen. Mark och fastigheter har även sålts för
Kommunstyrelsen, Årsredovisning facknämnder 2016
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bland annat bostadsändamål, nämnas bör del av Gässlösa 5:1 (Dammsvedjan).
Det har även sålts cirka 21 stycken tomträtter för småhus under året.
För de tre raderna Försäljning ser man i kolumnen "Återstår" en summering av försäljningen t.o.m.
2016.
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Kc 6

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsättning av tjänst som tf förvaltningschef på Servicekontoret
Lars Holmqvist, VD Borås Lokaltrafik, föreslås bli tf förvaltningschef på Servicekontoret fr.o.m.
2017-03-01 t.o.m. ny ordinarie förvaltningschef har tillträtt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lars Holmqvist, VD Borås Lokaltrafik, anställs som tf förvaltningschef på Servicekontoret i Borås Stad
fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. ny ordinarie förvaltningschef har tillträtt.

2017-02-16
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-16
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0179 023
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2017-02-16/Svante Stomberg

Programområde: 1

KU 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse om
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad ställer sig bakom Hälso-och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse om samarbete kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och missbruk.

170206
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja
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Kommentar:
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Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2017-02-02/Ingegerd Eriksson

20161221

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Rekommendation om att ställa sig bakom Hälso- och
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 9 december
beslutat att för rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom nytt Hälso–
och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse om samarbete kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och missbruk.
Översänder protokollsutdrag, beskrivning med sammanfattning av förslag samt avtal
och överenskommelse för vidare hantering i respektive medlemskommun.
Medlemskommunernas beslut ska vara förbundet tillhanda 2017-03-17 via e-post
info@borasregionen.se

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Protokollsutdrag
Beskrivning med sammanfattning av avtal
Hälso- och sjukvårdsavtal
Överenskommelse om samarbete

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-12-09
§ 84 Hälso- och sjukvårdsavtal 2017-2020 samt överenskommelse om
samarbete
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och
kommunerna i Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av
nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och
samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälsooch sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För
patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt
ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga
kompetenser.
Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och
sjukvården är i ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser
från båda huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård
med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna.
Patientens perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha
kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa
med fokus på patientnyttan.
En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett
förslag till ny överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk. Målsättningen är att
överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan mellan huvudmännen och
deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har
deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där ”Överenskommelse
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk” och ”Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård” och
blir underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet
är giltigt.

Direktionen beslutar
att för egen del ställa sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och
att rekommendera samtliga medlemskommuner att ställa sig bakom Hälso- och
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-12-09

Vid protokollet
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Tomas Johansson

Justeringen tillkännagiven den 22 december 2016 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar
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1

Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet

1.1

Bakgrund

Sedan regionbildningen 1999 har
kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal.
Inför ny avtalsperiod har avtalstiden
förlängts för att skapa utrymme för en
gemensam översyn.
Hälso- och sjukvårdens och den

www.vastkom.se/hosavtal

tekniska utvecklingen innebär bland
annat att hälso- och sjukvård som ges
i öppen vård och i hemmet förändras
över tid. Den politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov
framför alltför skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden.
Gränsdragning ner på detaljnivå i
alla situationer skapar organisatoriska

mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälsooch sjukvård tillgodosedda.
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR är en förutsättning
för att tillsammans möta framtidens
gemensamma utmaningar.

sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resulta-

tet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för individen.

ka fortsättningsvis i avtalet benämns
som parterna. Avtalet gäller under
förutsättning att beslut tas av region-

fullmäktige respektive kommunfullmäktige.

avtalet förlängs det med två år i taget
med tolv månaders uppsägningstid.
Vid väsentliga förändringar av
förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en översyn tas av det politiska

samrådsorganet, SRO, mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR.
Se avsnitt 4.2.

hälso- och sjukvård där övriga överenskommelser som enligt HSL ska
upprättas mellan parterna utgör underavtal till detta avtal. Underavtalens
giltighet är direkt kopplat till huvudavtalets giltighet.
Avtalet omfattar även samverkan

mellan VGR:s hälso- och sjukvård och
kommunens socialtjänst. Ansvarsfördelningen beskrivs närmare under avsnitt 3 i avtalet och baseras på den lagreglerade ansvarsfördelningen samt
de överenskommelser som tidigare
gjorts.

1.2  ^ǇŌĞ
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland ska säkra ett gott, säkert
och jämlikt omhändertagande för de
personer som har behov av hälso- och

1.3

Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och
en av kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen vil-

1.4

ǀƚĂůƐƟĚ

Avtalet gäller under perioden 201704-01 – 2020-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har
parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp

1.5

KŵĨĂƩŶŝŶŐ

Avtalet reglerar ansvarsfördelning
och samverkan inom de områden där
kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL,
3 § och 18 §.
Detta avtal är ett huvudavtal för

1.6

Termer och begrepp

Se bilaga Termer och begrepp.
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Gemensamt ansvar med
ŶƚƌƵŵ
ŝŶĚŝǀŝĚĞŶƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀŝĐĞ

2

Gemensam värdegrund

2.1

Gemensam värdegrund

Region

Kommun

^ĂŵĂƌďĞƚĞƚŵĞůůĂŶƉĂƌƚĞƌŶĂƐŬĂŬćŶŶĞƚĞĐŬŶĂƐĂǀĂƩ͘͘͘
͘͘͘ƵƟĨƌĊŶƉĂƟĞŶƚĞŶƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀƐŬĂ
ǀĊƌĚĞŶǀĂƌĂůćƫůůŐćŶŐůŝŐ͕ĞīĞŬƟǀ
ŽĐŚƐćŬĞƌŵĞĚŐŽĚŬǀĂůŝƚĞƚŽĐŚŐŽƩ
ďĞŵƂƚĂŶĚĞ͘

͘͘͘ŝŶĚŝǀŝĚĞŶƐďĞŚŽǀ͕ŝŶŇǇƚĂŶĚĞŽĐŚ
ƐũćůǀďĞƐƚćŵŵĂŶĚĞĂůůƟĚćƌƵƚŐĊŶŐƐͲ
ƉƵŶŬƚĨƂƌŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚĞŶ͘

2.2

͘͘͘ǀĂƌũĞŵĞĚĂƌďĞƚĂƌĞĂŬƟǀƚďŝĚƌĂƌ
ŵĞĚƐŝŶŬƵŶƐŬĂƉŽĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶƐƐĂŵƚ
ƐĂŵĂƌďĞƚĂƌƐĊĂƩŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚͲ
ĞŶƵƉƉůĞǀƐƐŽŵĞŶǀćůĨƵŶŐĞƌĂŶĚĞ
ŚĞůŚĞƚ͘

Gemensamt åtagande

WĂƌƚĞƌŶĂƐŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĊƚĂŐĂŶĚĞŝŶŶĞďćƌĂƩ͘͘͘
͘͘͘ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌĂŽĐŚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƩ
ŝŶŶĞŚĊůůĞƚŝĂǀƚĂůĞƚŵĞĚƟůůŚƂƌĂŶĚĞ
ƟůůćŵƉŶŝŶŐƐĂŶǀŝƐŶŝŶŐĂƌćƌŬćŶĚĂŝ
ƐĂŵƚůŝŐĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͘

͘͘͘ƐƚćůůĂŬƌĂǀƉĊĂƩƂǀĞƌĞŶƐŬŽŵŵĞůƐĞƌƐŽŵs'ZŽĐŚŬŽŵŵƵŶĞŶŚĂƌƚƌćīĂƚ
ĞŶůŝŐƚĚĞƩĂĂǀƚĂůćǀĞŶŐćůůĞƌŝĂǀƚĂůŵĞĚƵƉƉŚĂŶĚůĂĚĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶƂƌĞƌĞŶůŝŐƚ
ůĂŐĞŶŽŵŽīĞŶƚůŝŐƵƉƉŚĂŶĚůŝŶŐ͕>Kh͕ƐĂŵƚĞŶůŝŐƚůĂŐĞŶŽŵǀĂůĨƌŝŚĞƚƐƐǇƐƚĞŵ͕
LOV.
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3

Parternas ansvar

3.1

>ĂŐƐƟŌŶŝŶŐ

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är
den lag som reglerar grundläggande
skyldigheter för VGR och kommunen.
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR
och kommunen regleras i 3 § och 18
§ HSL, (1982:763), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering
och hjälpmedel samt sjuktransporter
och omhändertagande av avlidna. För
tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).
Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL:
- Personer i särskilda boendeformer
samt bostäder med särskild service (5
kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje
stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2
socialtjänstlagen (2001:453), SoL).
- Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap.

3.2

www.vgregion.se/hosavtal

6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sedan regionbildningen 1999 har
kommunen även ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende enligt 18 § HSL
andra stycket: "en kommun får även i
övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet
(hemsjukvård)."
För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är VGR och kommunen, genom
likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen,
skyldig att ha överenskommelse om
samarbete (8 a § och 8 b § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

www.vastkom.se/hosavtal

(2 kap. 7 §) för personer som har behov av insatser från både socialtjänst
och hälso- och sjukvård. Planen ska
upprättas om kommunen eller VGR
bedömer att den behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till
att den upprättas. (Länk)
För att stärka individens integritet,
självbestämmande och delaktighet
kompletterar patientlagen (2014:821)
regelverket för hälso- och sjukvård.
Utöver det lagstadgade ansvaret
för hälso- och sjukvården har VGR
och kommunen flera överenskommelser om ansvarsfördelning och samverkan som beskrivs nedan i avsnitt 3.2.

Samordnad individuell plan, SIP, ska
upprättas enligt HSL (3 f §) och SoL

Gemensamt ansvar och samverkan

Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och
sjukvård av god kvalitet samt den
kompetens som krävs för att fullgöra
sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
För patienter som får kommunal
hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att
kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
medan VGR ansvarar för läkare och
övriga kompetenser. Parterna ansvarar för att hälso- och sjukvårdsinsatser
individanpassas och koordineras så att
patienten upplever trygghet, säkerhet,
kontinuitet och värdighet. Se även avsnitt 3.3-3.4.
Patienten ska ges medinflytande
i planering av vård och behandling.
Även närstående ska ges medinflytande om patienten samtycker.

Patientens vård och behandling
sker efter beslut eller ordination. Huvudprincipen är att parterna var för
sig har ett ekonomiskt ansvar för beslut, ordinationer och förskrivning
som görs av respektive huvudman.

KOMMUN

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

REGION

www.vgregion.se/hosavtal

3.3
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Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för
att hälso- och sjukvårdsinsatser individanpassas och koordineras så att
patienten upplever trygghet, säkerhet,

kontinuitet och värdighet. VGR ska
erbjuda en god hälso- och sjukvård
till de som är bosatta eller som vistas i
Västra Götaland.

Ansvaret omfattar öppen och sluten vård, akut och planerad vård.

sćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚƐƌĞŐŝŽŶĞŶƐŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐĂŶƐǀĂƌŽŵĨĂƩĂƌ͗
WĂƟĞŶƚĞƌƐŽŵƵƚĂŶƐƚƂƌƌĞƐǀĊƌŝŐŚĞͲ
ƚĞƌŬĂŶďĞƐƂŬĂŵŽƩĂŐŶŝŶŐĂƌ;ŝŶŽŵ
ƉƌŝŵćƌǀĊƌĚĞůůĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐũƵŬǀĊƌĚͿ͘
/ĂŶƐǀĂƌĞƚŝŶŐĊƌŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚŝ
ŚĞŵŵĞƚĞůůĞƌĂŶŶĂŶƉůĂƚƐĚćƌƉĂͲ
ƟĞŶƚĞŶǀŝƐƚĂƐ͕ĚĊŝŶƐĂƚƐĞƌŶĂćƌĂǀ
ƟůůĨćůůŝŐŬĂƌĂŬƚćƌŽĐŚŝŶŐĊƌŝƉĊŐĊĞŶͲ
ĚĞďĞŚĂŶĚůŝŶŐ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐĞůůĞƌ
ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ͘

ZĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐƐͲŽĐŚŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐƐͲ
ŝŶƐĂƚƐĞƌƉĊƐƉĞĐŝĂůŝƐƚͲƐĂŵƚƉƌŝŵćƌͲ
ǀĊƌĚƐŶŝǀĊ͘&ƂƌƉĞƌƐŽŶĞƌƂǀĞƌϭϴĊƌ
ĮŶŶƐĞŶǀćŐůĞĚŶŝŶŐƐŽŵďĞƐŬƌŝǀĞƌ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐƐͲͬŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐƐĂŶƐǀĂƌĞƚ
ƉĊƉƌŝŵćƌǀĊƌĚƐͲƌĞƐƉĞŬƟǀĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚͲ
ŶŝǀĊ͘ (Länk)

,ĂŶĚůĞĚŶŝŶŐŽĐŚŬƵŶƐŬĂƉƐƂǀĞƌĨƂͲ
ƌŝŶŐŽŵĞŶƐŬŝůĚƉĂƟĞŶƚĂǀƉƌŝŵćƌǀĊƌĚ
>ćŬĂƌŵĞĚǀĞƌŬĂŶĨƂƌƉĂƟĞŶƚĞƌƐŽŵ ĞůůĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐũƵŬǀĊƌĚƟůůŬŽŵŵƵͲ
ŽŵĨĂƩĂƐĂǀĚĞŶŬŽŵŵƵŶĂůĂŚćůƐŽͲ
ŶĞŶƐƉĞƌƐŽŶĂůŝǀĊƌĚ͕ŽŵƐŽƌŐ͕ƌĞŚĂďŝͲ
ŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚĞŶĞŶůŝŐƚƌĂŵĂǀƚĂůŵĞůůĂŶ ůŝƚĞƌŝŶŐƐĂŵƚŝŚĂŶƚĞƌŝŶŐĂǀŵĞĚŝĐŝŶͲ
ƉĂƌƚĞƌŶĂ͘^ĞĂǀƐŶŝƩϯ͘ϲ͘
ƚĞŬŶŝƐŬĂƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͘

3.4

^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐũƵŬǀĊƌĚƟůůƉĂƟĞŶƚĞƌŝŶŽŵ
ŬŽŵŵƵŶĂůŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ
ŐćůůĂŶĚĞǀĊƌĚƉƌŽŐƌĂŵŽĐŚŵĞĚŝĐŝŶƐŬĂ
ƌŝŬƚůŝŶũĞƌ͕ĞůůĞƌĞŶůŝŐƚƵƉƉƌćƩĂĚǀĊƌĚƉůĂŶͬ
^/W͘
KŵŚćŶĚĞƌƚĂŐĂŶĚĞƚĂǀĂǀůŝĚŶĂ͘
^ĞĂǀƐŶŝƩϯ͘ϭϱ͘

Kommunens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för att
hälso- och sjukvårdsinsatser individanpassas och koordineras så att patienten
upplever trygghet, säkerhet, kontinuitet
och värdighet.

Kommunen ska enligt 18 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer
med beslut om särskilt boende, bostad
med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om dagverk-

samhet, (SoL), samt i daglig verksamhet,
(LSS). Se bilaga Termer och begrepp.
Sedan regionbildningen 1999 har
kommunen även ansvar för hemsjukvård
i ordinärt boende.

<ŽŵŵƵŶĞŶƐŚĞŵƐũƵŬǀĊƌĚƐĂŶƐǀĂƌŽŵĨĂƩĂƌ͗
WĂƟĞŶƚĞƌƐŽŵƉĊŐƌƵŶĚĂǀƐŽŵĂͲ
ƟƐŬ͕ƉƐǇŬŝƐŬĞůůĞƌŬŽŐŶŝƟǀĨƵŶŬƟŽŶƐͲ
ŶĞĚƐćƩŶŝŶŐŝŶƚĞŬĂŶƚĂƐŝŐƟůůs'Z͗Ɛ
ŵŽƩĂŐŶŝŶŐĂƌƵƚĂŶƐƚƂƌƌĞƐǀĊƌŝŐŚĞƚĞƌ
ŽĐŚĚćƌĚĞƚƉĊŐƌƵŶĚĂǀ®ŶƐĂƚƐĞƌŶĂƐ
ŽŵĨĂƩŶŝŶŐŽĐŚĨƌĞŬǀĞŶƐŵŽƟǀĞƌĂƌ
ĂƩǀĊƌĚĞŶŐĞƐŝƉĂƟĞŶƚĞŶƐŚĞŵ͘

WĂƟĞŶƚĞƌŵĞĚďĞŚŽǀĂǀŚĞŵͲ
ƐũƵŬǀĊƌĚƂǀĞƌƟĚ͕ŽĂǀƐĞƩĊůĚĞƌĞůůĞƌ
ĚŝĂŐŶŽƐ͕ƐŽŵŬĂŶŐĞƐŵĞĚďŝďĞŚĊůůĞŶ
ƉĂƟĞŶƚƐćŬĞƌŚĞƚŝƉĂƟĞŶƚĞŶƐŚĞŵ͘

WĂƟĞŶƚĞƌƐŽŵĞŶůŝŐƚŽǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞ
ƉƵŶŬƚĞƌŚĂƌďĞŚŽǀĂǀŚĞŵƐũƵŬǀĊƌĚ
ŬĂŶƐĂŵƟĚŝŐƚĨĊǀŝƐƐĂŚćůƐŽͲ
ŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐŝŶƐĂƚƐĞƌƵƞƂƌĚĂƉĊ
ŵŽƩĂŐŶŝŶŐďĂƐĞƌĂƚƉĊƵƉƉƌćƩĂĚ
ǀĊƌĚƉůĂŶͬ^/W͘
^ĞćǀĞŶĂǀƐŶŝƩϯ͘ϱ͘

<ŽŵŵƵŶĞŶƐŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐĂŶƐǀĂƌŽŵĨĂƩĂƌćǀĞŶ͗
ƩŶćƌƂǀĞƌĞŶƐŬŽŵŵĞůƐĞƐŬĞƩ
,ćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐŝŶƐĂƚƐĞƌŝ
KŵŚćŶĚĞƌƚĂŐĂŶĚĞĂǀĂǀůŝĚŶĂ͘
ŝĞŶƐŬŝůĚĂĨĂůůƵƞƂƌĂƉůĂŶĞƌĂĚĞ
ŚĞŵŵĞƚƟůůƉĂƟĞŶƚĞƌƉĊƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ
^ĞĂǀƐŶŝƩϯ͘ϭϱ͘
ŽĐŚͬĞůůĞƌĨƂƌƵƚƐćŐďĂƌĂŚćůƐŽͲŽĐŚ
ĨƌĊŶƐůƵƚĞŶǀĊƌĚƐŽŵŝŶƚĞŬĂŶƚĂƐŝŐ
ƐũƵŬǀĊƌĚƐŝŶƐĂƚƐĞƌŝŚĞŵŵĞƚƵŶĚĞƌ
ƟůůŵŽƩĂŐŶŝŶŐ͘ĞƩĂŐćůůĞƌĞŶĚĂƐƚ
ŬǀćůůƐͲŽĐŚŶĂƩĞƟĚĨƂƌƉĂƟĞŶƚĞƌƐŽŵ ƵŶĚĞƌĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƩĞŶƂǀĞƌĞŶƐͲ
ŶŽƌŵĂůƚďĞƐƂŬĞƌs'Z͗ƐǀĊƌĚĐĞŶƚƌĂůĞƌ͘ ŬŽŵŵĞůƐĞƐŬĞƩƐŽŵƐƚƂĚĨƂƌĚĞ
hŶĚĞƌŵŽƩĂŐŶŝŶŐĂƌŶĂƐƂƉƉĞƚŚĊůůĂŶͲ ŬŽŵŵƵŶĂůĂŝŶƐĂƚƐĞƌŶĂ͘
ĚĞŚĂƌs'ZŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐĂŶͲ
ƐǀĂƌĞƚĨƂƌĚĞƐƐĂƉĂƟĞŶƚĞƌ͘
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

8

www.vgregion.se/hosavtal

www.vastkom.se/hosavtal

3.5  /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐŽĐŚǀĊƌĚƉůĂŶĞƌŝŶŐ
Beslut om kommunal hemsjukvård
förutsätter att en vård- och omsorgsplanering genomförs där parterna är
överens om ansvarsfördelning samt
där nödvändigt informationsutbyte
sker. Patienten ska ges medinflytande
i planeringen av sin vård och behandling. Även närstående ska ges medinflytande om patienten samtycker och/
eller inte kan företräda sig själv.
Vid utskrivning från sjukhus ska
den länsgemensamma rutinen Samordnad vård- och omsorgsplanering,

3.6

Ramavtalet avser läkarmedverkan utifrån patientens behov
oberoende av läkarens organisatoriska tillhörighet. Enligt 26 d § HSL
ska VGR avtala med kommunerna om
omfattningen och formerna för läkar-

medverkan och avsätta de läkarresurser som behövs för att patienten inom
kommunal hälso- och sjukvård ska erbjudas god hälso- och sjukvård.

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som bedrivs
både av VGR och kommunen i enlighet med detta avtal, se avsnitt 3.1-3.4.
I Västra Götalands län finns en

3.8

VGR:s verksamheter ska i samband
med beslut om kommunal hemsjukvård och vid utskrivning från sjukhus
säkerställa att nödvändig information
medföljer samma dag som överflyttningen sker. Med nödvändig information avses i första hand:
- medicinska epikriser
- aktuella läkemedelsordinationer

En samordnad individuell plan, SIP,
upprättas för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den
enskilde måste då ge sitt samtycke till
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den
enskilde, närstående eller av personal
inom parternas verksamheter. Länsgemensam Riktlinje för SIP i Västra
Götaland som kommunerna och VGR
tagit fram ska följas. (Länk)

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Läkarinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård regleras i underavtalet till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra
Götaland. (Länk)

3.7

SVPL, tillämpas och vårdgivarna ska
använda det gemensamma it-stödet
för detta. (Länk)

särskild vägledning som beskriver
samverkan och ansvarsfördelning gällande rehabilitering och habilitering
för vuxna personer. (Länk)
Det finns också gemensamt

framtagna rutiner för tillämpning av
SOSFS 2008:20, samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i
Västra Götaland. (Länk)

WĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚƉƐǇŬŝƐŬĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐŽĐŚƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚŵŝƐƐďƌƵŬ

Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk ska erbjudas hälso- och sjukvård i enlighet med detta avtal, se
avsnitt 3.1-3.4. VGR och kommunerna i Västra Götaland har upprät-

tat en överenskommelse enligt (8 a
§ och 8 b § HSL respektive 5 Kap. 8
a § och 9 a § SoL) om samarbete för
personer med psykisk funktionsnedsättning och för personer med
missbruk. Överenskommelsen är ett

underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet och reglerar samarbete och ansvarsfördelning för de båda målgrupperna. (Länk)
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Beslut om egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat
att en patient själv eller vårdnadshavare
kan utföra och ansvara för. I de fall då
patienten behöver praktisk hjälp med

egenvården behöver den legitimerade
yrkesutövaren samråda med den som
ska hjälpa patienten, för att bedöma
samt dokumentera om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patientsäkert sätt.

I enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter har parterna fastställt gemensamma rutiner som ska tillämpas
i Västra Götaland. (Länk)

de läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna
enligt lagen om läkemedelsförmåner
till enskild patient.

svarar för läkemedelskostnaderna och
kontrollen av de kommunala akutläkemedelsförråden. Kommunen har
kostnadsansvaret för transporten av
läkemedel till förråden.

3.10 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i
Västra Götaland. En särskild samverkansgrupp hanterar gemensamma läkemedelsfrågor mellan kommunerna
i Västra Götaland och VGR.
Läkemedelsgenomgång ska utföras enligt VGR:s regionala medicinska
riktlinje. (Länk) Ansvarig sjuksköterska bör medverka vid läkemedelsgenomgång.
VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseen-

3.10.1 Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment
beslutas av VGR. (Länk)
Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att
behandla under en begränsad tidsperiod (t.ex. antibiotikakur). VGR an-

3.10.2 ŽƐĞǆƉĞĚŝƟŽŶ
Dosexpedition beslutas av läkare som
tar ställning till att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för dosexpedition är uppfyllda. Samråd ska ske
med patienten alternativt närstående
och/eller sjuksköterska.
(Länk)
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3.11 Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter som hälso- och sjukvården tillhandahåller ska
vara CE- märkta utifrån det medicin-

tekniska direktivet. Förskrivning av
medicintekniska produkter (hjälpmedel för det dagliga livet och medicin-

teknisk behandling) är en del av vård
och behandling och följer hälso- och
sjukvårdsansvaret.

3.11.1 Personliga hjälpmedel

3.11.2 Läkemedelsnära
produkter

hjälpmedel (Länk) samt Handbok vid
förskrivning av Stomihjälpmedel.
(Länk)

Parterna har tagit fram gemensamma riktlinjer och produktanvisningar,
Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt beskrivs.
(Länk)
VGR har kostnadsansvar för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Det finns
även personliga hjälpmedel för vuxna
där VGR alltid har ansvaret. I varje
produktanvisning anges fördelning av
kostnadsansvar för den aktuella produkten.
Förtroendeförskrivning kan ske
på annan sjukvårdshuvudmans kostnadsansvar enligt handbokens anvisningar. Detta för att underlätta en
obruten vårdkedja.

Parterna har antagit gemensamma
riktlinjer för förskrivning av läkemedelsnära produkter. Dessa är samlade
i handböcker för respektive område:
- Diabetes
- Inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
- Stomi
- Sondmatningstillbehör och
nutritionspump. Se avsnitt 3.12.
&ƂƌďƌƵŬŶŝŶŐƐĂƌƟŬůĂƌǀŝĚ
ďůĊƐͲŽĐŚƚĂƌŵĚǇƐĨƵŶŬƟŽŶ
Fördelningen av statsbidrag för inkontinensprodukter regleras i samarbetsavtal mellan parterna. Kommunen
ansvarar för förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion till personer i kommunal
hälso- och sjukvård. (Länk)
ŝĂďĞƚĞƐŚũćůƉŵĞĚĞů
ŽĐŚƐƚŽŵŝƉƌŽĚƵŬƚĞƌ
VGR bär kostnaden för diabeteshjälpmedel och stomiprodukter. Förtroendeförskrivning kan ske av behörig
personal inom kommunen enligt
Handbok vid förskrivning av Diabetes-

3.11.3 Spolvätskor
Spolvätskor för katetersättning och
kateterspolning samt behandling som
kräver steril produkt och där kranvatten inte bör eller får användas förskrivs på recept. VGR ansvarar för
kostnaderna för de produkter som ingår i VGR:s Rutin för förskrivning av
CE-märkta produkter. (Länk)

3.11.4 Övriga medicintekniska
produkter
VGR tillhandahåller även andra medicintekniska produkter till patienter som har sin hälso- och sjukvård i
hemmet. Medicintekniska produkter
som ordineras av läkare är ett ansvar
för VGR. Generellt gäller att den vårdgivare som förskriver produkten är
kostnadsansvarig. För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns
ett avtal där det framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har
kostnadsansvar för. (Länk)

3.12 Livsmedel för särskilda näringsändamål
Barn under 16 år kan erhålla Livsmedel för särskilda näringsändamål
enligt läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:13). VGR subventionerar

livsmedel för särskilda näringsändamål till barn samt till personer från
och med 16 år, enligt särskilt regelverk
(HSS 527-1999). Kostnadsansvaret

mellan VGR och kommunen regleras
i tillämpningshänvisningen. (Länk)
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3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
VGR har, enligt tandvårdslagen
(1985:125), ansvar för uppsökande
verksamhet och nödvändig tandvård
till personer med vissa funktionshinder och med stort behov av vård och
omsorg för att dessa personer ska ges
större möjlighet till god munhälsa.
Berörda personer ska årligen erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning
och individuell rådgivning.

Målgrupper:
- Personer som har behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser enligt HSL och/eller SoL.
- Personer som omfattas av LSS.

Kommunen identifierar, utfärdar intyg och informerar berörda personer
och deras närstående och VGR erbjuder undersökningar och behandlingar.

VGR och kommunen är enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) skyldiga att samverka så att berörda personer identifieras och får tillgång till
det särskilda tandvårdsstödet.

En gemensam överenskommelse ska
upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till
nödvändig tandvård.

och infektioner i vård och omsorg.
VGR:s vårdhygienenheter har i
uppdrag att bistå kommunerna med

vårdhygienisk experthjälp
VGR:s riktlinjer.

3.14 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga och förhindra smittspridning

enligt

3.15 Omhändertagande av avlidna
Det är läkarens ansvar att konstatera
dödsfall. Efter överenskommelse kan
sjuksköterska utföra undersökningen
för att fastställa att döden har inträtt,
förutsatt att dödsfallet är förväntat.
Att ta hand om och stå för trans-

port och förvaring av avlidna ingår i
respektive huvudmans ansvarsområde.
Transport till och från sjukhus för
obduktion eller borttagande av implantat är VGR:s ansvar även om patienten ingår i kommunens hälso- och

sjukvårds ansvar. (SOSFS 2005:10)
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i samband med dödsfall regleras i föreskriften HSLF-FS
2015:15. (Länk)

har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även patien-

ter med behov av sjukvård i boendet.

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I detta bör framgå vem som
har mandat att besluta om tjänsteköp

och på vilket sätt information och
kommunikation sker parterna emellan.

3.16 Asylsökande
Hälso- och sjukvård till asylsökande
är VGR:s ansvar. För dessa personer

3.17 Tjänsteköp
Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås
under förutsättning att båda parter är
överens och att det på alla sätt uppfyller
Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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4. Avtalsvård
4.1

Tillämpningsanvisningar

För praktisk tillämpning av detta hälso- och sjukvårdsavtal finns av parterna gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar, med bland annat
vägledande patientfall, som ska an-

4.2

strukturen.
Det politiska samrådsorganet ,
SRO, mellan kommunerna i Västra
Götaland och VGR samordnar frågor
rörande avtalet och kan vid väsentliga
förändringar av förutsättningarna för
avtalet, ta initiativ till en översyn.

kunna överföras på ett säkert och effektivt sätt och samtidigt underlätta
koordinering av insatser till den enskilde.
Varje part har ansvar för att it-stöd
är kända hos berörda verksamheter
och att rutinerna följs. Gemensamma
it-stöd ska följas upp och utvecklas för
att stödja intentionerna i avtalet.

Gemensamma it-stöd
En välfungerande informationsöverföring mellan individer och olika aktörer behövs för att information ska

Avvikelser

Varje vårdgivare har rutiner för att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.
Inom ramen för detta avtal sätts fokus
på avvikelser gällande åtaganden enligt detta avtal och gemensamma rutiner.
Respektive vårdsamverkansområde ansvarar för att gemensam rutin
för avvikelsehantering finns framta-

4.4

svarsfördelning som regleras i detta
avtal. Syftet är att ge stöd och vägledning för jämlik och patientsäker vård
samt att underlätta samarbetet mellan
vårdgivarna.

Gemensam stödstruktur

Den gemensamma stödstruktur som
ska förvalta och utveckla intentionerna med det gemensamma Hälso- och
sjukvårdsavtalet bygger på den vårdsamverkansstruktur som finns delregionalt samt regionalt i Västra
Götaland. Den gemensamma samverkansstrukturen ska fokusera på
förbättringsarbete utifrån systematiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman
ska ställa krav på sina vårdgivare att
delta i den gemensamma samverkans-

4.3

vändas av alla vårdgivare inom VGR
och kommuner i Västra Götaland.
Tillämpningsanvisningarna fastställs och revideras av Ledning i samverkan, LiSA och utgår från den an-

gen. Rutinen ska beskriva ärendegång
och tidsramar för återkoppling och
åtgärder. Varje delregionalt vårdsamverkansområde ska regelbundet rapportera till LiSA. Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna,
och identifierade systembrister enligt
anvisningar från LiSA. Rapporten ska
även innehålla redovisade åtgärder
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-

gärder för hantering på regional nivå.
Avvikelser då någon part inte
uppfyller det som är överenskommet
i detta avtal hanteras inom ramen för
uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Tvister

Tvister mellan parterna om tolkning
av avtalets innebörd ska i första hand
lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan.
Tvist av principiell karaktär kan
lyftas till LiSA.
Patientens vård och omsorg ska
alltid säkerställas oavsett om parterna
är överens om ansvarsfördelning eller
inte. Parterna har gemensamt ansvar
att omgående komma överens om till-

fällig ansvarsfördelning, i väntan på
långsiktig lösning.
Den rekommendation som utfärdas kan innebära ansvarsjustering
i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns. Om tvist inte
kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till LiSA
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Detta avtal ska följas upp årligen. De
delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport enligt anvisningar
från LiSA.
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Rapporten bör innehålla:
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning.

Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och
tekniska utvecklingen innebär att en
ökande andel av sjukvårdsinsatserna

kommer att utföras i hemmet. Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam
utmaning i att säkra kvaliteten för den

enskilde och skapa förutsättningar för
nya gemensamma vårdformer.

Utvecklingsåtaganden
Gemensamma mobila vårdformer.
Förebyggande insatser för riskgrupper.
Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.
- It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och
omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.
- Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.

'ĞŵĞŶƐĂŵŵĂƵƚŵĂŶŝŶŐĂƌ͗
Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland.
Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma
patientgrupperna.
Resurser
- Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
- Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Avtalets 50 parter
Ale kommun

Munkedals kommun

Alingsås kommun

Mölndals stad

Bengtsfors kommun

Orust kommun

Bollebygd kommun

Partille kommun

Borås Stad

Skara kommun

Dals-Eds kommun

Skövde kommun

Essunga kommun

Svenljunga kommun

Falköpings kommun

Strömstads kommun

Färgelanda kommun

Sotenäs kommun

Grästorps kommun

Stenungsunds kommun

Gullspångs kommun

Tanums kommun

Göteborgs Stad

Tibro kommun

Götene kommun

Tidaholms kommun

Herrljunga kommun

Tjörns kommun

Hjo kommun

Tranemo kommun

Härryda kommun

Trollhättans stad

Karlsborgs kommun

Töreboda kommun

Kungälvs kommun

Uddevalla kommun

Lerums kommun

Ulricehamns kommun

Lidköpings kommun

Vara kommun

Lilla Edets kommun

Vårgårda kommun

Lysekils kommun

Vänersborgs kommun

Mariestads kommun

Åmåls kommun

Marks kommun

Öckerö kommun

Västra Götalandsregionen

Melleruds kommun
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Handläggare: Elisabeth Jonsson
Telefon: 0721 912824
E-post: elisabeth.jonsson@borasregionen.se

Utfärdat: 2016-11-28

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (2017-2020) och
Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk
Sammanfattning
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. Hälso- och
sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och
VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.
Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården är i ständig
förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda huvudmännen ska få en
patientsäker, sammanhållen och en god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan
mellan verksamheterna. Patientens perspektiv ska alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare
måsta ha kunskap om Hälso- och sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med
fokus på patientnyttan.
En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett förslag till ny
överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk. Målsättningen är att överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för
samverkan mellan huvudmännen och deras företrädare. Förutom representanter från VGR och
kommunerna har deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag.
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där ”Överenskommelse om samverkan
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk” och ”Ramavtal
om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård” och blir underavtal. Underavtalen har samma
avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.
Konsekvenser
Sedan 1999 har samverkan och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård reglerats i ett
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland. De föreslagna avtalen ersätter tidigare avtal. Ett omfattande arbete har
genomförts för att förtydliga ansvarsgränser och underlätta följsamhet till avtal och
överenskommelse. Avtalet innebär inga nya åtaganden för kommunerna och skatteväxling ska
inte ske. Vissa gemensamma utvecklingsområden har beskrivits både i avtalet och i
överenskommelsen. Bedömningen är att de inte ska generera någon kostnadsförskjutning men
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fokus på dessa områden kan göra att de lag- och författningsstyrda kraven på vård och omsorg
ställer krav på förbättringar gällande handläggning och verkställighet. I kommunernas arbete
ingår att implementera avtalet och överenskommelsen i den egna verksamheten.
Ärendebeskrivning
Sedan regionbildningen 1999 har samverkan och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård
reglerats i ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Kommunerna har genom detta avtal övertagit
hemsjukvårdsansvaret i ordinärt boende efter skatteväxling.
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där
kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälsooch sjukvårdslagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna
alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och övriga kompetenser.
Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet genom
inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter. Beslut om förlängning av nuvarande avtal
togs under 2015, för att ge utrymme för en översyn och utveckling av Hälso- och
sjukvårdsavtalet. Förutsättningarna för översynen var att inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar
ska ske och att utvecklingen ska baseras på inkomna synpunkter med ett tydligare fokus på
patientnyttan och samverkan mellan huvudmännen.
En processorganisation med arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp har
utarbetat förslag på nytt hälso- och sjukvårdsavtal och förslag på ny överenskommelse om
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. En
sådan överenskommelse är parterna skyldiga att ha enligt hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen.
Båda förslagen har genomgått en synpunktsrunda, till alla kommunerna i Västra Götaland och
förvaltningar inom VGR och justerats utifrån inkomna synpunkter. De framtagna förslagen
föreslås gälla under perioden 1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020 med möjlighet till förlängning.
Nyheter i Hälso-och sjukvårdsavtalet
Några nya avsnitt har tillkommit för att stärka samverkan och gemensam syn. Vissa viktiga
områden som t ex informationsöverföring, rutiner för vårdplanering och läkemedelshantering har
lagts till för att ge en helhetsbild inom området. Länkar till mer information finns i dokumentet
för att det ska bli mer lättläst.
-

Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande
Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens
behov. Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och
sjukvårdsavtalet efterlevs av verksamheter som företräder dem, så att hälso- och
sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.
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Ny struktur
Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för den som
ska tillämpa avtalet. Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där övriga
överenskommelser som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas mellan parterna
blir underavtal. Det ramavtal om läkarmedverkan som redan finns föreslås därför bli ett
underavtal och giltighetstiden föreslås samordnas med huvudavtalet. Underavtalens
giltighet förutsätter ett giltigt huvudavtal.

-

Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling.
Avvikelsehantering samt hantering av tvister har förtydligats. Särskilda
tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför avtalsstart inom ett
antal områden som konkretisering av Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Gemensamma utvecklingsområden för att stärka kvaliteten för den enskilde och skapa
förutsättningar för nya gemensamma vårdformer och använda gemensamma resurser
effektivt har föreslagits.

Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk
Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt angelägna. I linje
med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett tydligare fokus på brukar- och
patientnyttan.
-

Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning,
särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk.
Förslag till hantering av avvikelser och tvister
Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid placering på
HVB-hem.
Utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet med att
utveckla samverkan.

Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och sjukvård i
Västra Götaland
Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt hälso- och
sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Underavtalens giltighet föreslås
sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid.
Kommunikation
Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och säkerställa att
innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är kända i samtliga verksamheter.
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Överenskommelsen om samarbete
mellan Västra Götalandsregionen,
VGR, och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk är ett underavtal till
Hälso- och sjukvårdsavtalet 234)056
och ersätter tidigare överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Överenskommelsen ska stärka
samverkan mellan kommun och VGR
för att bättre tillgodose behovet av
vård, stöd och behandling för målgrupperna. Den behandlar även hur
uppföljning och utvärdering ska bedrivas samt hur tvister ska lösas.
Framtagandet av överenskommelsen har skett som en delprocess i
hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen

och representanter för anhörig- och
brukarföreneningar har deltagit i den
partssammansatta arbetsgruppen.
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Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på
samma villkor som andra. Vård, stöd
och insatser ska bidra till att individen
behåller och/eller förbättrar sin hälsa

samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och
mellanmänskliga relationer.
Den enskilde ska få vård, stöd och
insatser som är samordnade mellan
kommunens och Västra Götalands-

regionens verksamheter och upplevs
som en välfungerande helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden och
därför inte få den hjälp som hen behöver.

förutsättning att beslut tas av kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. Om kommunen eller VGR
tecknar avtal med någon annan och
överlåter uppgifter de har ansvar för,

ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive huvudman ansvarar
för att verkställa sitt åtagande inom
den egna organisationen.

let. Om ingen part skriftligen sagt upp
avtalet förlängs det med två år i taget
med tolv månaders uppsägningstid.
Överenskommelsen är ett underavtal

till Hälso- sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland 234)05 vilket innebär att
överenskommelsens giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.

satser från både kommunen och
VGR:s hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen omfattar även
personer med samsjuklighet, barn och

ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
personer placerade på HVB-hem samt
i psykiatrisk tvångsvård.

!?6"" D7-(,Parter i denna överenskommelse är
var och en av kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen, vilka fortsättningsvis benämns
som parterna. Avtalet gäller under

!?9" 'ŝůƟŐŚĞƚƐƟĚ
Överenskommelsen gäller från och
med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast
tolv månader innan avtalstiden löper
ut har part möjlighet att säga upp avta-

!?<"" E3$2-544,Målgrupperna för överenskommelsen
är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning och personer
med missbruk som har behov av in-
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Vården och stödinsatserna ska planeras och utvärderas tillsammans
med den enskilde och med respekt
och lyhördhet för de erfarenheter och
önskemål som den enskilde och/eller
dennes närstående eller företrädare
har. Det är viktigt att utgå från individens egen målsättning för insatserna. Verksamheterna ska underlätta för
den enskilde och/eller närstående att
vara delaktig och fatta beslut som rör

den egna personen. I huvudmännens
samverkan är det av särskild vikt att
beakta barnens bästa.
Verksamheterna inom kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att
vård och insatser harmonierar med
varandra. Den enskildes intressen
får aldrig åsidosättas på grund av att
huvudmän har olika syn på verksamhets- och kostnadsansvar. Även om

kostnadsansvaret är oklart ska individens behov av utredning eller behandling fullföljas utan dröjsmål.
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En utgångspunkt i samverkan mellan
huvudmännen är att öka enskildas
och brukarorganisationers medverkan
för att utveckla vård- och stödinsatser.
Personer med egna erfarenheter av

psykisk sjukdom/missbruk är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget
att deras erfarenheter och önskemål
tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till delak-

tighet och inflytande när frågor kring
samverkan enligt denna överenskommelse planeras och följs upp både på
lokal, delregional och regional nivå.

F7%7-B,(,"/->'2"4,-.)',-"
%,8"%>..B-5/
Sedan den 1 juli 2013 är landsting och
kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen,
HSL (8 b§) och i socialtjänstlagen,
SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i
fråga om personer som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel. Om det är möjligt
bör organisationer som företräder
dessa personer eller deras närstående
ges möjlighet att lämna synpunkter på
innehållet i överenskommelsen.

och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att
huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från båda
huvudmännen. Planen ska upprättas
om kommunen eller VGR bedömer
att den behövs för att den enskilde
ska få sina behov tillgodosedda, och
om den enskilde samtycker till att den
upprättas. Initiativ till SIP kan även tas
av den enskilde eller närstående.
I Västra Götaland har VGR och
kommunerna genom VästKom fastställt gemensamma riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP.

0?6"" >ĂŐƐƟŌŶŝŶŐ
Överenskommelsen bygger på en lagstiftad skyldighet om samarbete kring
två målgrupper och en generell skyldighet att samverka på individnivå.
F7%7-B,(,"/->'2"4,-.)',-"
ŵĞĚƉƐǇŬŝƐŬĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐ
Sedan den 1 januari 2010 är landsting/region och kommun genom likalydande bestämmelser i hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (8 a§) och i Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 8 a§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med
psykisk funktionsnedsättning. Om
det är möjligt bör organisationer som
företräder dessa personer eller deras
närstående ges möjlighet att lämna
synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

F7%)-8'78"A'8>+>85,$$"4$7'G"FAD
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §)

0?9" EĂƟŽŶĞůůĂƌŝŬƚůŝŶũĞƌŐĞƌƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶĞƌŽŵŝŶƐĂƚƐĞƌ
Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser
som huvudmännen i första hand ska
genomföra för personer som omfat-

tas av överenskommelsen. Nationella
riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd och nationella riktlinjer för

vård och stöd vid missbruk och beroende är viktiga exempel på detta.
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Kommunen ska främja invånarnas
ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Kommunen
ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, bostad och

utbildning. Kommunen erbjuder
också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Västra Götalandsregionen ska
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genom

att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården
och den somatiska och psykiatriska
specialistvården.

6?!" WĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚƉƐǇŬŝƐŬĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐ
Målgruppen består av personer oavsett ålder med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter på
viktiga livsområden. Dessa svårighe-

ter kan bestå av funktionshinder, det
vill säga begränsningar som uppstår
i relation mellan en person med en
funktionsnedsättning och brister i
omgivningen, eller vara direkt effekt

av funktionsnedsättningen. Svårigheterna ska ha funnits, eller kan antas
komma att bestå, under en längre tid.

sŝŬƟŐĂĚĞůĂƌŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨƂƌŵĊůŐƌƵƉƉĞŶćƌĂƩ͗
ͻ

ͻ


ͻ







ĞĚƌŝǀĂƵƉƉƐƂŬĂŶĚĞĂƌďĞƚĞŽĐŚƵƉƉůǇƐĂŽŵ
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͘
/ŶŝƟĞƌĂŽĐŚƉĊƚĂůĂĚĞďĞŚŽǀĂǀƐƚƂĚĨƌĊŶƐĂŵŚćůůĞƚ
ƐŽŵŝĚĞŶƟĮĞƌĂƚƐĨƂƌƉĞƌƐŽŶĞŶŝĚĞŶƵƉƉƐƂŬĂŶĚĞ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
hƚƌĞĚĂŽĐŚƵƞćƌĚĂďŝƐƚĊŶĚƐďĞƐƵƚƉĊŐƌƵŶĚĂǀ
ƉƐǇŬŝƐŬĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐ͗
ͲhƚƌĞĚŶŝŶŐŽĐŚďŝƐƚĊŶĚͬŝŶƐĂƚƐĞŶůŝŐƚ^Ž>ŽĐŚ>^^͘
ͲhƚƌĞĚŶŝŶŐ͕ĂŶƐƂŬĂŶŽŵŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůŝŐŚĞƚĂǀǀĊƌĚ
ĞŶůŝŐƚ>sh͘
ͲhƚƌĞĚĂ͕ĂŶƐƂŬĂŽŵŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůĂǀĊƌĚ
ĞŶůŝŐƚ>sD͘

ͻ


ͻ

ͻ


ͻ
ͻ


dŝůůŚĂŶĚĂŚĊůůĂďŽĞŶĚĞŽĐŚƐƚƂĚŝŚĞŵŵĞƚƐĊĂƩ
ƉĞƌƐŽŶĞŶĨĊƌŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩďŽƉĊĞƩƐćƩƐŽŵćƌ
ĂŶƉĂƐƐĂƚĞŌĞƌŚĞŶƐďĞŚŽǀ͘
ƌďũƵĚĂŵĞŶŝŶŐƐĨƵůůƐǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐŽĐŚͬĞůůĞƌƐƚƂĚ
ƟůůĂƩĂƌďĞƚĂĞůůĞƌƐƚƵĚĞƌĂ͘
dŝůůŚĂŶĚĂŚĊůůĂĞůĞǀŚćůƐĂƐŽŵŽŵĨĂƩĂƌŵĞĚŝĐŝŶƐŬĂ͕
ƉƐǇŬŽůŽŐŝƐŬĂ͕ƉƐǇŬŽƐŽĐŝĂůĂŽĐŚƐƉĞĐŝĂůƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂ
ŝŶƐĂƚƐĞƌƵƟĨƌĊŶĞůĞǀĞŶƐƐŬŽůƐŝƚƵĂƟŽŶ͘
ƌďũƵĚĂƐƚƂĚƟůůĂŶŚƂƌŝŐĂŽĐŚŶćƌƐƚĊĞŶĚĞ͘
ƌďũƵĚĂŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ
,ćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐĂǀƚĂůĞƚ͘

sŝŬƟŐĂĚĞůĂƌŝsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚƐƌĞŐŝŽŶĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨƂƌŵĊůŐƌƵƉƉĞŶćƌĂƩ͗
ͻ

ͻ
ͻ
ͻ

ͻ
ͻ

ƌďũƵĚĂŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ
,ćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐĂǀƚĂůĞƚ͘
ƌďĞƚĂĨƂƌƟĚŝŐƵƉƉƚćĐŬƚŽĐŚŵĞĚƟĚŝŐĂŝŶƐĂƚƐĞƌ͘
^ćƌƐŬŝůƚďĞĂŬƚĂďĂƌŶƐƌćƩƟůůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƌĊĚŽĐŚƐƚƂĚ͘
DŽƚǀĞƌŬĂƐŽŵĂƟƐŬŽŚćůƐĂ͕ƐŬĂĚĂŽĐŚĨƂƌƟĚĂ
ĚƂĚŽĐŚćǀĞŶƵƉƉŵćƌŬƐĂŵŵĂďĞŚŽǀĞƚĂǀƚĂŶĚǀĊƌĚ͘
hƉƉŵćƌŬƐĂŵŵĂŽĐŚďĞŚĂŶĚůĂƐũćůǀƐŬĂĚĞďĞƚĞĞŶĚĞ͘
ƌďĞƚĂŵĞĚƐƵŝĐŝĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͘

ͻ
ͻ


ͻ

ͻ


ƌďũƵĚĂƐƚƂĚƟůůĂŶŚƂƌŝŐĂŽĐŚŶćƌƐƚĊĞŶĚĞ͘
&ƂƌƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵǀŝƐƚĂƐŝŚĞŵĨƂƌǀĊƌĚŽĐŚďŽĞŶĚĞ͕
,s͕ĞůůĞƌŚĞŵĨƂƌǀŝƐƐĂŶŶĂŶŚĞůĚǇŐŶƐǀĊƌĚĞƌďũƵĚĂ
ƐĂŵƚůŝŐĂŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐŝŶƐĂƚƐĞƌŚĞŶćƌŝďĞŚŽǀĂǀ͘
ŝƐƚĊŵĞĚŝŶƚǇŐͬďĞĚƂŵŶŝŶŐĂǀŝŶĚŝǀŝĚĞŶƐĨƵŶŬƟŽŶ͕
ďĞŚŽǀŽĐŚĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ͘
'ĞŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐŽĐŚŬƵŶƐŬĂƉƐƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƟůů
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƉĂƟĞŶƚƌĞůĂƚĞƌĂĚĞćƌĞŶĚĞŶ͘

!"#$#%&'())#*&#+'$,%-+.#$&(%#$+)#/+.&0',&'++
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6?0" WĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚŵŝƐƐďƌƵŬĂǀĂůŬŽŚŽů͕ŶĂƌŬŽƟŬĂ͕ĂŶĚƌĂďĞƌŽĞŶĚĞĨƌĂŵŬĂůůĂŶĚĞŵĞĚĞů͕
" " $&/,%,8,$",$$,-"8)4'>'2.%,8,$
Målgruppen omfattar personer oavsett ålder med missbruk av alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Missbruk innebär att bruket av
drogen påverkar individen eller hens
omgivning negativt. Missbruket går
ut över individens sociala liv, såsom
hem, familj, arbete och skola, men le-

der också till ökad risk för fysisk skada. I fråga om narkotika räknas ofta
en användare som missbrukare oberoende av mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

sŝŬƟŐĂĚĞůĂƌŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨƂƌŵĊůŐƌƵƉƉĞŶćƌĂƩ͗
ͻ

ͻ

ͻ







ͻ
ͻ

ĞĚƌŝǀĂƵƉƉƐƂŬĂŶĚĞĂƌďĞƚĞŽĐŚƵƉƉůǇƐĂŽŵ
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐŝŶƐĂƚƐĞƌŽĐŚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ͘
/ŶŝƟĞƌĂŽĐŚƉĊƚĂůĂĚĞďĞŚŽǀĂǀƐƚƂĚƐŽŵŝĚĞŶƟĮĞƌĂƚƐ
ĨƂƌƉĞƌƐŽŶĞŶŝĚĞŶƵƉƉƐƂŬĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘
'ƂƌĂƵƚƌĞĚŶŝŶŐĂǀďĞŚŽǀŽĐŚďĞĚƂŵŶŝŶŐĂǀ
ŝŶƐĂƚƐĞƌ͕ƐƚƂĚŽĐŚďĞŚĂŶĚůŝŶŐĨƂƌŵŝƐƐďƌƵŬƐͲŽĐŚ
ďĞƌŽĞŶĚĞƉƌŽďůĞŵ͗
ͲhƚƌĞĚŶŝŶŐŽĐŚďŝƐƚĊŶĚͬŝŶƐĂƚƐĞŶůŝŐƚ^Ž>͘
ͲhƚƌĞĚŶŝŶŐ͕ĂŶƐƂŬĂŶŽŵŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůŝŐŚĞƚ
ĂǀǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ>sh͘
ͲhƚƌĞĚŶŝŶŐ͕ĂŶƐƂŬĂŶŽŵŽĐŚǀĞƌŬƐƚćůůŝŐŚĞƚ
ĂǀǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ>sD͘
ƌďũƵĚĂƐƚƂĚƟůůďŽĞŶĚĞŽĐŚƐǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐ͘
ƌďĞƚĂŵĞĚĊƚĞƌĨĂůůƐƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͘

ͻ
ͻ
ͻ


ͻ

ͻ
ͻ

ͻ


'ĞŵŽƟǀĞƌĂŶĚĞŽĐŚĨĂŵŝůũĞŽƌŝĞŶƚĞƌĂĚĞŝŶƐĂƚƐĞƌ͘
^ćƌƐŬŝůƚďĞĂŬƚĂŝŶƐĂƚƐĞƌƟůůƵŶŐĚŽŵĂƌŵĞĚŵŝƐƐďƌƵŬ͘
dŝůůŚĂŶĚĂŚĊůůĂĞůĞǀŚćůƐĂƐŽŵŽŵĨĂƩĂƌŵĞĚŝĐŝŶƐŬĂ͕
ƉƐǇŬŽůŽŐŝƐŬĂ͕ƉƐǇŬŽƐŽĐŝĂůĂŽĐŚƐƉĞĐŝĂůƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬĂ
ŝŶƐĂƚƐĞƌƵƟĨƌĊŶĞůĞǀĞŶƐƐŬŽůƐŝƚƵĂƟŽŶ͘
'ĞƐƚƂĚƟůůďĂƌŶƐŽŵŚĂƌĞŶĨƂƌćůĚĞƌĞůůĞƌĂŶŶĂŶ
ŶćƌƐƚĊĞŶĚĞŵĞĚŵŝƐƐďƌƵŬƐͲŽĐŚďĞƌŽĞŶĚĞƉƌŽďůĞŵ͘
ƌďũƵĚĂƐƚƂĚƟůůĂŶŚƂƌŝŐĂŽĐŚŶćƌƐƚĊĞŶĚĞ͘
DĞĚǀĞƌŬĂǀŝĚůćŬĞŵĞĚĞůƐĂƐƐŝƐƚĞƌĂĚďĞŚĂŶĚůŝŶŐ
ǀŝĚŽƉŝĂƚŵŝƐƐďƌƵŬ͘
ƌďũƵĚĂŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ,ćůƐŽͲŽĐŚ
ƐũƵŬǀĊƌĚƐĂǀƚĂůĞƚ͘

sŝŬƟŐĂĚĞůĂƌŝsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚƐƌĞŐŝŽŶĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨƂƌŵĊůŐƌƵƉƉĞŶćƌĂƩ͗
ͻ
ͻ
ͻ

ͻ


ͻ
ͻ
ͻ


ƌďĞƚĂĨƂƌƟĚŝŐƵƉƉƚćĐŬƚŽĐŚŵĞĚƟĚŝŐĂŝŶƐĂƚƐĞƌ͘
^ćƌƐŬŝůƚďĞĂŬƚĂŝŶƐĂƚƐĞƌƟůůƵŶŐĚŽŵĂƌŵĞĚŵŝƐƐďƌƵŬ͘
'ĞƚǀćƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĂďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐĞƌƐŽŵ͘
ŝŶŬůƵĚĞƌĂƌƉƐǇŬŽůŽŐŝƐŬĂďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞƌ͘
/ĚĞŶƟĮĞƌĂƐĂŵƐũƵŬůŝŐŚĞƚŽĐŚƐćŬĞƌƐƚćůůĂĂƩďĞŚĂŶĚůŝŶŐ
ĂǀŵŝƐƐďƌƵŬŽĐŚƐĂŵƟĚŝŐƉƐǇŬŝƐŬƐũƵŬĚŽŵƐŬĞƌ
ƉĂƌĂůůĞůůƚŽĐŚŝŶƚĞŐƌĞƌĂƚ͘
ƌďũƵĚĂƐƚƂĚƟůůĂŶŚƂƌŝŐĂŽĐŚŶćƌƐƚĊĞŶĚĞ͘
^ćƌƐŬŝůƚďĞĂŬƚĂďĂƌŶƐƌćƩƟůůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƌĊĚŽĐŚƐƚƂĚ͘
DŽƚǀĞƌŬĂƐŽŵĂƟƐŬŽŚćůƐĂ͕ƐŬĂĚĂŽĐŚĨƂƌƟĚĂ
ĚƂĚƐĂŵƚďĞĚƌŝǀĂƐŵŝƩƐŬǇĚĚƐĂƌďĞƚĞŽĐŚƚĂŶĚǀĊƌĚ͘

ͻ


ͻ

ͻ
ͻ

ͻ

ͻ

&ƂƌƉĞƌƐŽŶĞƌƐŽŵǀŝƐƚĂƐŝŚĞŵĨƂƌǀĊƌĚŽĐŚďŽĞŶĚĞ͕
,s͕ĞůůĞƌŚĞŵĨƂƌǀŝƐƐĂŶŶĂŶŚĞůĚǇŐŶƐǀĊƌĚĞƌďũƵĚĂ
ƐĂŵƚůŝŐĂŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐŝŶƐĂƚƐĞƌŚĞŶćƌŝďĞŚŽǀĂǀ͘
ŝƐƚĊŵĞĚŝŶƚǇŐͬďĞĚƂŵŶŝŶŐĂǀŝŶĚŝǀŝĚĞŶƐĨƵŶŬƟŽŶ͕
ďĞŚŽǀŽĐŚĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ͘
&ƵůůĨƂůũĂĂŶŵćůŶŝŶŐƐƐŬǇůĚŝŐŚĞƚĞŶůŝŐƚŐćůůĂŶĚĞůĂŐĂƌ͘
ƌďũƵĚĂŚćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ,ćůƐŽͲŽĐŚ
ƐũƵŬǀĊƌĚƐĂǀƚĂůĞƚ͘
'ĞŚĂŶĚůĞĚŶŝŶŐŽĐŚŬƵŶƐŬĂƉƐƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐƟůů
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƉĂƟĞŶƚƌĞůĂƚĞƌĂĚĞćƌĞŶĚĞŶ͘
/ŶŝƟĞƌĂƐĂŵǀĞƌŬĂŶŬƌŝŶŐƟůůŶǇŬƚƌŝŶŐ͘
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6?6" WĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚƐĂŵƐũƵŬůŝŐŚĞƚ
Samsjuklighet innebär att man har två
eller flera sjukdomar, psykiska och/
eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många

gånger behandling och återhämtning.
Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet lö-

per en större risk för allvarliga skador,
sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt uppmärksamma
denna problematik hos ungdomar.
Båda huvudmännen ska säkerställa att

behandling av missbruk och samtidig
psykisk sjukdom sker parallellt och
integrerat.
Samsjuklighet får aldrig vara ett
skäl till att inte ge vård eller att vård

och behandling försenas. Uthållighet
och kontinuitet ska prägla vården och
insatserna.

6?9" ĂƌŶŽĐŚƵŶŐĚŽŵĂƌŵĞĚƐĂŵŵĂŶƐĂƩƉƐǇŬŝƐŬͬƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬŽĐŚƐŽĐŝĂůƉƌŽďůĞŵĂƟŬ
6 6 274*.89*5
Målgruppen är barn och ungdomar
med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik som behöver

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Den sammansatta
problematiken innebär att barnet/

ungdomen har svårigheter inom flera
livsområden som exempelvis skola,
hemmiljö och socialt samspel.

Denna överenskommelsen ska stärka samverkan mellan parterna för att
målgruppens behov av vård, stöd och
behandling ska tillgodoses.
Länets kommuner och VGR har
antagit gemensamma riktlinjer och

rutiner för samverkan kring barn och
ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik,
Västbus. Riktlinjerna omfattar kommunernas socialtjänst och skola och
VGR:s primärvård, barn- och ung-

domshabilitering och barn- och ungdomspsykiatri. 234)05
Hantering av avvikelser och tvister ska ske i enlighet med punkterna
4.2 och 4.3.
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  ƉƐǇŬŝƐŬĨƵŶŬƟŽŶƐŶĞĚƐćƩŶŝŶŐŽĐŚƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚŵŝƐƐďƌƵŬ
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Hem för vård och boende, HVBhem, är en verksamhet som bedriver
behandling, omvårdnad och stöd till
barn, ungdomar, vuxna eller familjer

med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för
viss annan heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till av-

lastning för anhöriga eller rehabilitering för individen.

Båda huvudmännen ska sträva efter att
minska behovet av placeringar genom
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. Innan

frågan om placering aktualiseras ska
huvudmännen ha kommit fram till att
resurser i närmiljön är uttömda och
att den enskildes behov inte kan till-

godoses på annat sätt än genom placering. Om en placering bedöms nödvändig ska en placering inom det egna
länet i första hand väljas.
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Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning utifrån sitt uppdrag. Kommunen
ansvarar för sociala insatser enligt
SoL, LSS, LVU och LVM samt skolgång enligt skollagen. VGR ansvarar
för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda
huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna eller träffa avtal med
annan part som har kompetens att
utföra uppdraget. Socialtjänsten har
det yttersta samordningsansvaret för
placeringen i sin helhet. Vid placering
av barn är barnens hälsa och skolgång
de enskilt viktigaste faktorerna att ta
hänsyn till.
:,%,'.7%"4$7',->'2""
Inför en placering där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad individuell plan eller motsvarande upprättas där ansvarsfördelningen
tydliggörs.
Vid placering ska särskilt beskrivas:
- målsättning med placeringen.
- individens önskemål.
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.

!!!"#$%&$'()"*&+,(*-#.-/

- om huvudmännen själva utför insatsen eller om de utförs av annan part.
- hur skola/sysselsättning tillgodoses
H+,-,'./)%%,$.,")%"
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Huvudregeln är att varje huvudman
ansvarar för de kostnader som kan
knytas till var och ens ansvar för vård,
stöd och insatser, oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller om
avtal med annan part upprättats.
Varje placering ska föregås av en
överenskommelse om kostnadsansvar
mellan huvudmännen, oavsett vilken
huvudman som gör placeringen.
I den skriftliga kostnadsfördelningen
ska det framgå:
- respektive huvudmans och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som
ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska
tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor eller procent.

!!!"#-*.0(1"*&+,(*-#.-/

I de fall HVB tillhandahåller både socialtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser och fördelningen mellan
dessa är oklar kan huvudmännen dela
på kostnaden utifrån en schablon där
VGR betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden, om inget annat är överenskommet.
I takt med att den enskildes behov förändras ska parterna bedöma om och
hur kostnadsfördelningen ska justeras. Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast
30 dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar
på placerande huvudman till dess att
ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
hƉƉĨƂůũŶŝŶŐ
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av huvudmännens berörda verksamheter. Inför avslut av placering ska
gemensam planering för vidare insatser göras.

6?I"" D,-.)',-">"4.J/>7(->./"(+3'2.+3-8
En person som lider av allvarlig psykisk störning, som utgör en fara för
sig själv eller sin omgivning, och som
inte frivilligt samtycker till vård, kan
tvingas till vård enligt lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård, LPT. En person
med allvarlig psykisk störning som
begått brott kan som påföljd dömas
till rättspsykiatrisk vård enligt lagen
om rättspsykiatrisk vård, LRV. En per-

son som är häktad eller fängslad och
som får en psykisk störning, kan också överföras till rättspsykiatrisk vård.

sŝŬƟŐĂĚĞůĂƌŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨƂƌŵĊůŐƌƵƉƉĞŶćƌ͗
ͻ

ͻ


ƩŵĞĚǀĞƌŬĂǀŝĚƐĂŵŽƌĚŶĂĚǀĊƌĚƉůĂŶĞƌŝŶŐŝŶĨƂƌ
ƵƚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĨƌĊŶƐůƵƚĞŶǀĊƌĚŽĐŚǀŝĚƵƉƉƌćƩĂŶĚĞĂǀ^/W͘
/ŶƐĂƚƐĞƌĞŶůŝŐƚ^Ž>ŽĐŚ>^^ǀŝĚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌĊŶ
ƐůƵƚĞŶǀĊƌĚ͘

ͻ

ͻ


/ŶƐĂƚƐĞƌĞŶůŝŐƚ^Ž>ŽĐŚ>^^ǀŝĚƂƉƉĞŶƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬ
ƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚĞůůĞƌƂƉƉĞŶƌćƩƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚ͘
,ćůƐŽͲŽĐŚƐũƵŬǀĊƌĚƐŝŶƐĂƚƐĞƌĞŶůŝŐƚ,ćůƐŽͲŽĐŚ
ƐũƵŬǀĊƌĚƐĂǀƚĂůĞƚ͕ŵĞĚƵŶĚĂŶƚĂŐĂǀƚǀĊŶŐƐĊƚŐćƌĚĞƌ͘
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sŝŬƟŐĂĚĞůĂƌŝsćƐƚƌĂ'ƂƚĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨƂƌŵĊůŐƌƵƉƉĞŶćƌĂƩ͗
ͻ
ͻ
ͻ


ͻ


ͻ

ƌďũƵĚĂďĞŚĂŶĚůŝŶŐŝƐůƵƚĞŶǀĊƌĚĞŶůŝŐƚ>WdŽĐŚ>Zs͘
ĞƐůƵƚĂŽŵƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĨƌĊŶƐůƵƚĞŶƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚ͘
ŶƐƂŬĂƟůůĂůůŵćŶĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐĚŽŵƐƚŽůŽŵ
ƂǀĞƌŐĊŶŐƟůůƂƉƉĞŶƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚĞůůĞƌ
ƂƉƉĞŶƌćƩƐƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚ͘
'ĞŶŽŵĨƂƌĂƐĂŵŽƌĚŶĂĚǀĊƌĚͲŽĐŚŽŵƐŽƌŐƐͲ
ƉůĂŶĞƌŝŶŐ͕^sW>͕ǀŝĚƵƚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĨƌĊŶƐůƵƚĞŶǀĊƌĚŝ
ƐĂŵƌĊĚŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶ͘
ƌďũƵĚĂďĞŚĂŶĚůŝŶŐƐͲŽĐŚƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐƐŝŶƐĂƚƐĞƌ

Betalningsansvarslagen är tillämplig
även vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård. En förutsättning
är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig läkare samt att
förvaltningsrätt fattat beslut om öp-



ͻ


ͻ



ŝƂƉƉĞŶƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚĞůůĞƌƂƉƉĞŶƌćƩƐͲ
ƉƐǇŬŝĂƚƌŝƐŬƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚ͘
/ƐĂŵƌĊĚŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞŶĨƂƌĞƐůĊĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐƐͲ
ĚŽŵƐƚŽůĞŶƉůĂĐĞƌŝŶŐŝďŽĞŶĚĞ͘sŝĚƉůĂĐĞƌŝŶŐŐćůůĞƌĚĞŶ
ƵŶĚĞƌƉƵŶŬƚϯ͘ϱďĞƐŬƌŝǀŶĂĂŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶ͘
hƉƉƌćƩĂĞŶ^/WǀŝĚƵƚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĨƌĊŶƂƉƉĞŶ
ƚǀĊŶŐƐǀĊƌĚƟůůĨƌŝǀŝůůŝŐƂƉƉĞŶǀĊƌĚŽŵďĞŚŽǀĮŶŶƐĂǀ
ŝŶƐĂƚƐĞƌĨƌĊŶďĊĚĂŚƵǀƵĚŵćŶŶĞŶ͘

pen tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare
bedömer att behandling i slutenvård
inte längre behövs. Kommunens betalningsansvar inträder om personen

inte får de insatser som hen har behov
av enligt SoL/LSS och därför blir kvar
i slutenvård enligt HSL (frivillig vård).

6?K"" sĊƌĚƉůĂŶĞƌŝŶŐĞŶͲǀĞƌŬƚǇŐĨƂƌĂƩǀĞƌŬƐƚćůůĂĂŶƐǀĂƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶ
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En samordnad individuell plan, SIP,
upprättas för personer som behöver
insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den
enskilde måste då ge sitt samtycke till
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den
enskilde, närstående eller av personal
inom parternas verksamheter.

Planen ska innehålla:
1. Insatser den enskilde behöver.
2. Huvudmännens ansvar.
3. Vilka åtgärder som vidtas av någon
annan än kommunen och landstinget.
4. Vem av huvudmännen som har det
övergripande ansvaret för planen.

F7%)-8'78"+3-8L")=C")%.)-2.L
4$7',->'2G"FMDN
Vid utskrivning från sjukhus ska den
länsgemensamma rutinen SVPL tilllämpas och vårdgivarna ska använda
det gemensamma it-stödet för detta.
234)05

Upprättande och uppföljning av SIP
ska ske enligt de riktlinjer som antagits av Västra Götalandsregionen och
Västkom. (Länk)
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Överenskommelsen ska verkställas
på lokal nivå, nära brukaren. Detta
förutsätter en organiserad delregional
och lokal samverkan mellan huvud-

9?0"

Varje vårdgivare har rutiner för att
identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud.
Här avses avvikelser från åtaganden
enligt denna överenskommelse och
gemensamma rutiner.
Respektive vårdsamverkansområ-

de ansvarar för att gemensam rutin för
avvikelsehantering finns framtagen.
Rutinen ska beskriva ärendegång och
tidsramar för återkoppling och åtgärder. Från respektive delregionalt vårdsamverkansområde ska en rapport
redovisas regelbundet till Ledning i
samverkan, LiSA. Rapporten ska redovisa de mest frekventa avvikelserna,
och identifierade systembrister enligt
anvisningar från LiSA. Rapporten ska

även innehålla redovisade åtgärder
lokalt/delregionalt samt förslag på åtgärder för hantering på regional nivå.
Avvikelser då någon part inte
uppfyller det som är överenskommet
i denna överenskommelse hanteras
inom ramen för uppföljning av Hälsooch sjukvårdsavtalet.

LiSA som utfärdar rekommendation
om hantering av ärendet. Patientens
vård och omsorg ska alltid säkerställas oavsett om parterna är överens om
ansvarsfördelning eller inte. Parterna
har gemensamt ansvar att omgående
komma överens om tillfällig ansvarsfördelning, via SIP, i väntan på lösning. Den rekommendation som ut-

färdas kan innebära ansvarsjustering
i efterhand från den dag gemensam
ansvarsfördelning finns. Om tvist inte
kan lösas inom 30 dagar på delregional nivå hänförs den direkt till LiSA
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

O+>.(,-

Tvister ska hanteras enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att: Tvister mellan
parterna om tolkning av överenskommelsens innebörd ska i första hand
lösas lokalt och i andra hand delregionalt, inom vårdsamverkan. Om en
tvist inte kan lösas inom delregional
vårdsamverkan kan den lyftas den till

9?9"

att delta. I den lokala samverkan ska
också det gemensamma förebyggande
arbetet beaktas.

#++>/,$.,-

Avvikelsehantering enligt de principer
som anges i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta innebär att:

9?6"

männen så att överenskommelsen kan
tillämpas lokalt. Vid framtagande av
lokala tillämpningar ska brukar- och
anhörigföreningarna ges möjlighet

hƉƉĨƂůũŶŝŶŐ

Uppföljning av överenskommelsen
ska ske enligt de principer som anges
i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta
innebär att den följs upp årligen enligt
anvisningar av LiSA. Tillgänglighet,
samordning och kvalitet i insatser ska
bland annat vara i fokus.

hƉƉĨƂůũŶŝŶŐƉůĂĐĞƌŝŶŐĂƌ,sͲŚĞŵ
Gemensam uppföljning av förslaget
om tillämpning vid placering HVBhem, (volymer, motiv samt vård och
behandlingsinnehåll).
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Huvudmännen har identifierat några
viktiga utvecklingsområden att sam-

verka kring för att säkra kvaliteten
för den enskilde och skapa förutsätt-

ningar för en sammanhållen vård och
omsorg.

N&'.2,%,'.7%"C7'8$>'2.4$7'"4.J/>./"C&$.7
Genom årliga överenskommelser
mellan regeringen och SKL ges huvudmännen stöd i arbetet med att erbjuda befolkningen individanpassade
och effektiva insatser av god kvalitet
inom området psykisk hälsa. Inom

ramen för detta tas en länsgemensam
handlingsplan för psykisk hälsa fram
för att stärka förutsättningarna för ett
långsiktigt arbete som bygger på ett
gemensamt ansvarstagande mellan
parterna. Syftet är att tillsammans ut-

veckla insatser inom området psykisk
hälsa, och också för personer som
denna länsöverenskommelse omfattar.

riktlinjerna och för att kunna erbjuda
ett bredare utbud av insatser samt en
integrerad vård och behandling. Utifrån patientens perspektiv ska vården
vara lättillgänglig, effektiv och säker

med god kvalitet. Integrerade mottagningar underlättar en smidig och integrerad vård och behandling.

ofta samordnade insatser. Case management, vård- och stödsamordning

och ACT är exempel på integrerade
arbetssätt.

de framgångsfaktor för denna målgrupp är att huvudmännens insatser
samordnas och att behandlingsutbu-

det utvecklas. Utvecklingsarbetet bör
omfatta samtliga delar av vården samt
hur denna organiseras.

/ŶƚĞŐƌĞƌĂĚĞŵŽƩĂŐŶŝŶŐĂƌ
I de nationella riktlinjerna för vård
och stöd vid missbruk och beroende
bedömer socialstyrelsen att det krävs
en utökad samverkan mellan kommuner och landsting för att kunna införa

/ŶƚĞŐƌĞƌĂĚĞĂƌďĞƚƐƐćƩ
Personer med komplex problematik
och omfattande vårdbehov behöver

A'.7(.,-";*-"5'28)%7-"%,8"%>..B-5/
Missbruk bland barn, ungdomar och
unga vuxna är ofta komplext och
samsjuklighet är vanligt. En avgöran-

F7%+,-/7'"/->'2"B,-5.78,")=C"8-)243+,-/78,"4,-.)',Det finns behov av att utveckla samverkan på organisations- och individnivå kring personer med missbruk,
för att tidigt fånga upp, lösa vårdbehov

i samband med tillnyktring och om
möjligt i en samordnad individuell
plan ge fortsatt stöd och behandling
från primärvård, specialistvård och

socialtjänst. Samverkan kan utvecklas
tillsammans med polismyndigheten,
för omhändertagande av berusade
och drogpåverkade personer.

^ĂŵǀĞƌŬĂŶŬƌŝŶŐƵƉƉŚĂŶĚůŝŶŐĂǀ,sͲƉůĂƚƐĞƌ
Huvudmännen bör utreda förutsättningarna för att utveckla ett samar-

bete i upphandlingsförfarandet av
HVB-platser.
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Valfrihet för alla
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

170209
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar: Samverkan i samband med införandet.

Diarienummer: 2013/KS0475 732
Programområde: 3
Handläggare: Carin Liesen Lindqvist, tfn 033-35 30 72
Datum/avdelningschef: 2017-02-03 Ingegerd Eriksson

Sida
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2017-02-27

Dnr 2013/KS0475

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Carin Liesen Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Valfrihet för alla
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge möjligheten för personer under 65 år att själva få välja insatser i det egna hemmet enligt lagen om valfrihet (LOV).
Motionen gäller valfrihet i hemtjänst för personer under 65 år. Samma uppdrag
återkom i budget 2015, och infördes 2015-09-01 för personer 18-64 år med beslut om
hemtjänst.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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2013-06-19

Valfrihet för alla
Det var år 2009 som sexpartimajoriteten i Borås Kommunfullmäktige tog beslut om att lägga
ut delar av hemtjänsten på entreprenad enligt Lagen om valfrihet (LOV). Syftet var att öka
valfriheten för den enskilde i valet av utförare, samt att öka mångfalden av aktörer inom
hemtjänsten.
Tack vare beslutet har idag våra äldre över 65 år möjlighet att välja den hemtjänstutförare som
hon eller han anser passar bäst.
När LOV infördes startade man med en hanterlig del av verksamheten i form av hemtjänstens
service- och omvårdnadsinsatser för personer från 65 års ålder och uppåt. Alliansen tycker nu
att det är hög tid att ta nästa steg. Vi vill att personer även under 65 år ska ges möjligheten att
välja utförare av insatser i det egna hemmet.
Om man är över eller under 65 år ska inte vara avgörande för huruvida man har inflytande
över sin egen vardag. Möjligheten att själv få välja utförare ska inte vara avhängigt vilken
ålder man har.

Därför föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:

–

Ge möjligheten för personer under 65 år att själva få välja insatser i det egna hemmet
enligt Lagen om valfrihet (LOV).

Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Prissättning av kommunala småhustomter
Kommunfullmäktige bemyndigade 1999-11-25 Kommunstyrelsen att fastställa priser på småhustomter.
Kommunala småhustomter säljs genom småhustomtkön och till fast pris och enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28 om ”Regler för den kommunala tomtkön”. Nuvarande priser på befintliga småhustomter behöver uppdateras med nytt marknadsmässigt pris och en översyn och reviderad prissättning har därför gjorts. Prissättning har även gjorts för ”nya” småhustomter som tidigare inte varit till
salu. Dessa har enligt gällande detaljplan en byggrätt för fristående enbostadshus.
I värderingen som ligger till underlag för de nya småhustomtspriserna har hänsyn tagits till framför allt:
områdets attraktivitet i staden, närhet till service, infrastruktur i området, tomternas läge i området (kategoriserat från A-C), Skatteverkets riktpriser, byggrätt enligt gällande detaljplan, tomtareal och tomternas fysiska egenskaper (ex topografi, solläge, utsikt, markförhållande). Prishöjningarna på de flesta tomter motiveras också av en ökad efterfrågan av kommunala småhustomter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna prissättningen för kommunala småhustomter enligt bilaga. De nya priserna gäller from 2017-03-01.
2017-02-16
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0668 272
Handläggare: Maria Carlund, tfn 8669
Datum/avdelningschef: 2017-02-14/Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Kartbilaga Småhustomter

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:250000
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4

6km

PRISSÄTTNING AV KOMMUNALA SMÅHUSTOMTER
NYA SMÅHUSTOMTER
Område
Brämhult

Fastighet
Brämhults-Lida 2:40

Tomtstorlek
1524 m²

Dalsjöfors

Kerstinsgärde 1:238
Kerstinsgärde 1:239
Kerstinsgärde 1:240
Kerstinsgärde 1:241

1150 m²
1200 m²
1200 m²
1150 m²

450 000 kr
400 000 kr
400 000 kr
450 000 kr

Ekås

Ebbared 2:80

785 m²

450 000 kr

989 m²
995 m²
1001 m²
994 m²

210 000 kr

Målsryd

Bråthult 1:83
Bråthult 1:84
Bråthult 1:85
Bråthult 1:86

Rydboholm

Rydboholm 1:418
Rydboholm 1:398

1027 m²
1666 m²

400 000 kr
450 000 kr

Sparsör nedre

Lundagården 2:32
Lundagården 2:32
Lundagården 2:32

1800 m²
1000 m²
1000 m²

775 000 kr
1 150 000 kr
1 150 000 kr

Björken 9

1310 m²

1 500 000 kr

Viared

Viared 10:84

680 m²

250 000 kr

Sparsör övre

Gingri Kil 2:17

1842 m²

540 000 kr

Ljushults-hulu 1:32

1661 m²

300 000 kr

Parkstaden

Aplared

Förslag till pris

2016/KS0668 272
Maria Carlund, Stadsledningskansliet Mark och exploatering.

1 250 000 kr

150 000 kr

PRISSÄTTNING AV KOMMUNALA SMÅHUSTOMTER
OMVÄRDERINGAR BEFINTLIGA SMÅHUSTOMTER
Nuvarande
pris
60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr

Tomtstorlek
737 m²
786 m²
677 m²

Område
Aplared
Aplared
Aplared

Fastighet
Ljushults-hulu 1:85
Ljushults- hulu 1:86
Ljushults- hulu 1:87

Borgstena
Borgstena
Borgstena

Borgstena 4:20
Borgstena 4:26
Borgstena 4:30

60 000 kr 794 m²
60 000 kr 959 m²
60 000 kr 847 m²

220 000 kr

Bredared

Ingelstorp 1:47

60 000 kr 1200 m²

340 000 kr

Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma

Riddarebolet 1:10
Riddarebolet 1:11
Riddarebolet 1:12
Riddarebolet 1:13
Riddarebolet 1:18

70 000 kr
70 000 kr
70 000 kr
70 000 kr
70 000 kr

885 m²
885 m²
885 m²
826 m²
733 m²

230 000 kr

Rångedala
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Rångedala

Klämmestorp 1:34
Klämmestorp 1:35
Klämmestorp 1:36
Klämmestorp 1:40
Klämmestorp 1:41
Klämmestorp 1:42

60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr

947 m²
936 m²
830 m²
1179 m²
1205 m²
1301 m²

250 000 kr

Äspered
Äspered
Äspered
Äspered
Äspered

Äspered 2:87
Äspered 2:88
Äspered 2:89
Äspered 2:90
Äspered 2:91

60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
60 000 kr

657 m²
902 m²
934 m²
991 m²
847 m²

Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen

Massan 1
Massan 3
Massan 4
Massan 5
Tyngden 1
Tyngden 2
Tyngden 3
Tyngden 4
Tyngden 5
Tyngden 6
Tyngden 7

715 000 kr
715 000 kr
715 000 kr
650 000 kr
615 000 kr
615 000 kr
615 000 kr
615 000 kr
650 000 kr
650 000 kr
750 000 kr

878 m²
854 m²
823 m²
779 m²
690 m²
681 m²
695 m²
735 m²
777 m²
791 m²
927 m²

Förslag till pris

2016/KS0668 272
Maria Carlund, Stadsledningskansliet Mark och exploatering.

250 000 kr

170 000 kr

240 000 kr

715 000 kr
650 000 kr

615 000 kr

650 000 kr
750 000 kr

PRISSÄTTNING AV KOMMUNALA SMÅHUSTOMTER
OMVÄRDERINGAR BEFINTLIGA SMÅHUSTOMTER

Område
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre
Sparsör övre

Fastighet
Gingri-Kil 1:95
Gingri-Kil 1:143
Gingri-Kil 1:30
Hovalida 1:76
Hovalida 1:77
Hovalida 1:79
Hovalida 1:82
Hovalida 1:83
Hovalida 1:84
Hovalida 1:85
Hovalida 1:86

Nuvarande
pris
425 000 kr
425 000 kr
425 000 kr
650 000 kr
650 000 kr
650 000 kr
550 000 kr
400 000 kr
400 000 kr
400 000 kr
400 000 kr

Tomtstorlek
997 m²
1012 m²
925 m²
1019 m²
1066 m²
833 m²
1078 m²
1023 m²
1032 m²
1099 m²
1007 m²

Förslag till pris

2016/KS0668 272
Maria Carlund, Stadsledningskansliet Mark och exploatering.

425 000 kr
650 000 kr
700 000 kr
650 000 kr
550 000 kr

500 000 kr

E 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Ändring i ägardirektivet för Borås Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderat ägardirektiv för Borås Stadshus AB i enlighet med framlagt förslag godkänns.

2017-02-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0195 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-02-09/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
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2017-02-27

Dnr 2017/KS0195 107

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Ändring i ägardirektivet för Borås Stadshus
AB
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2016, 2016/KS0600 § 262, att aktierna
i Inkubatorn i Borås AB skulle överlåtas från Borås Stad till Borås Stadshus AB den 1
november 2016.
I ägardirektiven för Borås Stadshus AB framgår under avsnittet ”Målet för bolagets
verksamhet” vilka bolag som ingår i koncernen. Med anledning av fullmäktigebeslutet
ovan behöver ägardirektivet revideras genom att Inkubatorn i Borås AB läggs in
bland bolagen som ingår i koncernen.
Ny föreslagen text (ändring i understruken text):
3

Målet för bolagets verksamhet

I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö
AB med dotterbolaget Boras Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark
AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolaget Borås
Kongresscenter AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolaget Eolus 6 AB,
Inkubatorn i Borås AB samt Borås Stad Textile Fashioncenter AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderat ägardirektiv för Borås Stadshus AB i enlighet med framlagt förslag godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Borås Energi och Miljö AB; Regional samverkan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet att bedriva verksamhet i form av regional samverkan.
Revidering av bolagets ägardirektiv, i enlighet med framlagt förslag, godkänns.

2017-02-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0214 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-02-09/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2013/KS0214 107

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Borås Energi och Miljö AB; Regional samverkan
Bakgrund
Borås Energi och Miljö AB har den 12 februari 2013 inkommit till Kommunstyrelsen
med önskemål om komplettering av bolagets ägardirektiv så att bolaget ges möjlighet
att bedriva verksamhet i regional samverkan.
Ärendet har beretts av Stadsledningskansliet och även behandlats i planerings- och
uppföljningssamtal med bolaget.
Bolagets skrivelse
Bolaget anför att de har en bred verksamhet och djup kunskap när det gäller energiförsörjning, vatten- och avloppsteknik, avfallshantering, miljö- och energiteknik.
Borås har genom åren använt en systemsyn där olika energiströmmar omvandlas till
nyttor som allmänt nämns som kretsloppsmodellen. Detta är en kunskap som bolaget
vill dela med sig av till fler aktörer inom regionen. Regional samverkan ska verka för
resursoptimering, erfarenhetsutbyte samt för en minskad miljöpåverkan.
Kommuner som är mindre än Borås har oftast behov av mer resurser och kompetens
inom ovan beskrivna områden. Här menar Borås Energi och Miljö AB att bolaget
skulle kunna dela med sig av både kunskap och resurser. Andra värden med samverkan är att säkerställa framtida behov av energitillförsel inom regionen i form av avfall
och substrat. Detta bör leda till bättre ekonomi för medverkande kommuner.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen föreslår att Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet till verksamhet i regional samverkan. Som bolaget anför har de länge arbetat aktivt med kretsloppsmodellen. När bolaget nu även gör den stora EMC-investeringen på Sobacken
är det viktigt att kunna utnyttja de möjligheter investeringen skapar på bästa sätt.
Kommunstyrelsen framhåller vikten av att alla parter vid regional samverkan har ett
långsiktigt perspektiv, då det är ett långt åtagande man går in i och i verksamheter
som kräver stora investeringar.
Bolagets begäran om tillåtelse till regional samverkan är relativt vitt ställd. Den spänner mellan många olika tänkbara verksamheter. En del av de verksamheter som skulle
kunna höra hemma inom dessa begreppsmeningar klarar av juridiska frågeställningar
som konkurrensproblematik och upphandlingsproblematik etc, medan andra gör det
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sämre. Bolaget måste därför för varje verksamhet själva pröva och motivera om regional samverkan ryms i den kommunala kompetensen.
Kommunstyrelsen konstaterar också att verksamheten kan vara av sådan beskaffenhet
att frågan ska underställas Kommunfullmäktige för ställningstagande enligt vad som
anges om underställningsplikt i bolagets ägardirektiv.
Revidering av ägardirektivet
Följande tillägg föreslås i ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB under avsnittet ”3 Målet för bolagets verksamhet” (understruken text är tillkommande text jämfört med befintligt ägardirektiv):
Bolaget skall
- i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i
form av regional samverkan. Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens
mål och kommuninvånarnas intresse och behov.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet att bedriva verksamhet i form av regional
samverkan. Revidering av bolagets ägardirektiv, i enlighet med framlagt förslag, godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Revidering av bolagsordning för Boras Waste Recovery AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen i Boras Waste Recovery AB ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga ersättare. Ändringen
förs in i bolagsordningen.
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej
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Dnr 2017/KS0173 107

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Boras Waste
Recovery AB
Bakgrund
Fullmäktige beslutade i augusti 2013 att Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) skulle bilda ett
dotterbolag, Boras Waste Recovery AB (BWR), och det fastställdes även bolagsordning och
ägardirektiv för BWR. Under 2015 reviderades båda bolagens styrdokument i syfte att skapa
en större tydlighet i ägarstyrningen av bolagen.
Ytterligare behov av att utreda syfte, finansiering och organisation har medfört att BWR ingått som en del i Borås Stads översyn i samband med omorganisationen 2017. Utredningen
om BWR har genomförts under ledning av kommunchefen. Beredningen har inkluderat samtal med VD och presidie i BEMAB och BWR samt med företrädare för Högkolan i Borås,
SP/Rise och Borås Science Park. Löpande avstämning har skett med Kommunstyrelsens
presidie, och därefter har den i omorganisationen utsedda politiska styrgruppen tagit ställning
i frågan.
Utredningen
Den politiska styrgruppen framhåller vikten av att verksamheten i BWR fortsätter. Fokus bör
ligga på ICLD-projekt och andra bidragsstödda utvecklingsprojekt, och verksamheten ska ha
ett Boråsperspektiv. Målet är även fortsättningsvis, förutom spridning av BWR: s och BEMAB: s know-how, att den ska gynna en utveckling av kompetensen och egna idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet. Några ändringar i ägardirektiven behöver därför inte göras.
I utredningen av en framtida hantering och arbetssätt för Boras Waste Recovery framgår att
den inbördes relationen mellan moder och dotter behöver förtydligas. BWR föreslås organisatoriskt kvarstå som ett dotterbolag till BEMAB, men med en minskad styrelse. I likhet med
övriga dotterdotterbolag i stadshuskoncernen föreslås en liten styrelse nära kopplad till sitt
moderbolags styrelse, för en tydlighet i ägarstyrningen. Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter, BEMAB: s presidie (ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande) samt VD i BEMAB: Inga ersättare föreslås till styrelsen.
Det ursprungliga partnerskapet mellan Borås Stad/Borås Energi och Miljö AB, SP/Rise och
Högskolan i Borås behöver utvecklas och förstärkas för att det framtida arbetet med Waste
Recovery ska bli lyckat. Genom den minskade styrelsen i BWR förlorar SP/Rise och Högskolan sin styrelserepresentation. Istället bör partnerskapet kunna stärkas genom en utveckling av
innovationsplattformen Borås Science Park. Förutom parterna ovan bör även VGR involveras som en aktiv aktör. En viktig inledande uppgift för den nya styrelsen i BWR blir att samla
parterna för samråd, i syfte att arbeta fram ett samarbetsavtal parterna emellan.
BWR finansieras främst genom de bidrag och projektmedel som erhålls för projekt som bolaget deltar i. Detta täcker dock inte bolagets samtliga kostnader. För att bolaget ska ha förutsättning att bedriva sin verksamhet långsiktigt krävs en tydlig finansiering.
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Kommunfullmäktige beslutar årligen om avkastnings- och resultatkrav för kommunens bolag,
och får till kommande beslut ta med sig frågan om BWR: s finansiering. Utgångspunkten bör
vara att BEMAB erhåller koncernbidrag från Borås Stadshus AB motsvarande den finansiering som beslutas om för BWR.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar den politiska styrgruppens bedömning. BWR kan fortsätta vara ett
dotterbolag till BEMAB, och ska fokusera på ICLD-projekt och andra bidragsstödda utvecklingsprojekt. Detta överensstämmer med befintliga ägardirektiv, så någon ändring av dessa
behöver inte göras. Kommunstyrelsen framhåller vikten av att BWR arbetar för ett förstärkt
partnerskap. Bolagsordningen för Boras Waste Recovery AB ändras avseende styrelsens utformning, så att styrelsen består av 4 ordinarie ledamöter och inga ersättare.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen i Boras Waste Recovery AB ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga ersättare. Ändringen förs in i bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2017 godkänns.
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Handläggare: Magnus Widén
Kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 9 december
2016 för egen del antagit samt översänt förbundets budget och verksamhetsplan för
år 2017 till medlemskommunerna för godkännande.
Medlemsavgiften för år 2017 är beslutad till 78 kr/invånare, vilket är en höjning från
år 2016 med fem kronor. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad
på 11 kr/invånare. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger liksom tidigare år på
17,5 mnkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mnkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Avgifterna räknas upp med ett index på 2,5% och för 2017 är beslutade avgifter för
Borås del 1 415 193 kr till Medarbetarcentrum och 5 610 338 kr till Navet.
Förbundet budgeterar ett nollresultat med en budgetomslutning för förbundets basverksamhet på 20 181 397 kronor, varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. Målet
med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 800 000 kr och för
Navet 17 219 389 kr.
Budget och verksamhetsplan för Närvårdssamverkan och Business Region Borås,
BRB, kommer att behandlas vid Direktionens sammanträde 2017-02-24.
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Budget och verksamhetsplan 2017
Medlemsavgiften för år 2017 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor
för finansiering av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av
tillväxmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11
kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2017 är 20
181 397 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. Målet med ca 4 000
tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som
tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och
Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 800 000 kr år 2017.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 217 389 kr år 2016.
Budget och verksamhetsplan för Närvårdssamverkan och Business Region
Borås, BRB, kommer att behandlas vid Direktionens sammanträde 20170224.
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Inledning
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett
offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen
som beslutats av medlemskommunerna.

Kommentarer om budget 2017
Medlemsavgiften för år 2017 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering av
basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxmedel. Medlemsavgiften för Varbergs
kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets
basverksamhet år 2017 är 20 181 397 kr varav 8 000 000 är finansiering tillväxtmedel. Se bifogad
budget, bilaga 1. Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår. Anslag för tilldelning av
tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och
Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 800 000 kr år 2017. Se bifogad
budget, bilaga 2.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 17 217 389 kr år 2016. Se bifogad budget,
bilaga 3.

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten
”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett
bra område att bo, arbeta och leva i”
Och verksamheten når målet genom att:
”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål
Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna
antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som
adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte
annars är företrädda.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut,
förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra
arbetsformer. Direktionen har två beredningar:
- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Välfärd och Kompetens
Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska
medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie
kommunala verksamheten.
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I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets
Science Center utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp. Sedan 1 april
2016 har förbundet fått i uppdrag av medlemskommunerna och Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden att förvalta Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Generella uppgifter
Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och
organ exempelvis VGR och SKL samt Staten
• Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring
pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
• Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen.

Arbetsformer
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i
Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och
helhjärtat.
Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter
till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt
gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver
basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020)
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin
beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020.
Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5
juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser
mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga
delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan,
bland många andra.

Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt
Direktionen har under hösten 2015 påbörjat framtagande av verksamhetsplan på tre års sikt med
tydligare fokus och fördjupning inom nedan beskrivna områden. Vilka delmoment som är
aktuella under år 2017 beskrivs under respektive beredningsområde.





Välfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska
stärkas.
Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och
arbetsgivarnas behov ska stärkas.
Infrastruktur- Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda
medlemskommunerna inom området. Viktigt är att tydliggöra mandatet inför respektive
uppdrag utifrån ansvar att bevaka, samordna eller driva frågorna inom området
Tillväxt och näringsliv – Kommunalförbundet får nytt uppdrag i att samordna nätverket
för näringslivsansvariga i kommunerna
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Delägarskap
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för
de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i
Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland,
exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom (ideell föreningen - ägd av de fyra
kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor inom hälso- och
sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen,
SKL och Staten.

Verksamhet 2017
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)
Beskrivning
Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade
ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad,
kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivs- och EU-frågor. Verksamheten Business
Region Borås, BRB, startas upp i samband med årsskiftet med egen finansiering om 6
kr/invånare.
BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens
beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling
i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för
Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.
Beredningen består av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbetet understöds av
tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen.
Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och
delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett
omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR),
Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet,
svara på remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och
kunskap inom de utpekade ansvarsområdena. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk
samt återkoppla information från dessa. Därtill skall kansliet ansvara för praktisk hantering av
beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av
tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7, kan lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna
i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan
mellan kommunerna.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya
och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional
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och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall
bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter
tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara
ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del.
Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå
tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområden.

Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Framtidsbild Boråsregionen

Gemensam regional planering för goda
planeringsförutsättningar för markanvändning
för ex. bostäder, service- och
näringslivsverksamheter för hela
Boråsregionen

Infrastruktur och kollektivtrafik

Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och
från arbete och studier inom delregionen samt
arbeta för förstoring av
arbetsmarknadsregionen främst mot
Göteborg

eSamhälle och eHälsa

Vara väl rustade för att nyttja digital
kommunikation för förbättrad service till
invånare och organisationer samt effektiv
intern ärendehantering

Näringsliv

Arbeta för att stärka näringslivet och minska
arbetslösheten i regionen, både genom att
stärka existerande företag, stimulera nyföretagande och genom att locka fler företag
utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter
kommer fokuseras på under år 2017
Område
Kollektivtrafik

Aktiviteter
Remisshantering av målen via ”Årlig
avstämning” i det reviderade
Trafikförsörjningsprogrammet
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Samhällsbyggnad

Fortsatt arbete med strategiska frågor som är
viktiga för hela delregionen. Samordning med
stråksamverkan Göteborg - Borås

Infrastruktur

Revidering nationell och regional
infrastrukturplan kommer vara en
dominerande aktivitet under året.
Hantering av remisser inom området och
genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier
tillsammans med VGR och Trafikverket.

Götalandsbanan

Fortsatt arbete med markanvändningen kring
Götalandsbanan och inspel till Trafikverket

Tillväxtprogrammet

Genomföra en begränsad utlysning av
tillväxtmedel för enbart kultur- och
miljöprojekt under första halvåret 2017.
Måluppföljning och tilldelning av förstudier.
Fortsatt kvalitetsarbete regionalt såväl som
delregionalt för att ta fram regler, rutiner och
processer vid tilldelning och bedömning av
tillväxtmedel. Genomföra en utvärdering av
strategiska tillväxtprojekt som bedrivits enligt
avtal 2012-2015.

Kultur

Fortsätta arbetet med att genomföra och
förankra Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019.
Arrangera en temadag för Boråsregionens
kulturprojekt med syftet att synliggöra
resultatet av genomförda, pågående och
blivande kulturprojekt i Boråsregionen samt
utbyta erfarenheter för att effektivisera och
utveckla kultursamverkan.

EU-samordning

Företräda och samordna
medlemskommunerna i arbetet med andra
regionala myndigheter och organisationer
kring internationella frågor. Förankra och
informera våra kommuner samt föra deras
krav och önskemål kring pågående
utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional
och nationell nivå.

eSamhället

Att genom den gemensamma satsningen
kallad E-kontoret stödja kommunerna i deras
digitaliseringsarbete. Arbetet kommer att utgå
från den handlingsplan som framarbetats av
eLedningsrådet.
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Näringsliv

Att genom Business Region Borås (BRB)
bygga upp en struktur för att samordna
medlemskommunernas gemensamma arbete
med näringslivsfrågor exempelvis inom
etablering av nya företag

Beredningen för Välfärd och Kompetens
Beskrivning
I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Inom kompetensområdet har fokus tidigare till största delen varit inriktad på arbetsmarknadsfrågor kopplat till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under året kommer kompetensområdet att i
högre omfattning även inbegripa förskole-/grundskoleverksamheten då ett antal större ESFprojekt har påbörjats respektive ska startas under våren.
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontaktoch nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar
länets fyra kommunalförbund genom VästKom.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt
återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket
inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan
lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Den sociala dimensionen är av vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och
kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar
utveckling och tillväxt.
Samtliga insatser som sker i delregional samverkan kring kompetensförsörjningen har ett tydligt
framtidsfokus. Inom ramen för de ESF-projekt som har startat och ska iscensättas blir det tydligt
för fler aktörer inom utbildningssektorn, att även de yngre kommuninvånarna ska ges de bästa
förutsättningar för att bli medvetna om och intresserade av den arbetsmarknad som erbjuds.
Collegesamverkan och tvärprofessionella samarbeten ska tillse att kommuninvånarna vill utgöra
en framtida arbetskraftsresurs i delregionen.
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Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara
och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.
Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna
leda till gemensamma delregionala satsningar.
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit
allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande
aktörer i både Boråsregionen och hela Västra Götaland. Förbundskansliet ska bidra till att initiera,
samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional
och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga
områden.
Under året kommer de insatser som ska drivas med ESF-medel att borga för nya idéer och
innovativa lösningar för att tillse att våra unga och vuxna ges de bästa förutsättningar att leva och
verka i Sjuhärad.
För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande ska samarbetet inom FoU
Sjuhärad Välfärd utvecklas.
Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Kompetensförsörjning

Utbildningsutbudet ska öka utifrån den
kompetens som efterfrågas så att denna
matchning leder till ökad tillväxt.

Skolavhoppen ska minska

Antalet unga som väljer att avsluta sina
gymnasiestudier i förtid ska minska.
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet
och kvalitet.

Öppna jämförelser
Sociala dimensionen för hållbar utveckling
och tillväxt

Genom att räkna med den sociala
dimensionen i planering av samhällsinsatser
kan resurser frigöras i form av uteblivna
kostnader.
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Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter som
kommer fokuseras på under år 2016
Område
Hälso- och sjukvård

Aktiviteter
Medverka vid implementering av det Hälso- och sjukvårdsavtal med
underavtal, som börjar gälla 2017-04-01, som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland.

Närvårdssamverkan

Fortsatt medverkan i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Barn och unga

Medverkan vid implementering av Nationell handlingsplan stärkt
skydd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Medverkan vid framtagande av nytt inriktningsdokument för
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland

Flyktingmottagning
och integration

Ett ”advisory board” för samverkan mellan berörda myndigheter ska
inrättas.

Välfärd övergripande

Delta i utveckling av FoU Sjuhärad Välfärd
Stödja kommunerna i arbetet med det nya avtalet gällande Utväg.
Medverkan vid implementering av nya Nationella riktlinjer och
utbildningsinsatser inom missbruksområdet och demensområdet.
Fortsatt arbete inom psykisk hälsa, barn- och unga-, funktionshinderoch äldreområdet med kvarvarande stimulansmedel.

Kompetensutveckling Erbjuda kompetensutveckling och metodstöd inom det sociala
och metodstöd
området
Personalförsörjning

Erbjuda ett sammanhållande stöd för kommunerna i arbetet med att
rekrytera och behålla personal inom välfärdsområdet.

Stöd kring ny
lagstiftning

Stödja kommunerna i förberedelsearbetet kring Trygg och effektiv
utskrivning från slutenvård (SOU 2015:12) och Effektiv vård (SOU
2016:2)

ESF-projektet ”En skola för alla”
i samverkan med Fyrbodal och Skaraborg

Genom ESF-projektet ”En skola för
alla” ska de unga som valt att lämna
gymnasiet med oavslutade studier ges
möjligheter till fler insatser för att dels
bidra till ett ökat psykiskt välmående dels
motivera dem till fortsatta studier eller
arbete.
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ESF-projektet ”Vägledning för livet”

Projektet, som bedrivs i samverkan med
Skaraborg och Fyrbodal, ska öka
intresset för yrkesutbildningar hos
ungdomar och unga vuxna. Därtill ska
företrädesvis grundskolorna i Sjuhärad
arbeta för att vägledningsverksamhet blir
”hela skolans ansvar”.

ESF-projektet ”Collegesamverkan Västra Götaland”

”Collaprojektet” ska stärka branscherna
teknik, vård och omsorg samt gröna
näringar genom att bidra till ökad
rekrytering och höjd kvalitet på
collegeutbildningarna. Projektet bedrivs i
samverkan med Skaraborg och Fyrbodal.

ESF-projektet ”InVäst”

Projektarbetet ska bedrivas i
kommunerna Mark, Herrljunga och
Vårgårda i samverkan med GR,
Skaraborg och region Halland. Insatserna
ska stärka kvaliteten inom Sfiverksamheter så att dessa når ökad
kompetens i sitt arbete att ta emot
nyanlända.

Kompetensplattformsarbetet

Uppdraget för processledaren ska vara
formulerat för att tillse att det skapas
ansvarsbärande strukturer för
matchnings- och kompetensförsörjningsbehovet.

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Processarbetet som ska leda till lokal
certifiering under året, ska skapa ökat
intresse för tvärprofessionell samverkan i
syfte att få fler unga och vuxna
intresserade av att utbilda sig, söka arbete
och trivas med sitt arbete inom vård- och
omsorgssektorn.

Vuxenutbildning i samverkan (BRVux)

I samverkan kommer kommunerna
genom BRVux att söka de riktade
statsbidrag som erbjuds för de
yrkesinriktade skolformerna. Inom
ramen för Borås Yrkeshögskola
möjliggörs samverkan mellan
utbildningsanordnare i delregionerna
Fyrbodal och Skaraborg.
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Medarbetarcentrum
”Kraft till förändring”
Beskrivning
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i tio år med att stödja och utveckla
medarbetare, chefer och organisationer i medlemskommunerna. Syftet är och har varit sedan
starten att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet.
Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier skall ske fortlöpande. Ytterligare behov har vuxit
fram, vilket har gjort att en viktig del i arbetet nu är, att jobba med chef- och grupputveckling.
Syftet är att stärka medarbetare, chef och grupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och
att vara en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare.
Uppgift
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt
eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja
förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation. Det unika samarbetet
bidrar till ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill
och mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera
kvalitet av det som levereras.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och
reflekterande samtal. Tilläggstjänster är livs- & karriärplanering, coachande samtal,
grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram och omställningsprogram. För att stärka samverkan
inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda befintliga medlemmar
och rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses organisation och
arbetssätt över för att finna en effektiv struktur.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk
knytning är presidiet i Sjuhärads kommunalförbund. Vi har en facklig referensgrupp för
information och dialog. Regelbunden dialog med kommunernas personalenheter kring utbud
och efterfrågan. Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk ex. Riksringen intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige.
Främja innovation och nytänkande
Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra
aktörer. Ledarskapsprogram finns som ett alternativ eller som ett komplement till andra
chefsutbildningar. En utbildning som bygger på forskning och som i vissa delar är unik. Den
bygger på Reflektion, feedback, individuellt coachning mot ställda mål i upprättad handlingsplan.
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Effektmål
Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling
och utbud.
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i
medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att
stärka och utveckla chefernas ledarskap.
Stärka arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation i de gruppuppdrag vi har och i de
grupper där chefer går Ledarskapsutbildningen, och som väljer att också jobba med sin grupp.
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.
Viktiga aktiviteter
Strategisk inriktning
Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan användas på ett lönsamt sätt.
Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera
ytterligare medlemmar.
Utveckla och driva Ledarskapsutbildningen.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.
Tidplan för aktiviteter
Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra nytt vidareutvecklat ledarskapsprogram med introduktion under våren.
Kontinuerlig Dialog med Personalansvariga och HR-personal under året.
Kontinuerlig uppföljning genom kontakt och enkäter.
Regelbundna möten i Styrgrupp.
Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.
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NAVET science center
Övergripande uppdrag
Navet skall vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region
med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och
matematik.
Navets vision:
Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle
Navets kärnvärde är
Lusten till lärande
Verksamhetsidé
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och
entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik
och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.
Verksamhet 2016-18 övergripande
Under 2013-14 stärkte Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap, matematik
och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya utvecklande arbetssätt där de
entreprenöriella kompetenserna är viktiga, konkretiserades. Navets verksamhet startade med
fokus på skolan och så ska det även vara i framtiden men Navet har med ökat antal besökande på
helger och lov stora möjligheter att utveckla kommunikationen med allmänheten. Det arbetet
intensifieras under 2017.
HELA-Holistiskt entreprenöriellt lärande för alla är en stor satsning 2015 t o m juni 2017 och
fokuserar på kompetensutveckling av 500 lärare på 23 skolor i Borås, Ulricehamn och Marks
kommun. 2017 blir ett viktigt år för spridning av erfarenheterna.
Navets internationella kontakter fortsätter utvecklas under året genom fortsatt arbete med
 EU-projektet 3 D skrivare i undervisningen som vi erhållit medel till att fördjupa
 Ett aktivt deltagande i internationella konferenser som ECSITE i Portugal, Science on
stage i Berlin, Världskonferensen i Tokyo
 framtagning av distansutbildning till Palu i Indonesien
Navet vill utveckla arbetet med nyanlända och erbjuda kommunerna längre utbildningar för den
målgruppen. Extern finansiering krävs.
Navet – huset
Under 2015 skapades en ny avdelning, en plattfom, TESSET. Det är en plats där många ges
möjlighet till skapande med olika material och tekniker. Under 2017 möter vi många olika
grupper och åldrar från såväl skola som allmänhet som får möjlighet att fördjupa sig i
programmering.
En ny organsiaion för Helg och lovverksamhet med ett större programutbud skapas hösten 2016
och 2017 blir ett rekordår vad gäller besökare på helger och lov.
En plan för förnyelse av astronomiavdelningen tas fram under 2016 och om finasierineg är klar
startar ombyggnation 2017.
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Matematikpalatset ska förnyas och utvecklas och förberedelserna startar läsåret 2016/17 och det
nya Matematikplatset öppnar 2018. Matematikpalatset ska bli en nationell samlingsplats.
Navet – kompetensutveckling
De senaste fyra åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt lärande.
Arbetet fortsätter med att sprida de nya arbetssätten och att tydliggöra de entreprenörielle
lärandet i alla Navets teman. Under 2017 utbildas pedagoger i Härryda kommun.
Navet tar fram en distansutbildning för pedagoger i Indonesien under 2016-17. Utbildningen tar
sin utgångspunkt i Navets långa erfarenhet av att arbeta med Hållbar utveckling och
entreprenöriellt lärande. En amerikansk utbildning som en av Navets pedagoger går februari
2017 kopplas till insatsen.
Navet söker medel för att titta på möjligheterna att vara med och starta en kommunal skola där
erfarenheterna från STEPS, Strategiskt Entreprenöriskap i Skolan och HELA, Holistiskt
engagerande lärande för alla omsätts.
Navet- kompetensutveckling av den egna personalen
 Kunskaper kring digitaliseringen av skolan och utveckling av TESSET sker under 2017
 HELA- projektet utbildar pedagogiska personalen våren 2017
 Utbildning för Navetpedagoger i Virtual Reality verktyg sker januari-februari 2017
 En veckas utbildning för en Navetpedagog i Hållbar utveckling i Minnesota
Navet - pedagogiskt material
En helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla
Hållbar utveckling och Grön Flagg utbildningar fortsätter
Lärarhandledning till Tunda&Triton tas fram och prenumerationer säljs.
Boken Tunda Triton översätts till engelska och presenteras på en europeisk konferens.

Resultatmål 2017
Minst 30 000 elever på teman
Minst 25 000 besökare på helger och lov
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset
Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
Minst 500 lärare på utbildning i matematik
Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att implementera den
reviderade Läroplanen genomförs.
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs.
Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg
Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum
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Bilaga 1 - Basverksamhet och tillväxtmedel 2017
Rörelsens Intäkter/Inkomster
1. Intäkter
Summa 1

20 181 397

3210 Avgift från förbundsmedlemmar basverksamhet

9 642 428

3210 Avgift från förbundsmedelmmar Tillväxtmedel

8 093 417
406 188

Fördelningsnyckel Medarbetarcentrum

326 424

Fördelningsnyckel Närvårdssamverkan

1 478 940

Fördelningsnyckel projekt

84 000

Såld tjänst Navet

150 000

Stråksamverkan
Summa Inkomster/intäkter (1)

20 181 397

5011 Lokalhyra
5014 Parkeringsplats hyreskostnad
5020 Elektricitet
5061 Städkostnader
5191 Fastighetsskatt
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg
5410 Inredning/Förbrukningsinv.
5420 Programvara
5430 Personaldatorer mm
5440 Telefoner
5460 Förbrukningsmaterial
5612 Personalbilar försäkr. Skatt
5613 Personalbilar reparationer
5615 Personalbilar, leasing
5616 Trängselskatt
5619 Personalbilar, övrigt
5800 Resor m buss, tåg, flyg
5830 Hotellkostnader
5890 Övr resekostnader
5900 Reklam o annan information
5930 Reklam/trycksaker
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.
6075 Förtäring
6077 Konferenskostnader egna projekt
6110 Kontorsmaterial
6150 Tryckning och bindning
6212 Telekommunikation
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar
6370 Kostnader bevakning larm
6530 Redovisningstjänster
6560 Avgift Västkom
6570 Bankkostnader
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)
6970 Böcker och tidningar
6990 Övriga avgifter
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)

852 000
10 080
20 000
72 500
6 700
30 000
10 000
60 000
20 000
10 000
20 000
15 000
5 000
90 000
2 000
22 000
30 000
30 000
2 000
10 000
10 000
2 000
40 000
75 000
10 000
2 000
15 000
60 000
5 000
10 000
7 000
40 000
434 000
2 000
275 000
10 000
5 000
6 150 117
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7321 Resetillägg beskattad del
7322 Traktamenten obeskattad del
7331 Bilersättning beskattad del
7332 Bilersättning obesk del
7390 Egna utlägg
7510 Arbetsgivaravgifter
7610 Kurs- och konferensavg
7611 Utbildning personal
7621 Frisk- & företagshälsovård
7690 Rekryteringskostnader
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal
Summa (konton)

5 000
10 000
20 000
25 000
10 000
1 767 000
40 000
50 000
50 000
10 000
2 000
10 458 397

7460 Pensionskostnader

1 160 000

2903 Pensionsskuld ind. valet

500 000

7571 Personalförsäkringar fora

3 000

7572 Personalförsäkringar kfa

25 000

7575 Personalförsäkringar övriga

35 000

XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

8 000 000

Summa

9 723 000

Summa

20 181 397
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Bilaga 2 - Medarbetarcentrum 2017
Intäkter
Kommunal finansiering
Kursverksamhet
Ersättning för utförda tjänster
Summa:

2 253 590
200 000
346 410
2 800 000

Kostnader
Personalkostnader
Hyra, städ, förtäring, datakommunikation,
Kontorsarbete m m(s k fördelningsnyckel

2 095 420
406 182

Personaldatorer
Mobilkostnader
Bilersättning (obeskattad & beskattad)
Reklamtrycksaker
Förtäring
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling
Resor, hotell m m
Tjänsteköp (inkl konsulter ex Tobias)
Personalförsäkring, löneskatt
Pensionskostnader
Övrigt

0
7 500
30 000
5 000
8 000
4 500
50 000
10 000
72 000
7 740
94 000
9 658

Summa:

2 800 000
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Bilaga 3 - NAVET 2017
INTÄKTER
Driftsbidrag kommuner

7 126 389

VGR (verksamhetsstöd)

2 200 000

Permanent verksamhetsstöd Skolverket

2 500 000

Högskolan Borås

500 000

Biologiska - Naturskolan

375 000

Entre och butik

1 500 000

Projekt o tjänster
Konferenser

200 000

Kompetensutveckling utbildingssektorn

500 000

Kompetensutveckling övriga - 3260

100 000

Fsg läromedel

216 000

Vandring, interakt spel, Berta pren

1 000 000

Projekt

500 000

Övriga poster

400 000

Eu-projekt

100 000

Summa projekt o tjänster
S:a intäkter

17 217 389

KOSTNADER
Löner

-7 450 000

Semesterlöneskuld

-50 000

AGA (arb giv avg) 30%

-2 235 000

Pensionskostn. 4,5% generell

-334 909

Löneskatt 24,26%

-109 700

Pensionskostnad

-300 000

Löneskatt 24,26%

-72 780

Kpa + Fora (1,64+0,37%)

-35 000

Kompetensutveckling

-100 000

Friskvård

-100 000

Arbetskläder

-20 000

Resor

-100 000

Projekt
Material

-200 000

Föreläsare/konsulter
Underhåll (drift verksamhet)

-100 000

Transporter/bilen

-50 000

Lokalkostnader Hyra

-3 450 000

El, städ, larm, förs

-700 000

Material

-200 000

Inköpta tjänster

-130 000

19

Värdskap omkostnader

-100 000

Data/Tele inkl datatjänster

-250 000

Infobanken

-50 000

Butiken

-100 000

Marknadsföring

-300 000

Hyra UBN (Nat.skolan)

-50 000

Avskrivningar/ränta projekt 2013

-280 000

Reserv

-250 000

S:a kostnader

-17 217 389
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BESLUTSFÖRSLAG

Hyresbidrag till Kamratföreningen I15:s vänner
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av tidigare beslut, att betala hyran för Kamratföreningen I15:s lokal på Kasernvägen 10 våning 4, enligt hyreskontrakt med Borås Stads Lokalförsörjningsförvaltning.
Nämnden begär kompensation för den ökade kostnaden av Kommunstyrelsen. Nämnden gör även
bedömningen att stödet till föreningen bör hanteras av Kulturnämnden eftersom lokalerna i första hand
ska användas som museum.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avser att ta upp Fritids- och folkhälsonämndens begäran om kompensation för hyreskostnaderna i
bokslut 2017. Frågan om organisatorisk tillhörighet för lokalbidraget framöver kommer att tas upp i arbetet med Budget
2018.

170203
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0170 875
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-02-03/Magnus Widén

Programområde: 3

1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-01-23

§ 11
2016/FF0164
Ansökan om hyresbidrag till Kamratföreningen I15:s vänner
En begäran har inkommit från Älvsborgs Regementes Officerskår angående Regementsmuseum i
Kanslihuset I 15 samt att samtliga politiska partier har motionerat angående bevarande av
inventarier och konstföremål i samband med Älvsborgs regementes nedläggning.
Kommunstyrelsen skriver i handlingarna till Kommunfullmäktige (den 16 december 1999) att de
har beslutat att begära förhandling om att hyra Regementsmässen i Kanslihuset. De beslutade
även att tillsätta en projektgrupp som har till uppgift att utreda ett regementsmuseum.
Beslutet har av olika anledningar ej genomförts, skriver föreningen. De har nu kommit in med en
skrivelse där de begär hyresbidrag enligt beslutet för 17 år sedan.
Fritids- och folkhälsonämnden har av kommunledningen fått i uppdrag att betala ut lokalbidrag
efter att Lokalförsörjningsförvaltningen har hyresförhandlat med fastighetsägaren.
Lokalens storlek är på 324 kvm. Hyreskostnaden för år 1 är 167 665 kr, för år 2 är hyran 230 165,
år 3 och framåt 292 665 kr.
Nämnden gör även bedömningen att stödet till föreningen bör hanteras av Kulturnämnden
eftersom lokalerna i första hand ska användas som museum.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av tidigare beslut, att betala hyran för
föreningens lokal på Kasernvägen 10 våning 4, enligt hyreskontrakt med Borås Stads
Lokalförsörjningsförvaltning.
Nämnden begär även kompensation för den ökade kostnaden av Kommunstyrelsen.

Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-01-23

Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-01-26
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Jan Nilsson (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-01-31.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan, från kontor till undervisningslokaler
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan anvisas
Lokalförsörjningsnämnden 23 884 000 kr för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan från kontor till undervisningslokaler.

170206
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-16
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0180 291
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-02-06/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-02-27

Dnr 2017/KS0180 291

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Lokalförsörjningsnämnden
Grundskolenämnden

Anslagsframställan för ombyggnad av plan 4
Bodaskolan, från kontor till undervisningslokaler
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 januari 2017 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan, från kontor till
undervisningslokaler under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudgeten för 2017 är det avsatt 30 000 000 kr. I anslagsframställan är
summan för ombyggnaden beräknad till 23 884 000 kr
Behovet av grundskoleplatser är brådskande då det finns ett stort behov av fler skolplatser till höstterminen 2017. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan. Projekteringen är inte avslutad och alla faktorer som kan komma att påverka
tidplanen är ännu inte helt kända.
Enligt gällande redovisningsprinciper kommer del av tidigare investering för kontorslokaler på plan 4 utrangeras och detta motsvarar en nedskrivning med 17 037 600 kr
enligt uppgift från lokalförsörjningsförvaltningen, detta görs i 2016 års redovisning.
Detta innebär att Grundskolenämnden får lägre hyra än det som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen har den 27 februari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens
anslagsframställan, anvisa 23 884 000 kr för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan från
kontor till undervisningslokaler.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för nybyggnad av LSS-boende
Gyllingtorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner projekteringsframställan får Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnad av LSS-boende vid Gyllingstorpsgatan, dela av Torpa-Sjöbo
2:1.

170206
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-16
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0171 293
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-02-06/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-02-27

Dnr 2017/KS0171 293

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Projekteringsframställan för nybyggnad av
LSS-boende Gyllingstorpsgatan, del av TorpaSjöbo 2:1.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 januari 2017 att Kommunstyrelsen besluta
under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att godkänna
projektringsframställan avseende nybyggnad av LSS-boende vid Gyllingstorpsgatan,
dela av Torpa-Sjöbo 2:1.
Investeringsutgiften beräknas till 17 000 000 kr och finns med i Kommunfullmäktiges
investeringsbudget 2016.
I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enlig LSS.
Förutom kön finns ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och som succesivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Byggstart beräknas till oktober 2017
med beräknad inflyttning oktober 2018.
Kommunstyrelsen har den 27 februari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Sociala omsorgnämnden godkänner projekteringsframställan,
får i uppdrag att projektera för nybyggnad av LSS-boende vid Gyllingstorpsgatan, del
av Torpa-Sjöbo 2:1.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för nybyggnad av LSS-boende
Skogsfrugatan, del av Torpa Sjöbo 2:5
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden godkänner projekteringsframställan får Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för nybyggnad av LSS-boende vid Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5.

170206
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-16
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0172 293
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-02-06/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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2017-02-27

Dnr 2017/KS0172 293

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgnämnden

Projekteringsframställan för nybyggnad av
LSS-boende Skogsfrugatan, del av Torpa
Sjöbo 2:5.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 januari 2017 att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Sociala omsorgnämnden tillstyrker förslaget avseende nybyggnation av LSS-boende vid Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5.
Investeringsutgiften beräknas till 18 000 000 kr och finns med i Kommunfullmäktiges
investeringsbudget 2017.
I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt LSS.
Förutom kön finna ett antal bostäder som saknar lägenhetsstandard och som succesivt behöver bytas ut mot fulvärdiga lägenheter. Byggstart beräknas till oktober 2017
med beräknad inflyttning oktober 2018.
Kommunstyrelsen har den 27 februari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Sociala omsorgnämnden godkänner projekteringsframställan,
får i uppdrag att projektera för nybyggnad av LSS-boende vid Skogsfrugatan, del av
Torpa-Sjöbo 2:5.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans
Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav
Drotz (KD); Lokalisering av en ny gymnasieskola i
Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

170206
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-16
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0687 291
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-02-06/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0687 291

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD),
Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD)
och Karl-Gustav Drotz (KD); Lokalisering av
en ny gymnasieskola i Borås
Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-20 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram ett
förslag om behovet av och lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås.
Motionen har varit remitterad till:
 Utbildningsnämnden som avstyrker motionen eftersom strategin för
närvarande är att genom expansion utvidga kapaciteten på respektive skola. I
Kommunfullmäktiges budget för 2017 finns investeringsobjekt för
ombyggnation och utvidgning av Sven Eriksonsgymnasiet och
Viskastrandsgymnasiet. Det finns även ett uppdrag hos
Lokalförsörjningsnämnden att utreda kapaciteten på Bäckängsgymnasiet. På
sikt föreligger sannolikt behov av sådan utredning för att svara på frågan hur
ett framtida behov ska tillgodoses.


Lokalförsörjningsnämnden som avstyrker motionen eftersom detta hanteras i
Lokalresursplanen. I aktuell plan planerar Utbildningsnämnden för ett ökat
behov men hanterar detta genom lokalanpassningar i befintliga lokaler. Om
Utbildningsnämnden ser ett ökat behov inom de kommande åren kommer
detta att beskrivas i kommande plan och Lokalförsörjningsnämnden kan då
agera utifrån detta.



Ungdomsrådet som ställer sig bakom förslaget eftersom många av
ledamöterna går på Borås stads gymnasieskolor och upplever att det redan
idag är trångt på skolorna, mer utrymme behövs.

Inkomna remissvar, se bilagor.
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Kommunstyrelsen håller helt med i sakfrågan och kommer att följa
befolkningsutveckling, prognostiserat antal gymnasieelever och därmed även behov
av ny gymnasieskola nogsamt. Kommunstyrelsen anser dock att denna fråga ska
hanteras i sedvanlig ordning. D.v.s. enligt den arbetsordning
Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt remissvar, vilket kan resultera i ett förslag
att ingå i Borås stads investeringsbudget och beslutas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida
1(2)

REMISSVAR
Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75

2016-12-06

2016/UN0180

Kommunstyrelsen

Motion om lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0687

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden avstyrker motionen om lokalisering av en ny gymnasieskola i
Borås.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Lokalförsörjningsnämnden ges av Kommunfullmäktige uppdraget att ta fram ett förslag om behovet av och lokalisering av en ny gymnasieskola i
Borås.
Utbildningsnämndens bedömning för närvarande är att strategin avseende lokaler är
att genom expansion utvidga kapaciteten på respektive skola. På sikt föreligger sannolikt behov av sådan utredning som föreslås för att svara på frågan hur ett framtida
behov ska tillgodoses.
Utbildningsnämndens avstyrker förslaget.

Nämndens yttrande i sin helhet
Kristdemokraterna föreslår i sin motion om lokalisering av en ny gymnasieskola i
Borås att Kommunfullmäktige ska besluta att ett förslag om behovet och lokalisering
av en ny gymnasieskola i Borås ska tas fram av Lokalförsörjningsnämnden.
Bakgrunden till förslaget är Borås positiva befolkningsutveckling som väntas växa och
det faktum, enligt motionärerna, att dagens gymnasieskolor är fyllda till bristningsgränsen samt flyktingtillströmning. Dessa faktorer innebär sammantaget att Borås
behöver en ny gymnasieskola.
Utbildningsnämndens bedömning för närvarande är att strategin avseende lokaler är
att genom expansion utvidga kapaciteten på respektive skola. Detta mot bakgrund av
att det redan finns ett uppdrag hos Lokalförsörjningsförvaltningen att utreda kapaciteten på Bäckängsgymnasiet. I Kommunstyrelsen budgetförslag 2017 till Kommunfullmäktige ligger investeringsobjekt för ombyggnation och utvidgning av Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. I nuläget föreligger således inte behov av
att utreda detta vidare.
På sikt föreligger sannolikt behov av sådan utredning för att svara på frågan hur ett
framtida behov ska tillgodoses.
Utbildningsnämndens avstyrker förslaget.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några ekologiska konsekvenser.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte medföra några sociala konsekvenser.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller
särskilda yttranden.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Helene Sandberg
Ordförande
Anders Waldau
Utbildningschef

REMISSVAR

1 (1)

Datum 2016-12-01

Dnr

Handläggare
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
033-358202

Motion: Lokalisering av en ny gymnasieskola i
Borås
Ungdomsrådets beslut
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen om lokalisering av en ny
gymnasieskola i Borås. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådets yttrande
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas
ungdomsråd. De är oftast runt 20 personer. Syftet med ungdomsrådet är att
ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad
för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från
hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan
representera ALLA ungdomar i kommunen.
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen om lokalisering av en ny
gymnasieskola i Borås. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådet anser att förslaget är bra. Många av ledamöterna går på Borås
Stads gymnasieskolor och upplever att det redan idag är trångt på skolorna, mer
utrymme behövs.
Ledamöterna tycker att det är viktigt att man utgår ifrån behovet och efterfrågan
hos eleverna när man startar en ny gymnasieskola. Det är viktigt att den inte
konkurrerar med de befintliga skolorna utan att den blir ett komplement. Det
lyfts också fram att man upplever en stor efterfrågan på fler lärlingsprogram.
Vidare tänker man att det är viktigt att beakta tänka på att placera en ny
gymnasieskola centralt och tillgängligt för elever från alla orter och områden i
Borås.
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget
Maja Landin
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg

Sida
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REMISSVAR
Lokalförsörjningsnämnden
David Alm, 033-35 76 72

Datum

Diarienummer

2016-12-13

2016LN0180 291

Kommunstyrelsen
Motion om lokalisering av ny gymnasieskola
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0687
Nämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avstyrka motionen
Nämndens yttrande i sammanfattning
Varje år görs en Lokalresursplan där samtliga förvaltningar och nämnder beskriver sitt framtida behov av kommunala fastigheter inom sina respektive områden. Nämnderna tar beslut i
december månad och översänder beslutet till Lokalförsörjningsnämnden. Tjänstemän hos
lokalförsörjningsförvaltningen ställer samman samtliga behov och analyserar olika lösningar
ur en mängd olika aspekter fram till och med maj/juni nästkommande år.
Om berörd nämnd ser ett behov av ytterligare gymnasieskola inom Borås kommer detta att
beskrivas i den text som inom kort skickas till Lokalförsörjningsnämnden. I planen som är
inskickad i dec 2015 nämns att Utbildningsnämnden planerar för ett ökat behov men hanterar
detta genom lokalanpassningar i befintliga lokaler. Om Utbildningsnämnden ser ett ökat behov inom de kommande åren kommer detta att beskrivas i kommande plan och Lokalförvaltningsnämnden kan agera utifrån detta.
Nämndens yttrande i sin helhet
Varje år görs en Lokalresursplan där samtliga förvaltningar och nämnder beskriver sitt framtida behov av kommunala fastigheter inom sina respektive områden. Nämnderna tar beslut i
december månad och översänder beslutet till Lokalförsörjningsnämnden. Tjänstemän hos
lokalförsörjningsförvaltningen ställer samman samtliga behov och analyserar olika lösningar
ur en mängd olika aspekter fram till och med maj/juni nästkommande år.
Om berörd nämnd ser ett behov av ytterligare gymnasieskola inom Borås kommer detta att
beskrivas i den text som inom kort skickas till Lokalförsörjningsnämnden. I planen som är
inskickad i dec 2015 nämns att Utbildningsnämnden planerar för ett ökat behov men hanterar
detta genom lokalanpassningar i befintliga lokaler. Om Utbildningsnämnden ser ett ökat behov inom de kommande åren kommer detta att beskrivas i kommande plan och Lokalförvaltningsnämnden kan agera utifrån detta.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Vid en höjning av taket påverkas Borås Stad positivt.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
Lokalförsörjningsnämnden

Mathias Duell
Ordförande
Rune Henriksson
Förvaltningschef

MOTION
KRISTDEMOKRATERNA

2016-10-20
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion om lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås
Befolkningsutvecklingen i Borås de kommande åren är positiv, och många väntas komma till
vår vackra stad. I dagsläget ökar befolkningen med drygt 1000 personer varje år, något som
väntas stiga.
Ett område som påverkas mycket konkret av detta är utbildningssektorn. Förskolorna,
grundskolorna och gymnasierna är fyllda till bristningsgränsen. Kapaciteten inom
förskoleområdet byggs ut vilket är positivt. För grundskolornas del är beläggningsgraden
varierande men även här behövs fler lokaler.
Antalet gymnasieelever är i dag så stort att kommunens gymnasier inte kan ta emot fler
studerande. Dessutom är flyktingsprognosen framöver osäker, vilket gör att en redan hög
inflyttning kan öka ytterligare. Sammantaget blir slutsatsen - Borås behöver snarast en ny
gymnasieskola för att kunna erbjuda alla ungdomar i staden en plats.

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag om behovet av
och lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås.

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz

SP 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

SP 2

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över Planprogram för Torpa-Hestra
4:1 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2017-02-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-15
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0405 219
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2017-02-07 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2017-02-27

Dnr 2015/KS0405 219
Ert dnr BN 2015-1058

Avd: Strategisk samhällsplanering/Mark och expl.
Handläggare: Karin Graad/Anders Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över Planprogram för TorpaHestra 4:1 m.fl.
Hestra har varit aktuellt för utbyggnader i decennier och en omarbetning av de sista
etapperna välkomnas för att hitta en lämplig struktur och exploateringsgrad som ska
stärka Hestra som stadsdel.
Arbetsprocessen kring Planprogrammet för Hestra har varit givande och skapar förväntningar att nå både ett nytänkande och ett attraktivt bostadsområde som tillsammans med de redan bebyggda delarna har förutsättningar att förstärka hela stadsdelen.
Planprogrammet har noga övervägt förhållandet mellan exploateringsytor och sparad
natur. Kommunstyrelsen ser positivt att ha en högre exploateringsgrad på de ytor som
bebyggs för att i gengäld kunna spara mer naturmark som kan användas till rekreation.
Det är viktigt att planprogrammet ger utrymme för en bostadsmarknad som är öppen
och tillgänglig för olika gruppers behov, och att den ska kunna erbjuda något för alla,
exempelvis barnfamiljen, studenten, ensamhushållet, pensionären och samboparet.
För att tillgodose detta behov är det viktigt att skapa ett varierat och brett utbud av
olika boendeformer. En blandning av upplåtelseformer stärker förutsättningarna för
att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo på Hestra. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.
För att stärka bilden av en blandad bebyggelse bör det ställas krav på att även LSSboenden planeras i den tillkommande bebyggelsen. Detta skapar även goda förutsättningar för att befolka området på dagtid tillsammans med andra kommunala verksamheter. Möjlighet till äldreboende kan också bli aktuellt inom området.
Kommunstyrelsen ser positivt på en ökad expolatertingsgrad för de obebyggda delarna kring Pianogatan. Däremot bedöms området vid Torpa-Hestra 4:4 har en unik
karaktär som bör tas till vara vid en exploatering. Planprogrammet redovisar en rimlig
avvägning för en bostadsutbyggnad där det öppna landskapsrummet lämnas obebyggt.
Det är alltid positivt att kunna erbjuda kommersiell service i området. Bäst förutsättningar för detta är inom område 1 som har ett strategiskt läge i området där flertalet
Hestrabor passerar. Lokaler för handel och service i bottenplan bör säkerställas i
kommande detaljplaner.
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Planprogrammet innehåller många intressanta resonemang kring kommande bebyggelse och dess placering samt material och formspråk. Detta ger bra stöd för bedömningskriterier i kommande markanvisningar för att hitta lämpliga exploatörer för området.
För att ytterligare stärka det hållbara samhällsbyggandet är det viktigt att det skall finnas attraktiva och trygga gång- och cykelvägar både inom och till området varför
kartmaterialet behöver kompletteras. Dessutom bör gång- och cykelvägar till och från
Hestra förbättras i samband med utbyggnaden. Detta behöver inarbetas i kommande
Gång- och cykelplan.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att båda delområdena kan försörjas med
kollektivtrafik. Det västra området bedöms få en god kollektivtrafik oavsett om buss
trafikerar Orkestervägen eller inte. Kommunstyrelsens inställning är att även det norra
utbyggnadsområdet bör få en god kollektivtrafik för att säkerställa ett hållbart samhällsbyggande. Om busstrafiken inte går utmed Orkestervägen kommer de boende i
det norra området att få mycket långt till närmaste busshållplats. För att till viss del
kompensera detta och få ett hållbart samhällsbyggande krävs riktade mobility-åtgärder
med särskilt trygga och att gena gång- och cykelstråk säkras till busshållplatsen.
Fortsatt dialog med Trafikverket bör hållas för att hitta eventuella utformningsförbättringar ur flödessynpunkt på deras vägnät.
Planprogrammet redovisar två eventuella tomter för framtida skola. Kommunstyrelsen stödjer en skoltomt inom område 4 men anser att område 11 inte ligger bra utifrån kommunikationssynpunkt, inte minst med kollektivtrafik. Området bör som
programmet redovisar även kunna inrymma bostäder innan kommunen tagit beslut
om ev. skolutbyggnad på Hestra.
En avgörande fråga i programmet är om Orkestervägen ska bindas samman med Musikvägen. Enligt trafikutredningen bedöms denna inte riskera att få genomfartstrafik,
men det är ändå viktigt att studera utformningen av gatan så att hastigheten inte blir
för hög. När det norra området är aktuellt så bör vägen bindas samman med Musikvägen för att stärka sammanhållningen för hela stadsdelen.
I det fortsatta arbetet med exploateringen på Hestra är det viktigt att exploateringsekonomin lyfts fram och där har den föreslagna sammanbindningen av Orkestervägen
och Musikvägen en central roll.
Innan planprogrammet antas bör ställningstagande kring luftspridning från angränsande industriområde vara avklarat.
Vid Sonatgatan finns det i nuvarande detaljplan möjlighet att bygga exempelvis en
förskola på allmänt ändamål. Planprogrammet bör inte motverka en sådan möjlighet
om behovet finns längre fram i tid.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Inkommen e-post

Diarium
Kommunstyrelsen

Inkommen e-post
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ärende:

Detaljplanering <Detaljplanering@boras.se>
2017-01-17 14:18:50
Borås Energi och Miljö AB <registrator@borasem.se>, Borås Elnät AB <benab@bornet.se>,
"Diarium Kommunstyrelsen" <KS.diarium@boras.se>, Diarium Kulturnämnden
<KN.diarium@boras.se>, Diarium Tekniska Nämnden <TEK.diarium@boras.se>, Elin Hegg
Inbjudan till programsamråd gällande Planprogram Hestra, Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Borås Stad.

Inbjudan till programsamråd gällande
Planprogram Hestra, Torpa-Hestra 4:1
m.fl., Borås Stad.
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att
översiktligt utreda förutsättningar och formulera mål och visioner. Planprogram görs ofta
över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.
Planprogrammet skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter och boende i
området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. De
berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt göras flera detaljplaner för olika
delar av det område som planprogrammet täcker. Planprogrammets syfte är att under hela
processen finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument.

Hestra
Detta planprogram omfattar i stort sett hela det område som pekas ut i den fördjupade
översiktsplanen för Hestra som antogs 1989 med undantag från området söder om
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. Huvudfokus är att utreda de icke genomförda delarna
som pekades ut 1989 för att se på lämplig exploatering men även att se över de strategiska
ställningstaganden som behöver göras avseende exempelvis kommun-ikationer, grönstruktur
och servicebehov. Planprogrammet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade
viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen för kommande

utvecklingsprocesser.

Totalt på Hestra med den fördjupade översiktsplanen som struktur har ca 600 bostäder byggts
sedan 1990-talets början. Detta planprogram presenterar möjlighet för upp emot ytterligare
800-1000 bostäder med en preliminär utbyggnadsstart 2020 och färdig utbyggt kring 2030.
Trafikstrukturen som presenterades i den fördjupade översiktplanen från 1989 har som
förslag att Orkestervägen förlängs och byggs ihop med Musikvägen. Förslaget har studerats i
detta planprogram och föreslås genomföras.

Programhandlingar
Programhandlingar finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/hestravaxer.
Där finns även utredningar som utgör underlag.
Önskar man få tryckta programhandlingar skickat till sig maila till detaljplanering@boras.se
och ange Hestra planprogram samt adress.
Programhandlingar finns även tillgängliga i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås,
måndag torsdag kl. 08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00.

Öppet hus
Öppet hus kring planprogrammet kommer att hållas på Hestra Midgård i matsalen onsdagen
8/2 kl 17- ca 19. Då kommer politiker och tjänstemän från kommunen att finnas på plats för
att berätta om programmet och svara på frågor. Klockan 17:15 och 18:15 kommer kortare
presentationer att göras.

Synpunkter till
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, boende, kommunala remissinstanser och andra
som har ett väsentligt intresse i frågan.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev.
Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om innehållet i detta
brev.

Samrådstiden är 18 jan – 1 mars 2017
Skicka dina/era synpunkter/remissvar senast 1 mars 2017 via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange diarienummer BN2015-1058. Yttrandet önskas som digitalt

textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att
skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Ekeblom, tfn 033-35 84 25, e-post johan.ekeblom@boras.se
Emma Larsson tfn. 033-35 85 34, e-post emma2.larsson@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se
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Birgitta Höök
Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram
behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och formulera
mål och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och
ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på
förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet
till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt göras ﬂera
detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet
täcker. Planprogrammets syfte är att under hela processen ﬁnnas
med som ett övergripande inriktnings- och måldokument.
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Inledning
VARFÖR HESTRA PLANPROGRAM
I Borås generalplan från 1930-talet pekades Hestra ut som ett framtida
utvecklingsområde för bostäder. Men det var först under 1970-talet som dessa
idéer togs vidare genom den så kallade dispositionsplanen vilken pekade ut
en stadsdel med 3000 lägenheter. De storskaliga planerna fullföljdes inte på
grund av att efterfrågan på bostäder i Borås sjönk under slutet av 70-talet.
1989 togs nästa steg och i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som
arbetades fram, omprövades 70-talets planering och ersattes med en
vision om parkstaden vilken tog sin utgångspunkt i landskapet.
Utveckling som 1989 års FÖP pekade ut började realiseras bara några
år senare i och med den nordiska bostadsutställningen 1994, vilket gav
Hestra en framgångsrik start med Parkstadsområdet kring Hestra Ringväg.
Utställningsområdet från 1994 är ett område som bjuder på uppskattade
bostadsmiljöer och hög arkitektonisk kvalité med utgångspunkt i nordiskt
byggande och landskapets förutsättningar. Denna del har sedan blivit
förebilden för fortsatta etapper som genomförts och genomförs. Även
den fortsatta utvecklingen av Hestra i och med detta planprogram tar
sitt avstamp i denna succé som är erkänt som i vissa fall beskrivs som
ett av Sveriges bästa bostadsområden. En utmaning som förpliktigar.
Detta planprogram omfattar i stort sett hela det område som pekas ut i
den fördjupade översiktsplanen med undantag från området söder om
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. Huvudfokus är att se på de icke
genomförda delarna som pekades ut 1989 för att se på lämplig exploatering
men även att se över de strategiska ställningstaganden som behöver göras
avseende exempelvis kommunikationer, grönstruktur och servicebehov.

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande
målsättning är att utreda översiktliga
förutsättningar, ta fram en målbild,
en struktur för bebyggelseområden
och grönområden samt
planeringsprinciper för
områdets innehåll.
Planprogrammet ska skapa
förutsättningar för en hållbar
bebyggelseutveckling, både socialt
och miljömässigt. Boende får tillgång
till boendemiljöer med kvalitéer och
upplevelsevärden där förutsättningar
för ett rikt och hållbart liv ges.
Planprogrammet ska även säkerställa
en grönstruktur med fokus på djur
och växtlivets spridningsbehov
och kopplingar för människan
till olika grönområden.
Planprogrammet ska även initiera
genomförandeperspektivet genom
initiala bedömningar kopplat till
ekonomi och rimlighetspotential.

Planprogrammet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade
viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen
för kommande utvecklingsprocesser. Totalt på Hestra med den fördjupade
översiktsplanen som struktur har ca 600 bostäder byggts ut sedan 1990-talets
början. Detta planprogram presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 8001000 bostäder med en preliminär utbyggnadsstart 2020. Läs mer om tidigare
ställningstaganden i kapitlet Tidigare ställningstaganden på sidan 28.

GRANNSKAP
Hestra ligger i den nordvästra
delen av Borås med ca 2-3 km
till stadskärnan. Programområdet
omfattar ett ca 1,5 km2. Det
avgränsas av Alingsåsvägen i
nordöst, Ryssbybäcken i nordväst,
Ramnaslätts verksamhetsområde i
sydväst och Byttorpssjön i sydöst.
Borås stad äger Torpa-Hestra 4:1
vilket omfattar nästintill all den
mark som pekas ut som lämplig
för bostadsexploatering. Även det
område vid Pianogatan som utgörs
av fastigheterna Berwald 84-88 och
Roman 1-4 ägs av Borås stad. Läs
vidare om Pianogatan på sidan 18.
Från Hestra ﬁnns ﬂera cykel- och
promenadmöjligheter till Borås
centrum. Kollektivtraﬁkförsörjningen
är relativt god (varierar mellan
10 och 30 min traﬁk under
dygnet) och det tar ca 10-15
minuter med bussen till centrum.
Frilufts- och rekreationsområden
ﬁnns ﬂera i närheten. I sydväst
ligger Byttorpssjön med ett
kortare elljusspår, badplats samt
ﬁskemöjligheter. Byttorps idrottsplats
där Byttorps IF håller till ﬁnns i
området ner mot Byttorpssjön. I
nordväst ligger Ryssbybäcken och
kring denna ﬁnns ﬁna strövområden.
Hestra Midgård, på fastigheten
Partituret 1, ligger utmed Hestra
ringväg och utgör stadsdelens
centrum. Centrumbyggnaden
inrymmer idag grundskola 0-6,
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fritidsgård, idrottshall, äldreboende
med mera. Hestra Midgård
ägs av AB Bostäder i Borås.
Området vid Hestra Ängar TorpaHestra 4:4, är i privat ägo och där
har Borås Stad beviljat planbesked
under 2014 för att se på en möjlig
utveckling av bostäder. Läs vidare om
Torpa-Hestra 4:4 på sidan 19.
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Process
ARBETSMODELL
Arbetet med planprogrammet för Hestra utgår från en
projektstruktur där en huvudprojektledare getts ett tydligt
samordningsansvar från idé till genomförande.
Planprogrammet har arbetats fram i projektstudioformatet. Projektstudion är
ett arbetssätt där man mixar kompetenser från strategisk nivå och utförande
och genomförandenivå till ett projektstudioteam. Projektstudioteamet
har inledningsvis arbetat med att deﬁniera viktiga utgångspunkter
baserade på olika kompetenser och kunkaper för att gemensamt skapa ett
planprogram. Arbetsformen innebär även att teamet arbetar ihop under
mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning.
Detta även för att tidigare och tätare samordna de olika delprojekten.
STYRNING
Resultatet från projektstudion har löpande förankrats hos den
politiska styrningen och ledningen för Hestra projektet som utgörs av
representanter för Kommunstyrelsen (kommunalråden med ansvar för
samhällsbyggande) och Samhällsbyggnadsnämndens presidium. Forumet
kallas presidieöverläggning inom samhällsbyggande och är ett forum för politisk
samordning. De formella besluten sker i respektive nämnd/styrelse.
Ordmolnet visar ord som
workshopdeltagarna satte på
Hestra som plats och på själva
arbetet med utbyggnaden, dess
utmaningar, möjligheter etc.
Större ord innebär att det är
ﬂer deltagare som använt ordet.

Hur tar sig dagens och
framtidens Hestrabors behov
och drömmar sig uttryck?
Hur tar vi oss an
utmaningen att bygga
ﬂera hundra nya
bostäder?!

Hur tar vi som kommun och
markägare en aktiv roll i att utveckla
Hestra på ett hållbart sätt?

WORKSHOP
Forumet, presidieöverläggning inom samhällbyggande tog under året initiativ
till att gå ut med en bred inbjudan till övriga berörda presider (Tekniska
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Fritids- och folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnd väster) för att ha
en gemensam workshop med fokus på politiska mål och värderingar
kopplat till Hestra projektet. Den 30 augusti 2016 ägde workshopen
rum och ett 30-tal deltagare fördelade på hälften politiker och hälften
tjänstemän fördjupade sig i att ta fram en gemensam målbild för Hestra
som sedan kommit att bli grunden för detta planprogram men även för hur
organisation, styrning och uppföljning kopplat till projektet ska säkras.

6

TIDSPERSPEKTIV
Planprogrammet förväntas att antas under första halvan av 2017 av
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige. Därefter kommer området delas upp
i olika etapper och uppdrag. Området består av två huvudetapper – Västra
och Norra, där den västra etappen utmed beﬁntliga Orkestervägen bedöms
som lämpligast att börja med och där en preliminär byggstart är bedömd till
2020. Den norra etappen bedöms ha en något senare byggstart kring 2025.
Hela programområdet beräknas kunna vara fullt utbyggt kring 2030.

PROJEKTSTUDIO
FÖRUTSÄTTNINGAR
Platsens nuläge och förutsättningar
ringades in, liksom projektets mål
och utmaningar inför den fortsatta
utvecklingen. Även arbetsprocess
och resurskrav deﬁnierades.

WORKSHOP
En gemensam målbild avseende
identitet, bebyggelse och funktioner
diskuterades. En värde- och
målformulering började ta form.

PROJEKTSTUDIO
PLANPROGRAM
Fokus på planprogrammets
innehåll och avgränsning. Arbetet
kring stadsbyggnadsvärden utifrån
workshopens målbild fördjupades.

PLANPROCESS
De förutsättningar som den fördjupade översiktsplanen från 1989
ställningstaganden grundar sig på behöver studeras och dess aktualitet
bedömas genom att ta fram ett planprogram för det aktuella området norr
om Symfonigatan. Detta kan påverka avgränsning och läge av etapper.
Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget
inför fortsatt detaljplanering. Området kommer sedan att delas upp i ﬂera
detaljplaner. Den första detaljplanen kommer att påbörjas under 2017.
GENOMFÖRANDE
Då kommunen är ägare till i stort sett all berörd mark som ska
exploateras kommer markanvisningar ske. Anvisningarna kommer
delas i uppskattningsvis tio stycken områden vilka kommer variera i
storlek. För de första utbyggnadsområdena kommer anvisningen
av mark genomföras samtidigt som detaljplanen tas fram.
Du kan läsa mer om Genomförande på sidan 34.

Projekt Hestra
Forsatta uppdrag - projekt Hestra
2015

2017

2016

Uppdrag

Projketstudio

Workshop

Projektstudio

Detaljplaner
startas

Planprogram
Samråd
Här är vi nu!

Planprogram - projekt Hestra
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Markanvisningar
inleds

2018-2020

Preliminär
Byggstart
2020

Hestras framväxt
Stadsdelen Hestra har ursprungligen
varit centrerad kring infartsstråket till
Borås vid nuvarande Alingsåsvägen/
Kvibergsgatan. I omedelbar närhet
till den gångbro som idag ﬁnns över
Alingsåsvägen, låg tidigare en liten
aﬀär och, i anslutning till aﬀären,
en vändplats för bussen till centrala
Borås. Denna plats utgjorde en
samlingsplats för Hestraborna och
kan sägas ha varit början till ett
centrum för stadsdelen. Bebyggelsen
på Hestra låg organiskt framvuxen
främst mot väster, norr och nordost
om samlingsplatsen. Mot söder
ﬁnns stadsdelen Byttorp med
Egnahem och ﬂerfamiljshus. Det
aktuella planprogrammet ligger i
utkanten av Hestra, i västra och
nordvästra delen av det område som
ursprungligen benämndes Hestra.
Stadsdelen, som vi avgränsar den
idag, har fram till slutet av 1950-talet
i princip helt präglats av ett odlingsoch beteslandskap med tillhörande
bebyggelse. Gårdsbildningarna
har löst sammansatt grupperat
sig främst på den västra sidan av
Alingsåsvägen. Några få rester av
odlingslandskapet och den äldre
bebyggelsen ﬁnns ännu bevarade på
Hestra och de utgör idag mycket
viktiga komponenter för att skapa
ett historiskt djup, en läsbarhet och
därmed en förståelse för stadsdelens
ursprung, framväxt och historia.
De är kärnan till dagens Hestra.
Under perioden 1930-1960, när
Borås växte kraftigt, kom även
områden som Hestra, som då

uppfattades ligga långt ut från
själva staden, att få tillskott av ny
bebyggelse när staden sprängde
sina gamla gränser. Det handlade
i några enstaka fall om mindre
ﬂerfamiljshus samt ett antal nya
boningshus i anslutning till äldre
gårdar. De nya husen ﬁck en modern
utformning och anslöt i stort till
funktionalismens stilideal, vilket
delvis förändrade områdets karaktär.
Denna bebyggelse är idag insprängd
i den beﬁntliga, något yngre,
bebyggelsestrukturen och utgör en
lite otydlig årsring på själva Hestra.
I spåren av 1960-talets ekonomiska
framgångar och en stark
urbaniseringsvåg i Sverige förtätades
Hestra med ett stort antal nya
bostäder. Detta skedde främst öster
och nordost om Alingsåsvägen
utmed bland annat Gejersvägen och
Ryssbyvägen där en mängd nya villor
byggdes i tidstypisk stil vid slutet av
1960-talet och under tidigt 1970tal. Framförallt de s.k. Atriumhusen,
som HSB uppförde vid Glimmerplan
1968, och radhusen vid Kvartsgatan
från 1970, dominerar intrycket
i denna del av Hestra. Genom
sin placering i de östra delarna av
Hestra blir dock avtrycket på den
del som själva planprogrammet
berör ganska begränsat.
Hestra skonades från
miljonprogrammets storskaliga
planeringsideal, trots att långt
framskridna planer fanns för Hestras
västra delar. En dispositionsplan,
som omfattade 3 800 bostäder

En vy över det som idag är Hestra parkstad. Foto: Trygve Åkesson hämtat från Hestraiboras.se
för 11 000 invånare, fanns färdig
1972. Den genomfördes aldrig
på grund av textilkrisen och den
stora utﬂyttningen från Borås
som följde i dess fotspår. Delar
av planen realiserades dock 1976
när ett relativt stort antal radhus
byggdes vid Romansgatan.
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Efter en lång stiltje i
bostadsbyggandet på Hestra
kunde ytterligare delar av 1972års dispositionsplan utnyttjas år
1988, då en omfattande förtätning
genomfördes vid Sonatgatan.
Den tidstypiska bebyggelsestrukturen
med sina karaktäristiska
radhus skapar idag en tydlig
årsring på Hestra.

Med ett ursprung i en FÖP
kallad ”Hus i park” från 1989
skapades Hestra Parkstad under
1990-talets första år. Utbyggnaden
av det nya området avslutades 1994
med en mässa kallad ”Nordisk
Bostadsutställning”. Hestra
Parkstad och mässområdet har
idag i princip blivit synonymt med
stadsdelen och dess bebyggelse

HESTRA 1989-2016
Totalt antal byggda bostäder inkl byggrätter 730 st
Prognos för ej genomförda etapper enligt FÖP 1989: 530 st
Prognos 2016: ca 800-1000 bostäder

13 villatomter och LSS Boende utbyggt 2005-2006

Alin

Hestra Norra
Delområde 2 i detta program.
Utreddes inte i planprogrameet från 2006
Prognos 1989 för området var ca 380 bostäder

g
vä
ås
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Planbesked lämnat 2014.
Cirka 10-15 Bostäder.

en

/V
äg

Hallatorp
37 enbostadshus utmed Valthornsgatan
40 enbostadshus utmed Flöjtgatan
9 kommunala tomter och förskola utmed Pianogatan.
Samt en i gällande plan outnyttjad byggrätt för ca 18 bostäder på fastigheten Berwald 89. För
denna pågår arbete med att ändra planen för att möjliggöra rad-/parhus bebyggelse. Totalt
ca 100 bostäder och förskola (6 avdelningar) (prognos 1989 - 250 bostäder.)

Hestra Trädgårdsstad
Detaljplan antagen 2014 medger
cirka 150 Bostäder vid Kantaten

Or

ä
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n

Symfon
ig
a

k

Hestra Västra
Delområde 1 i detta program
Prognos 1989 för området var 150 villor vilket sedan omfomuleradaes i
planprogram från 2006 till ca 60 villor.
1989 var inriktningen för det sydvästra hörnet verksamhetsområde.

180

n
ta

Hestra Parkstad
Bostadsutställningsområdet från 1994 omfattar 220 lgh och
centrumfunktion. Området har sedan dess kompletterats
2006 med 42 lgh samt 2010 med 42 bostäder.
Totalt 304 Bostäder. (prognos 1989 var 200 bostäder.)

Sjögläntan
Utbyggt 2013 -2016.
Totalt 63 radhus/parhus (prognos 1989 var 120 lgh.)

n

väge
Göteborgs

500 m

När Hestra parkstad var topograﬁ och värdefulla lansdskapselement
utgångspunkten. Hus placerades antingen längs eller tvärs topograﬁn, men alltid
med landskapets förutsättningar som grund. Stenmurar och grusgångar anlades för
att anspela på det gamla odlingslandskap den nya bebyggelsen placerats i.
utgör den helt dominerande
årsringen, såväl fysiskt som mentalt.
Området för utställningen har
också förskjutit det som uppfattas
som centrum av Hestra en bit
västerut utmed Symfonigatan.

Under 2006-2009 har det
ursprungliga utställningsområdet för
Hestra Parkstad kompletterats med
fyra punkthus som relativt enkelt
kan avläsas som senare tillägg.
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Det danska bidraget till Bostadsutställningen ritat av Vandkunsten skär topograﬁn
och visar därför endast kortsidan mot stråken vilket ger ett litet visuellt avtryck.

2006 tillkom bostadsrätterna i början
av Hestra ringväg.

I enlighet med intentionerna i
FÖP från 1989 har utbyggnaden
av Hestra Parkstad fortsatt under
2000-talet. Dessa senare tillkomna
bebyggelseområden, uppförda 20082016, har en tydlig struktur och egen
karaktär med en tidstypisk arkitektur.
De tre mest dominerande, Hallatorp,
Hestra Höjd och Sjögläntan, innebar

och byggs på marken där Hestra
sjukhem tidigare låg. Sjukhemmet
som byggdes 1978 hade när
detaljplanen för bostadsbebyggelsen
antogs stått övergivet i ett tiotal år.

ganska omfattande tillägg till det
ursprungliga Hestra Parkstad,
men de inkräktar inte nämnvärt
eftersom de har byggts med respekt
och håller ett visst avstånd.
Det senaste tillägget till stadsdelen
Hestra byggs i tre etapper under
2014-2017. Den nya bebyggelsen går
under namnet Hestra Trädgårdsstad
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Både namnet Hestra Trädgårdsstad och utformningen av gatorna vittnar om hur
viktig bostadsutställningen varit som identitetsskapar för det nuvarnde Hestras.

Programförslag

NATURNÄRA MED STADENS KVALITETER
Utbyggnaden av Hestra bygger vidare på parkstadskonceptet där samspelet med platsen och landskapet är den
övergripande målsättningen för den fortsatta utbygganden. Hestra ska vara ett tryggt bostadsområde nära
naturen som är variationsrik med strövskogen kring Ryssbybäcken, odlingslandskapet vid Hestra Ängar och
friluftsområdet vid Byttorpssjön. Hestra har även nära till vardagsservice och bra kopplingar/förbindelser till
stadskärnans utbud. I bebyggelsen ska det ﬁnnas en blandning av bostadsformer som tilltalar en bred grupp
människor. Området ska vara rikt på variation och kontraster i den byggda miljön och i mötet mellan natur och
bebyggelse ska stor omsorg läggas. I Hestra ska det ﬁnnas miljöer som lockar både barn och vuxna till lek och
rörelse vilket bidrar till ett hälsosamt liv. Området ska även präglas av ett genomgående hållbarhetstänkande.
HESTRA VÄXER... TILL ETT NÄRA, UNIKT OCH GRÖNT BOENDE
• Hestra ska vara platsen där människor lever ett rikt och hållbart vardagsliv.
• Hestra ska inrymma ﬂera olika sorters boenden där upplåtelseform, storlek och uttryck ska passa många behov.
• Hestra ska växa som en modern version av parkstadskonceptet där grönska och närheten till naturen är den bärande idén.
• Hestra ska byggas så att platsens unika värden och förutsättningar tas tillvara genom att utblickar, stråk
och mötesplatser skapar samband med naturen.
• Hestra ska som område fortsatt ha en unik karaktär där arkitektur, hållbarhet och kvalité är ledord.
• Hestra ska präglas av att stor omsorg har lagts vid mötet mellan de bebyggda delarna och den sparade naturmarken.
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Rik och hållbar vardag

Hestra Standard
Karaktär och Kvalité

Hållbart resande
Enkla vardagsval
Mötesplatser
Föreningsliv
Servicestruktur för olika skeden i livet
Koppla samman – med kringområden och
stadskärnan.
Variation i boendeutbudet
Hyra, köpa!
Storlek – ett rum eller ﬂera rum
Bo högst upp eller med markkontakt och egen
täppa
Behov och efterfrågan - Generationer och
Demograﬁ

Arkitektoniskt utryck - Hestra Standard
Materialval - sunda och hållbara
Grönstruktur och terränganpassning
Gaturum och allmänna ytor med tydlighet och
inbjudande karaktär

NÄRA - UNIKT - GRÖNT

Unika värden får ta plats
Gröna länkar – del av stadens
övergripande grönstruktur
Ryssbybäcken är ett mervärde som ska
stärkas och lyftas fram
Hestra ängar ska utvecklas till en mötesplats för
hela Hestra
Friluftsvärdet - Besökspotential

Kajer mot det gröna
Storskogen ska upplevas och kännas nära
Skapa bryn - aktivt skapa ny grönstruktur

Kreativ och öppen process
Samverkan
Dialog
Tydlig och sammanhållen projektstyrning
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VEM BOR I HESTRA 2030

Gittan 68 år, bor med sin make.
Vi njuter varje dag av vårt friare liv i lägenhet, behöver inte klippa gräs eller rensa
rabatter. På morgonen sitter jag vid mitt frukostbord och ser ut över Borås. Vi bor
på åttonde våningen i ett fantastiskt höghus. I eftermiddag ska jag träﬀa mina f d
arbetskamrater och vi ska vara med i en bouleturnering på Byttorps idrottsplats, tror
att vi har chans att vinna. Efter tävlingen kommer vi att gå till Hestra Midgårdsterrassen och äta något gott. Om vi orkar tar vi en promenad i området, hoppas att
det ﬁnns några grönsaker att köpa hos odlarna borta vid Hestra ängar, de brukar
vara kvar sent om det är vackert väder.

Julia 43 år med Oscar 13 och Lovisa 17 år
Tänk att vi ﬁck tag på en lägenhet med balkong i söderläge, nära naturen och ändå så
bra kommunikationer till centrum. Barnen kan lätt åka till sin pappa på Druvefors
och Lovisa kan enkelt ta sig ner till sina klasskamrater på gymnasiet. Oscar är ute
i skogen och nere vid Ryssbybäcken dagligen. Ibland kommer han till och med hem
med ﬁsk som jag får steka. Oscar ska vara med i en ﬁsketävling som fritidsgården
anordnar till helgen, roligt att det händer så mycket i området.

Nina och Fatima 25 år.
Nu kan vi ordna det precis som vi vill ha det, känns ﬁnt efter alla år i studentboende
och andrahandslägenheter. Bra att bussarna går så ofta så att det är smidigt att ta sig
ner till våra jobb i stan. Vi bor på fjärde våning och har en liten balkong där vi kan
se skog och höjder, mest tall i och för sig. Framför vårt hus är det ett radhusområde,
där verkar det bo mycket barn. Ikväll blir det musikquiz på restaurangen vid Hestra
Midgård, vi kommer nog att gå dit efter joggingrundan på motionsspåret.

Miguel 37 år, gift med 3 barn, 1, 6, 10 år.
Jag är föräldraledig sedan 2 månader tillbaka, så bra man kan ha det. Vi
bor i en lägenhet med en stor uteplats, alldeles bredvid den härliga lekplatsen.
Tänk vilka möjligheter det ﬁnns att kunna vara ute med alla barnen. I
morse följde jag med de stora till skolan, en alldeles lagom promenad. Den
lilla somnade i vagnen, så jag kunde sätta mig på caféet och ta en kopp kaﬀe
i lugn och ro, lite slösurfande blev det också. På hemvägen ska jag gå in
och beställa tid hos frisören för de två stora barnen. Hoppas att min sambo
kommer hem i tid så att jag hinner ner till korpmatchen i fotboll på Byttorps
idrottsplats. Vi trivs verkligen i området och tänk att det har blivit så enkelt
att pendla till Göteborg i och med snabbussen till järnvägsstationen.
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STADSBYGGNADSVÄRDEN
Stadsbyggnadsvärden ska illustrera hur samspelet mellan
gårdar, gator, torg och parker kan fogas samman till en
nyskapande, mer värdetät, varierad och grön stadsdel med
blandat innehåll och funktion. Inriktningen och principerna
som stadsbyggnadsvärden pekar ut kommer att ligga till
grund för stadens fortsatta arbete med Hestras utveckling.
Principerna anger en ambitions- och kvalitetsnivå som
kommer att fördjupas och utvecklas tillsammans med olika
aktörer i samband med kommande planutformning och
säkras genom planbestämmelser i den juridiska detaljplanen
eller i avtal kopplat till exempelvis markanvisningar.

DENSITET
Lågt och glest i ytterkanterna
mot skogsmarkerna ger utblickar
mot naturen och skapar en
övergång mellan natur och
bebyggelse. Högt och tätt i
anslutning till vägarna och vid
entrépunkterna till området.

KAJER MOT DET GRÖNA
Ett aktivt möte mellan bebyggt
och natur med bryn för att säkra
strövskogen och storskogskänslan
med bevarad närhet till
bebyggelsen. Här placeras med
fördel stigar och gångvägar.
Skötselgraden kan variera.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER
Inbjudande och öppenhet mellan bostadsområdena.
Hus i park konceptets kvaliteter där
bostadsgårdar och den sparade naturen mellan
kvarteren binds samman till ett nätverk av
miljöer och mötesplatser. Gårdarna ska inte
upplevas som isolerade öar utan ska uppfattas
som delar i den övergripande helheten.

TOPOGRAFIN
Området är kuperat och kräver
en noggrann höjdsättning.
Särdrag i naturen framhävs
såsom landskapsrum som dalar
och kullar men även detaljer
som bergsbranter och stenblock
kan bli karaktärsinslag.

NUDGING
Stora markparkeringar undviks till förmån för gårdar,
park- och naturstråk. Cykelparkeringar ska ﬁnnas
lättillgängliga nära bostadshusen.
I Hestra ”göms” bilen med fördel i och under
byggnader. Topograﬁn skapar förutsättningar att
på ett naturligt sätt nyttja nivåskillnaderna och
lägga parkering under hus och gårdsmiljöer.

HÅLLBART RESANDE
Gång och cykel är prioriterade.
Framkomlighet och trivsel är
ledord. Skapa strukturer där
kollektivresande är lätt och
tillgängligt.
Bilen ska få plats men
inte dominera.

NÄTVERK AV PLATSER
Naturområden, parkområden och
lekplatser ska sammanlänkas. Dessa skapar
tillsammans en mångfald och variation
av möten och funktioner. Även de mer
halvprivata zonerna i anslutning till
bostadshus är en del i denna struktur och
skapar naturliga möten mellan människor.
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VARIATION
Blandade
upplåtelseformer
och storlekar på
bostäder ger dynamik
och variation.
Tillfredsställer olika
behov och vardagsliv.

BOTTENPLAN
Samutnyttjande genom
att servicefunktioner
som förskolor och
serviceboenden t.ex.
LSS placeras med fördel
i bottenplan på ett
bostadshus. Befolkar
området på olika tider.

Hestra 2020-2025-2030
HESTRA VÄSTRA &
HESTRA NORRA
Hestraprojektet omfattar två
huvudområden – Hestra Västra
utmed beﬁntliga Orkestervägen där
uppemot 500-600 bostäder kan
rymmas och Hestra Norra vilket
skapas genom en sammanbyggning
av Orkestervägen och Musikvägen
och kan inrymma uppemot
300-400 bostäder. Dessa två
huvudområden kan delas upp i ﬂera
delområden och innebär många
projekt med olika byggherrar.
Hestra Västra är det första delområdet
av Hestras fortsatta utbyggnad och
här är mycket av infrastruktur etc.
redan på plats. Hestra Västra har
goda markförhållanden i utpekade
bebyggelseområden med undantag
från torvrikmark i sydöst (område
1). Området har ett medeldjup på ca
1,5m och bedöms kunna grävas ut.
Gällande avståndet för bostäder till
Ramnaslätts industriområde i söder
kommer detta att studeras vidare.
Inom den sydvästra delen ﬁnns
fornlämningar i form av fornåkrar
vilka även de kommer att utredas
vidare i det kommande arbetet.
För Hestra Norra är investeringarna
större. Exempelvis är vägdragningen
om ca 1 km en stor investering.
Även markförhållandena är mer
komplexa då där ﬁnns två partier
torvrik mark insprängt inom
bebyggelseområdena vilket kan ses
som försvårande och fördyrande.
Det ena torvrika området som ligger

HESTRA VÄSTRA 2020-2025
Skapa en tydlig entré. Bostäder
3-6 våningar och i vissa lägen
något högre bebyggelse max 8-10
våningar. Service och verksamheter
ska lokaliseras intill entrépunkten.
Möjlighet att integrera äldreboende
och/eller LSS-boende i någon
del. Ca 100-150 bostäder

1

i mitten av bebyggelseområdet och
är minst 2000m2 har ett medeldjup
på 2,5 m och ligger i området där
vägdragningen föreslås. Alternativ
har översiktligt studerats men för att
skapa en eﬀektiv bebyggelsstruktur
föreslås detta område att grävas ut
vilket måste konsekvensbedömas
och utredas vidare. Det andra
torvområdet är större och djupare
och bedöms inte rimligt att
gräva ur. Varken ur ekonomisk
eller miljömässig synpunkt. Det
behöver studeras om den västra
delen av torvområdet kan göras
byggbar för en vägkoppling för
att möjliggöra byggbara delar.

2-3

Blandad skala upp
till 5/6 våningar. Hus
i många volymer som skapar
grupper och placeras i terrängen.
Variation av lägenheter med
balkong och med uteplats på
mark. ca 150-200 bostäder

4

Blandad skala upp till 5/6
våningar – området pekas
även ut som tänkbar lokalisering för
förskola och/eller skola. Förskola
kan med fördel placeras i bottenplan
integrerat med bostäder. Skola
däremot kan behöva ligga separat
och är svårare att integrera med
bostäder. Skola tar hela området i
anspråk. ca 100 bostäder eller skola.

ETAPPER OCH
EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och
tänkbar exploateringsgrad presenteras
i strukturskissen. Här redovisas 13
deletapper. Dessa har beräknats i
bruttoytor och en exploateringsgrad
är framtagen som baseras på ett
antagande om att 50% av bruttoytan
kan omvandlas till kvartersmark
och att kvartersmarken sedan kan
bebyggas till 30% (byggnadsyta BYA). Det ger ett e-tal mellan 0,3
till 0,7 i de framtida etapperna.
Exploateringsgraden blir då relativt
lik området kring Hestra ringväg
som har en exploateringsgrad
på ca 0,4 till 0,6 i e-tal. Talet
beräknas genom att den bebyggda
ytan delas med storleken på en
avgränsad markyta runtomkring.

5-6

Blandad skala mellan
2-4 våningar. Flera
volymer som placeras i terrängen.
Viktigt möte med naturen och
Ryssbybäcken. Ca 100 bostäder

7

Förskola i karaktärsbyggnad i
anslutning till naturmarken.
Placering och höjd av byggnad
behöver noga studeras för att få
till ett varsamt och bra möte med
Ryssbybäckens omgivning.
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HESTRA NORRA 2025-2030
Bebyggelse i 4-6 våningar
tätt mot vägen för att
skapa ett stadsmässigt och
händelserikt gaturum utmed
Orkestervägen. ca 80 bostäder

8

9

Bebyggelse i punkthus och
lamellform 3-5/6 våningar.
Husen placeras utmed berget
och upp på höjden, för att ta till
vara utsikten. Torvrik mark och
den kuperade topograﬁn behöver
noga studeras. Ca 80 bostäder.
Bebyggelse i 4-6 våningar
tätt mot vägen för
att skapa ett stadsmässigt och
händelserritk gaturum utmed
Orkestervägen. Mötet med
naturen ner mot Ryssbybäcken
är extra viktig. ca 100 bostäder
Blandad skala upp till 5/6
våningar – området pekas
även ut som tänkbar lokalisering för
förskola ochieller skola. Förskola
kan med fördel placeras i bottenplan
integrerat med bostäder. Skola
däremot kan behöva ligga separat
och är svårare att integrera med
bostäder. Skola tar hela området i
anspråk. ca 100 bostäder eller skola.
Bebyggelse i
många volymer.
2-4 våningar. Ca 40 bostäder

10
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PIANOGATAN
Pionogatan är planerad och förberedd för villabebyggelse och ägs av Borås
Stad. Under programarbetet har området studerats översiktligt och en
tätare exploatering bedöms möjlig. En inriktning mot ﬂerbostadhus i 3-5
våningar bedöms rimligt för fastigheten. Funktioner som LSS -boende
eller äldreboende skulle kunna vara en inriktning. En högre densitet kring
korsningen Orkestervägen-Symfonigatan-Melodivägen höjer densiteten
och minskar upplevelsen av genomfartsled. Det hjälper även till att stärka
korsningen som en entrépunkt till de planerade delarna. Förutsättningarna
och inte minst bullersituationen behöver dock noga undersökas.
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landskap man hämtade inspirationen
ifrån när man byggde Hestra
Parkstad. Placering av bostäderna
bör ske kring det område som utgörs
av ladan och i dess anslutning.
Ängsmarkerna och dess omgivningar
föreslås utvecklas till en stadsdelspark
som kan lyfta fram Hestras identitet
kopplat till historien. Ängsmarken
blir då en grön resurs och den gamla
fägatan renoveras iordningställs
som promenadstråk. Stenmurar
och vegetation i form av större
lövträd är några av de inslag som
är viktiga att ta hänsyn till.

Sonat
gatan

TORPA-HESTRA 4:4
Planuppdrag gavs 2014 efter att
ägaren till fastigheten Hestra
4:4 ansökt om planbesked för
att utveckla fastigheten med
bostadsbebyggelse. Fastigheten ingår
i Hestra Ängar som är en känslig
landskapstyp vars karaktär är en
unik resurs i Hestraområdet som
stort. Öppenheten är en resurs och
det är även en av få bevarade rester
av det agrara Hestra. Bedömning
som hittills gjorts är att byggnation
inte lämpar sig i det öppna
landskapsrummet utan attdetta bör
undvikas. Det var den här typen av

Ungefärlig
placering av
fotografen
när bilden
till vänster
togs

väg
a Ring

Hestr

an
at
ig

on

mf
Sy

Vy från Hestragärde mot nuvarande Hestra trädgårdsstad på 1960-talet. (se karta
till höger). Bilden visar landskapet kring gårdarna på Hestra och ur vilket landskap dagens Hestra växt fram. Foto: Stig Gunnarsson, hämtat från Hestraiboras.se
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SAMMANHANG
Hestra bygger på naturen och
ska så göra även då de föreslagna
delarna adderats. Den föreslagna
exploateringen visar sin logik ur
ett stadsbyggnadsperspektiv då
man delar kartan mellan gröna
ytor och exploaterade. De nya
områdena visar sig då som en
komplettering i tomrummen mellan
de redan bebyggda delarna i staden,
en förtätning. Samtidigt sätter
programmet en tydlig gräns för
hur långt ut i naturen staden kan
gå, genom att skapa en buﬀertzon
kring Ryssbybäcken som markerar
gränsen för expansion åt nordväst.
Den identitetsbyggande närheten till
naturen bevaras även i de kvarvarande
gröna områden som bildar en
mittaxel i Hestra som helhet.
GRUNDSTRUKTURER
Bebyggelse
Bebyggelsen består av en blanding
mellan olika upplåtelseformer
och lägenhetsstorlekar.
Stråk
Stråken knyter samman området
och kopplar utbyggnaden till såväl
naturen som resten av staden.
Platser
Det oﬀentliga rummet har en
grön karaktär och tillgodoser
behovet av lek, vila, mötesplats
och rekreation. Ligger i stråken.
Gröna länkar
Hestra bygger sin identitet med
utgångspunkt i närheten till naturen
vilket gör den till den viktigaste
strukturen. Den utgör strukturen
inom utbyggnaden och knyter även
ihop området med omgivningen.
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BEBYGGELSE
BLANDAT BOSTADSUTBUD
I utbyggnaden ska det ﬁnnas olika typer av bostäder för att skapa
en spännande och varierad bebyggelse att bo, vistas i och passera. I
hela området ligger tonvikten ligger på ﬂerfamiljshus i 3-6 våningar,
men även punkthus i uppemot tio våningar är möjligt där topograﬁn
tillåter. Även radhus i 2-3 vån är lämpligt framförallt närmast naturen.
Totalt kan hela utbyggnadsområdet rymma upp till 1000 bostäder.

Bebyggelsestrukturens huvudprincip:
Tätt och högt kring Orkestervägen. Upp till fem/sex våningar
Lägre och glesare längre in i bostadsstrukturen med inslag av högre
punkthus. Höjdvariation på byggnader inom kvarteren eftersträvas.

VARIAIATION I DENSITET

Längs lokalgatorna koncentreras den högre sammanhållna bebyggelsen
av ﬂerfamiljshus för att skapa en stadsmässig miljö. Även om dessa
gator har hög densitet, måste de vara öppna och möjliggöra att komma
in i kvarteren och vidare ut. Huvudprincipen är att ju längre in i
området och närmare naturen, desto lägre och glesare bebyggelse är
huvudprincipen, men även här kan ﬁnnas högre ﬂerbostadshus.

Bilderna visar skisser på olika byggnadstyper som kan tänkas bli akutella i utbyggnaden av Hestra. Dessa ska ses som idéer för hur man kan laborera med olika byggnadstyper för att bäst ta tillvara de naturliga förutsättningarna. Inom ett större kvarter kombineras dessa för att skapa en varierad och händelserik miljö i en männsklig skala.

En sekvens av lamellhus i olika utförande och höjd tätt inpå lokalgatorna
skapar variation och ger trygga gatumiljöer. Kan längre in från lokalgatorna placeras längs med topograﬁn.

Sammanbyggda volymer erbjuder ett
visuellt mindre intryck, samtidigt som
bygg- och därmed boendeostnaderna
kan hållas nere.

Byggnadsvolymer kan med fördel skära
topograﬁn och terrasseras för att inte
skapa alltför dominanta och höga
byggnadsvolymer.
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Stadsradhus kan uppföras i två eller tre
våningar och placeras nära gränsen till
den sparade naturen.

Nära naturgränsen kan även parhusbebyggelse placeras. Detta är den minsta
byggnadstypen som är aktuell.

ÖPPET OCH INBJUDANDE

Det är viktigt att det mötet mellan
gata och bebyggelse blir så aktivt
som möjligt, med variation i
förgårdsmarken och entréer.
Entréerna hjälper till att ge liv åt
gatorna och ger förutsättningar
för människor att mötas och
förgårdsmarken ger plats för bl.a.
grönska som gör att kvartersgatorna
upplevs som kvarterets framsida.
Huset bör ligga så pass nära gatan
att det ﬁnns en kontakt mellan gata
och entré, men förgårdsmarkens
djup kan variera från tomt till tomt
för att skapa variation utmed gatan.
Bebyggelsestrukturen samspelar
med stråken och uppmuntrar
människor att röra sig igenom och
även stanna upp i området för
att vistas på någon av grönytorna
och gårdarna eller ta sig vidare
till exempelvis strövskogen vid
Ryssbyån eller ner mot Symfonigatan
och området vid Byttorpssjön.
MATERIAL OCH FORMSPRÅK

Material ska väljas med omsorg för
att vara både hållbart och passande.
Utformningen av bebyggelsen
ska göra att upplevelsen av att
området är sammanhållen med en

egen identitet, med fördel kopplat
till Hestras proﬁl och identitet
genom Bostadsutställningsområdet
från 1994. Exempelvis används
naturmaterial och naturfärger.
Även området kring Hestra
Trädgårdsstad (kv Kantaten) har
ett variationsrikt innehåll gällande
både skala och boendeformer
kombinerat med ett eget uttryck.
Inom bostadstomterna ska en
medvetenhet omkring ekoeﬀektiva
ytor ﬁnnas, vilket innebär att ju
större del av fastigheten som är
bebyggd desto mer buskar, träd och
klängväxter krävs för att kompensera
för bebyggelse och hårdgjorda ytor.
UTÖKAD SERVICE

Hestra Midgård ligger utmed Hestra
ringväg och utgör stadsdelens
”centrum”. Centrumbyggnaden
inrymmer idag grundskola
0-6, fritidsgård, idrottshall,
äldreboende m.m. Intill ligger
även en mindre byggnad som idag
är ett matställe men som under
även åren fungerat som närbutik i
perioder. Då stadsdelen vuxit fram
under en period där bilismen och
storskalighandel varit dominerande

ﬁnns det en avsaknad av kommersiell
service och arbetsplatser (utöver de
kommunala servicefunktionerna).
Genom en fortsatt utveckling av
Hestra med mer bostäder ställer detta
krav på ytterligare servicefunktioner
som nya förskolor och ökad kapacitet
på skolorna i närområdet. Även
ökat antal boende i området ger
ökande förutsättningar för att kunna
etablera någon form av närbutik
eller liknande. Vid entrépunkten
till de nya etapperna som skapas vid
Symfonigatan och Orkestervägen
bedöms det ﬁnnas potential att i
kommande utvecklingsprocesser
(detaljplan och markanvisning) få in
butikslokal/-er i bottenplan men även
studera möjligheten till att integrera
kontor och serviceverksamheter.
FÖRSKOLA

Planprogrammet pekar ut behov
av 2-3 förskolor. Inriktningen i
planprogrammet är att förskolor
med fördel placeras i bottenplan
på bostadshus. Endast en speciﬁk
tomt pekas ut för förskola.
Denna tomt ligger i höjdläge
ner mot Ryssbyån som utgör ett

känsligt topograﬁskt läge och där
placering och höjd av förskole
byggnad behöver studeras noga.
SKOLA

Centralt i Borås stad pågår ett arbete
med en ”Skolstrukturutredning” där
framtida behov av skolresurser utreds.
Därav kan det inte i planprogrammet
presenteras en beslutad lösning
kring skolan. I planprogrammet
presenteras därmed olika lösningar.
Alternativ 1 – Utöka skolkapaciteten
på Hestra Midgård
Det ﬁnns enligt en preliminär
bedömning gjord av
lokalförsörjningskontoret möjlighet
att utöka elevantalet med 100150 elevplatser. Detta kan ske
genom en förändring i de övriga
verksamheterna. I detta fall
behöver även skolgårdsmiljön
studeras då friytorna inte anses
klara detta idag. Här kan det
komma att bli aktuellt med en
ändring av gällande detaljplan.
En utökning av skolkapaciteten
innebär att äldreboendet kommer
att behöva omlokaliseras.

Alternativ 2 Ny skola byggs i någon av
utbyggandsetapperna Hestra Västra eller
Hestra Norra
I strukturskissen för planprogrammet pekas två lägen ut för områden
som är lämpliga att utreda vidare för
skola. Ett läge i den Västra etappen och ett i den Norra. Vardera
område omfattar ca 20 000 m2.
Även skolor i närområdet studeras
för att se om en kapacitetsökning
är möjlig. Byttorpsskolans vilken
ligger närmast Hestra bör särskilt
nämnas. För Byttorpsskolan
pågår ett detaljplanearbete för
att se på utbyggnadsmöjlighet så
att skolan kan gå från två till tre
klasser per årskurs vilket blir en
utökning med ca 150 elever.
LSS- OCH ÄLDREBOENDE

Inom ramen för planprogrammet
har ingen exakt placering eller
koncept tagits fram gällande
äldre- och LSS-boenden utan
detta kommer att behöva tas med
i kommande detaljplanering.
Med fördel kan både äldreboende
och LSS-boenden inrymmas i
bostadskvarter i t.ex bottenvåningen.

Sektrionen är en tänkt illustration av hur utbyggnaden
skulle kunna se ut från Maku stål längst till vänster till
förskolan Kärnhuset på Pianogatan längst till höger.
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STRÅK
Närheten till såväl centrum
som till ﬂera av Borås större
verksamhestområden, såsom
Ramnaslätt, Viared med ﬂera, ger
Hestra ett strategiskt läge när det
gäller arbetspendling med cykel.
Cykel och gångvägar är väl utbyggda
och ansluter redan idag Hestra
med stora delar av Borås. Därmed
kan de ﬁnmaskigare stråken inom
utbyggnadsområdet förutom att
knyta ihop Hestra internt enkelt
knytas till resten av stadens utbud.
Utgångspunkten för utbyggnaden
är att de sammanlänkade vägarna
Orkester- och Musikvägen ska
försörjas med kollektivtraﬁk vilket
ger goda möjligheter att välja bort
bilen som transportmedel. Prognoser
för biltraﬁkökningen visar att
utbyggnaden i framtiden kommer
att bidra till kapacitetsproblemen
i Byttorps- och Tullarondellen. Se
vidare om traﬁken under Utredningar,
Traﬁk PM på sidan 32.

Lokalgator
Lokalgatorna är huvudgatorna från
vilka kvartersgatorna utgår. Här är
traﬁkslagen separerade och det är här
man hittar busshållplatser.
Orkestervägen och dess utbyggnad ska
vara lokalgata. Lokalgatorna har kommunalt huvudmannaskap.
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NYA GATOR

Planprogrammet har studerat en
förlängning av Orkestervägen så
att denna sammankopplas med
Musikvägen. Vägdragningen har
översiktligt studerats så att den
följer topograﬁn. Utformningen
kring Orkestervägen är med separat
gång och cykelväg. Bebyggelsens
möte med gatorna ska vara
händelserikt och möjliggöra aktiva
gaturum. Entréer ska därför vändas
mot lokal- och kvartersgator.
RÖRELSE OCH TEMPO

Planförslaget är utformat så att
det ska vara enkelt, tryggt och
bekvämt att välja att gå, cykla eller
åka kollektivt till dagliga aktiviteter.
Gatustrukturen är uppbyggd så
att traﬁken fördelas inom området
och att entréer vänder sig mot
gatorna. Alla kvartersgator är av
samma dignitet och gatan delas av
motorfordon, gående och cyklister.
Gatorna är smala och ﬂera gator
föreslås innehålla träd vars placering
växlar sida för att sänka fordonens
hastigheter. Gatorna följer topograﬁn
vilket ger en naturlig variation
och håller nere hastigheter.
HÅLLBART RESANDE

Det är viktigt att det i
detaljplaneskedet arbetas vidare med
att skapa tydliga och gena kopplingar
genom kvarteren. Exempelvis mindre
stigar/gångstråk mellan/genom
bostadsbebyggelsen så det går att gena
till grönområden och busshållplatser.
En Mobility Managementutredning
ska utföras av exploatörerna i
samband med detaljplanerna

för att säkerställa vilka åtgärder
som behövs för att underlätta för
gång, cykel och kollektivtraﬁk.
Det studeras olika alternativ
kring strukturen för den framtida
kollektivtraﬁken i denna del av
staden. Därav ﬁnns en osäkerhet
kring framtida linjesträckningar
och turtäthet. Symfonigatan är idag
stommen i kollektivtraﬁkstråket
genom Hestra och är även utpekat
som stommen genom Hestra i
framtida nät. Den Norra etappen
i planprogrammet som ligger
längst från Symfonigatan kommer
behöva att linjesträckningen går
Orkerstervägen/Musikvägen
för att kunna få god/
acceptabel kollektivtraﬁk som
innebär ett avstånd om 300400 m till busshållplats. Till
Symfonigatan är det 600-800
meter från den Norra delen.
PARKERING

Att mötas av stora markparkeringar
är något som ska undvikas. Intrycket
av området ska vara hus i park
och inte ”hus i parkeringsplats”.
För att dämpa parkeringsytornas
påverkan av intrycket i området ska
parkeringslösningar som integreras
i bebyggelsen eftersträvas. Det kan
vara t.ex. parkering under mark,
överbyggda gårdar med planterbara
bjälklag eller mindre markparkeringar
som vävs in mellan husen.

Kvartersgator
Kvartersgator är gator för blandtraﬁk.
De utgår från lokalgatorna och leder de
olika traﬁkslagen in mellan kvarteren. Kvartersgatorna har kommunalt
huvudmannaskap.
Entrégator och -platser (ej bild)
Gator på kvartersmark med enskilt
huvudmannaskap. Entrér till kvarteren
och för angöring till husen.
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PLATSER
De tydligaste värden som identiﬁerats
i programarbetet rör rekreationsoch naturvärden kopplade till
framförallt två karaktärer som
omfattas av planprogrammet;
Ryssbybäcken med sin anslutande
granskog, samt ängsmarkerna i
nordöst. Dessa två värdekärnor
representerar det som gör
Hestra unikt och attraktivt
och ska därför behandlas
varsamt vid exploateringen.

STADSDELPARKERNA

Hestra ängar är de sista
påminnelserna om det agrara Hestra
innan stadsutbyggnaden och blir
särskilt viktig då den dels är en
av få korridorer för djurlivet, men
också för att den tillför en naturtyp
som är sällsynt i stadsnära lägen.
Ängsområdet skall utvecklas för att
göras mer tillgängligt för rekreation
och utgöra Hestras stadsdelspark.
Element som stenmurar, hamlade
träd och den gamla fägatan är
element som ger extra karaktär och
som ska bevaras/lyftas fram.
Byttorpssjöns område
kantas även det i nordöst av
lövskogsdominerande marker
som hänger ihop med Hestra
Ängar. Byttorpssjön är ett
populärt rekreationsområde med
ett kortare elljusspår, badplats
samt ﬁskemöjligheter. Byttorps
idrottsplats där Byttorps IF håller
till ligger även i området ner mot
Byttorpssjön.
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NÄRPARKER OCH FICKPARKER

I de bebyggda områdena skapas en
struktur där det insprängt mellan
bostadsbebyggelsen ﬁnns gröna kilar
och stråk som skapar ett ﬁnmaskigt
nätverk av grönska och rörelse/
kopplingar mellan delområden.
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Här ﬁnns det bästa läget att etablera enklare servicefunktioner då platsen genom sitt
strategiska läge har ett stort upptagningsområde och nära till busshållplats.
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500 m

GRÖNA LÄNKAR
Hestra byggs upp kring
gröna samband i ﬂera nivåer.
Strukturbildande är kopplingarna
till Byttorpssjön, Ryssbybäcken
och Hestra ängar. Genom de
gröna länkarna knyts ett nätverk
av platser och områden samman:
Strövområden; Rya åsar,
Byttorpssjön, Ryssbybäcken
Stadsdelspark: Hestra ängar
Närparker: Ordnas inom bebyggelsen
Träﬀpunkter: Ordnas inom gårdar
och kvarter
Gröna stråk: Säkerställs norr
och söder om planområdet

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter
XWÀ\NWVPnOPHG
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

NÄRPARK
TRÄFFPUNKT

BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

NÄRPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

TRÄFFPUNKT

lekutrustning
större gräsyta för bollspel
sittplatser

Borås Stads riktlinjer för maxavstånden till de olika grönområdeskategorierna.
Illustration hämtad ur Borås stads Grönområdesplan

HUS I PARK – URBAN NATUR OCH NATURPRÄGLAD URBANITET

Rummen mellan husen ska präglas av en väl gestaltad grönska.
Karaktärsgivande element som ﬁnns på platsen bevaras, såsom
topograﬁska stenblock och björkdungar. Däremot ska granskogen inte
bevaras, eventuellt kan undantag göras för enskilda träd eller mycket
stora grupper om ca 0,5 hektar inom det bebyggda. Anledningen är
dess dåliga förutsättningar att gå från grupplantering till solitär och
mindre grupper, vilket ofta resulterar i vindfällen och kraftigt förändrar
markvegetation tills dess att alla upplevelsevärden är förstörda.
Hus i park, fast bättre. Påståendet sammanfattar den grundregel som ska
gälla för de nya delarna av Hestra. Här ska de naturförutsättningar som
ﬁnns förädlas och lyftas fram. Gator, vägar och kvartersstrukturer ska
anpassas efter den beﬁntliga topograﬁn och en statisk, rätvinklig struktur
undvikas. Rörelsemönstret ska vara naturligt och bygga på den gående
människans tempo. Ett ﬁnmaskigt nät av gångvägar och stigar ska göra
det möjligt att ta sig mellan de större gatorna och även ut i naturen.
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GRÖNA KAJER

För att knyta de nya delarna av
Hestra till naturen är det viktigt
med en väl omhändertagen gräns
mellan naturen och det bebyggda.
Genom att hantera denna gräns
redan i ett tidigt stadie säkras
den kvalitet som är grundvärdet
i hela utbyggnadsförslaget. För
att möjliggöra detta kommer
utbyggnaden bygga på principen
Kajer mot det gröna, vilket är en
modell som utvecklats av Järfälla

kommun med hjälp av medel
från Delegationen för hållbara
städer/Boverket. Kort sagt innebär
modellen att man gör gränsen mot
naturen till en framsida istället för
en baksida, som en kaj, en plats där
man kan promenera, uppleva saker
och vistas. Detta gör det möjligt att
skapa trygghet genom aktivitet och
rörelse och tydliga gränser mellan
privat och oﬀentligt. I de aktuella
områdena ligger utmaningen i att

naturen domineras av granskog,
vilken behöver minst en trädhöjds
avstånd till bebyggd och anlagd
mark då det ofta blir vindfällen i
avverkningsgränsen. Därför ska redan
i samband med avverkningen en
brynzon anläggas intill granen för att
både säkra avståndet till bebyggalesen
och för att undvika att kajen blir en
baksida med slyskog som resultat.
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En tät struktur ställer höga krav på gårdarnas funktion och utformning. Gårdarna ska
i första hand vara en mötesplats för de som bor och verkar i kvarteret. Gröna, lugna
gårdar för lek, rörelse, vila och gemenskap ska eftersträvas. Samtidigt får gårdarna inte
upplevas som isolerade öar utan ska kunna uppfattas som delar av den övergripande
helheten med topograﬁsk anpassning och naturpräglad urbanitet som ledord.
• Gårdarna ska vara omsorgsfullt planerade och hålla en hög kvalitet
avseende utformning och innehåll för olika boendes behov
• Goda solförhållanden på gårdar och uteplatser ska eftersträvas.
• Boendeparkering ordnas på kvartersmark integrerade i utformningen.
Dominerande markparkering ska undvikas så långt som möjligt.
• Underbyggd marks bjälklag skall vara planterbara med träd.

Tidigare ställningstaganden
Det ﬁnns ﬂera strategiska ställningstagande och mål på global, nationell, regional och lokal nivå som
påverkar och är utgångspunkten i samhällsbyggnadsprocesser. De globala målen för hållbarhet, de
nationella miljömålen och folkhälsomålen samt bostadsbehovet är några som särskilt bör nämnas i detta
sammanhang. I planprogrammet kommer endast en redovisning kring de lokala ställningstaganden
och målen att göras då dessa härstammar och tar sin utgångspunkt ur de andra nivåerna.
VISION 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025
av Kommunfullmäktige som ett
underlag för kommunens visionsoch översiktsplanearbete. Enligt
visionen ska invånarna i centrala
staden tredubblas till år 2025. I
vision 2025 framhålls att det ﬁnns en
stor medvetenhet om hur livsmiljön
påverkar våra val och vårt förhållande
till hållbar utveckling. Detta är en
värdering som präglar målen med
utvecklingen av Hestra genom att
stimulera till ett rikt och hållbart
vardagsliv, där bland annat mötet
mellan människor, samspelet med
platsen samt hållbar utveckling är
ledord precis som i Vision 2025.
ÖP 06
Översiktsplanen för Borås Stad,
ÖP 06, anger samhällsbyggnadsmål
och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadsmål i
ÖP 06 som är vägledande
för all ny markanvändning
i Borås anger följande:
• En resurshushållande
bebyggelsestruktur .
• Attraktiva bostäder i olika
storlek och upplåtelseformer
för alla medborgare.

• God arkitektur och estetisk
kvalitet samt trygga, tillgängliga
och vackra utemiljöer i samspel
med identitet och historia.
• Trygga säkra och långsiktigt
hållbara transporter.
• Användningen av mark och vatten
sker på ett sådant sätt att den
långsiktiga produktionsförmågan,
den biologiska mångfalden
samt natur, kultur och
friluftsvärden bibehålls.
Samhällsbyggnadsmålen är även
konkretiserade genom de så kallade
spelreglerna i ÖP 06. Dessa
spelregler har varit utgångspunkten
för detta planprogram. Under
programarbetet har konstaterats
att det ﬁnns behov av avvägningar
mellan dessa spelregler då ﬂera kan
ses ha motstående inriktning. I
programarbetet har avvägningen
gjorts att spelreglerna gällande
sammanhållen bebyggelsestruktur
och bostadsutbud ska ses som
prioriterade. Det är dock av stor
vikt att spelreglerna kopplat till
spridningskorridorer för djur och
växtliv, kopplingar för friluftslivet
samt närrekreationsperspektivet ska
vara utgångspunkter i strukturen. I
den norra delen är det även viktigt

att säkra tillgången till närbelägna
hållplatser för kollektivtraﬁk
för att uppnå målet om säkra
och hållbara transporter.
FÖP 1989
1989 antogs en fördjupad
översiktsplan (FÖP) över
Hestraområdet. Denna presenterade
inriktningen för Hestra med en
utbyggnad av ca 1100 bostadsenheter
uppdelade på 11 etapper. Dessa
etapper fördelas utmed Symfonigatan
och Musikvägen som i FÖPförslaget föreslogs utgöra stommen
i traﬁkstrukturen. Sedan den
fördjupade översiktsplanens
antagande har ﬂera etapper byggts
och strukturen från den fördjupade
översiktsplanen har varit den bärande
stommen i Hestraområdets framväxt.
Sammanlagt har ca 550 bostäder
byggts och färdiga byggrätter i
detaljplaner ﬁnns för ytterligare ca
50-100 bostäder. Även strukturen
på vägnätet har byggts i enlighet
med den fördjupade översiktsplanen
med Symfonigatan och Musikvägen
(Orkestervägen) som huvudstruktur.
Ej genomförda etapper utpekade
i den fördjupade översiktsplanen
har stor potential att kunna
genomföras men kräver en
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uppdatering utifrån nuvarande
förutsättningar. De förutsättningar
som den fördjupade översiktsplanens
ställningstaganden grundar sig på
behöver studeras och dess aktualitet
bedömas. Detta kan påverka
avgränsning och läge av etapper.
Detta planprogram omfattar i stort
sett hela det område som pekas ut i
den fördjupade översiktsplanen med

undantag från området söder om
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön.
Huvudfokus är att se på de icke
genomförda delarna som pekades
ut 1989 för att se på lämplig
exploatering men även att se över
de strategiska ställningstaganden
som behöver göras avseende
exempelvis kommunikationer,
grönstruktur och servicebehov.

gatan/Orkestergatan framhålls
i planprogrammet. Inriktning
mot småindustri bedöms inte
aktuell utan istället ska det prövas
om området kan vara lämpligt
för bostäder och service.
GÄLLANDE DETALJPLANER
Inom Planprogramsområdet
ingår ﬂera detaljplaner. Samtliga
har en inriktning mot bostäder
och samhällsservice.
P 655 – Stadsplan för del av Hestra
i Borås, Lillesjöområdet - 1976
P 657 – Stadsplan för del av Hestra
i Borås, Kv Folkvisan - 1976
P 733 – Stadsplan för del av Hestra
i Borås, Kv Solosången m.m. 1981
P 861 – Detaljplan för Hestra,
etapp 1, del av Torpa-estra 4:1 - 1992
P 925 – Detaljplan för del av Hestra,
Kv Växelsången m.m. 1996
P 987 – Detaljplan för del av Hestra,
Kv 7, del av Torpa-Hestra 4:1 - 2000

PLANPROGRAM
ETAPP 3-6 2006
För etapp 3-6 i den fördjupade
översiktsplanen togs 2006 ett
planprogram fram. I planprogramet
togs även området kring f.d. Hestra
sjukhem med som lämpligt för
bostadsutveckling. Detta område
fanns inte med i den fördjupade
översiktsplanen från 1989.

Detaljplaner ﬁnns därefter framtagna
för etapp 3 och för området
kring före detta Hestra Sjukhem.
Båda områdena är utbyggda.
Planrbetet för etapp 4-6 som
också ingick i planprogrammet har
däremot stannat av. Planprogrammet
från 2006 angav en inriktning
för etapp 5 och 6 med en relativt
låg exploateringsgrad med främst

villatomter för egenbyggare, totalt
ca 70 villor. För etapp 5 närmast
Ramnaslätts industriområde fanns
vid tidpunkten för planprogrammet
ingen möjlighet att gå vidare
med bostadsbebyggelse pga av
skyddsavstånd om 300 meter
till industriområdet. Under
2014 togs nya utredningar fram
för att se på möjligheterna till
bostadsbebyggelse och dessa visade
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på förändrade förutsättningar vilka
öppnar upp möjligheterna att gå
vidare med båda etapperna. Läs
mer om detta under rubriken
Riskutredning med fördjupning
kring luftspridning på sidan 32.
Gällande etapp 4 är detta område
utpekat för verksamheter för
småindustrier (ca 9000 kvm).
Skyltläget i korsningen Symfoni-

P 1038 – Detaljplan för del av
Norrby, del av Torpa-Hestra
4:1, (Hestra 12) - 2004
P 1056 – Detaljplan för
Hestra, del av Torpa-Hestra
4:1, del av Hallatorp - 2005
P 1071 – Detaljplan för del av
Hestra 7, del av Torpa-Hestra
4:1, del av kv Berwald - 2006
P 1143 – Detaljplan för del
av Hestra 7, etapp 4, del av
Torpa-Hestra 4:1 m ﬂ - 2010

MILJÖMÅL BORÅS STAD
I miljömålen för Borås Stad
2013-2016 återﬁnns de
nationella miljökvalitetsmålen
i fyra prioriterade områden.
• Hållbara perspektiv
• Hållbar samhällsplanering
• Fossilbränslefritt och
energieﬀektivt Borås
• Hållbar natur
Där målen inom området hållbar
samhällsplanering framförallt
syftar till att nå det nationella
miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö, men även miljömålet
Begränsad klimatpåverkan.
”Borås stad planerar för ett hållbart
samhälle och arbetar för att
invånarna ska ha en hälsosam
livsmiljö i stad och på landsbygd.
Nybyggnad sker i första hand
genom förtätning i tätorter och
nära kollektivtraﬁk. Grönområden
och tysta miljöer värderas
liksom energieﬀektiva lösningar
och medvetna materialval”
Planprogrammet för Hestra utgår
från denna målformulering.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM BORÅS STAD
Planprogrammet följer de strategiska
målen avseende planering för
hållbart boende i Borås stads
Bostadsförsörjningsprogram’:
• Ny bostadsbebyggelse ska vara
ekonomiskt, ekologiskt och
bostadssocialt långsiktigt hållbar
samt av hög arkitektonisk
och byggteknisk kvalitet.
• Kommunen eftersträvar ett
integrerat boende med varierat
utbud av upplåtelseformer,
bostadstyper och storlekar.
• Möjlighet till nybyggnation av
bostäder ska ges i alla större tätorter
och på landsbygden där tidigare
gjorda investeringar ger utrymme
för ytterligare exploatering.

GRÖNOMRÅDESPLAN BORÅS
STAD
Förtätning av stadens bebyggelse
är viktig ur socialt, ekologiskt
och ekonomiskt perspektiv,
med bl.a. ökat kvarboende,
minskade transporter och
bibehållen kommersiell service.
Grönområdesplanen ska vägleda så
att förtätning av bebyggelsen och de
gröna värdena kan samverka i stadens
fortsatta utveckling. Syftet med
grönområdesplanen är framförallt att
trygga att det även i framtiden ﬁnns
tillgång till värdefulla grönområden i
kommunen samt att ge ett underlag
vid planering och byggande.
Grönområden har stor betydelse
för såväl människor som djur.
Vistelse i grönområden har bl.a.
positiv inverkan på människors
såväl fysiska som psykiska hälsa.
Borås Stads grönområden delas
in olika kategorier: strövområden,
stadsdelsparker, närparker,
träﬀpunkter, gröna stråk för djuroch växtliv samt stråk för människan.
Planprogrammet för Hestra berör
samtliga av dessa kategorier/nivåer.
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UTREDNINGAR
Flertalet initiala utredningar har tagits fram för att se på de övergripande strukturerna och
identiﬁera förutsättningar och utgångspunkter av strategiskt karaktär. Dessa utredningar kommer
att behöva fördjupas inför respektive detaljplaneprocess beroende på läge och avgränsning.
ARKEOLOGI

Under 2015 gjordes en särskild
arkeologisk utredning vilken utfördes
av Lödöse Museum. Utredningen
indikerar fyra röjningsrösen.
Lödöse museums bedömning
är att all form av exploatering
skall föregås av arkeologisk
förundersökning. Förundersökning
har initierats av Borås stad.

I samband med tidigare
detaljplanearbeten och exploateringar
på Hestra har även rapporten Hestra en agrarhistorisk underökning
(UV VÄSTRAPPORT 2004:5)
tagits fram. Denna kartlade
ca 200 röjningsrösen samt
terrasskanter och åkerhak.

NATUR- OCH LANDSKAPSVÄRDEN

Melica gröna konsulter har tagit
fram en rapport (Melica 201602-08) Utredningen omfattar tre
huvudmoment. Inventering av
natur- och landskapstyper samt för
dessa dels typiska allmänna arter,
dels förekommande naturvårdsarter,
inventering och utvärdering av
frilufts- och rekreationsområden
samt inventering och analys av
strukturer, sammanhang och
funktioner, däri ingår grönstrukturer.
Sammantagna naturvärdena,
strukturer och funktioner listas
samt redovisas i en karta med vitala
ekologisk länkar samt text där
Hestra bytomt och dess samband
(Hestra Ängar), Lillesjöstråket,
Bostadsutsällningsområdet från 1994,
Länk till Rya åsar, Ryssbybäcken
samt granskogen pekas ut.

Kartkälla: Riksantikvarieämbetet - Fornsök, 2016-01-16

Området kring Hestra Ängar har de
högsta naturvärdena. Inför fortsatta
detaljplanearbete föreslås fördjupade
inventeringar. Möjligheten till
utbyte med det större löv- och
kulturlandskapet Rya åsar är då
sannolikt av stor betydelse – i
synnerhet den gröna länken söderut
till kvarteret Kantaten. För denna typ
av samband gäller; ju större bredd
på länkarna, ju bättre kvaliteter
inom dem och ju lägre barriärer som
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Karta visande sammantagna bedömningen av värdefulla strukturer,
funktioner och naturvärden. (Melica 2016-02-08)

nattetid enligt samma tillstånd
som man för närvarande har för
dagtid så överskrids värdena.
rk
e

O

st
er
väg
e

TRAFIK PM

n

niga
tan

PLANOMRÅDESGRÄNS

Sym
fo

bryter igenom dem, desto bättre
samband. Den nya bebyggelsen på
den gamla sjukhemstomten delar
upp länken i två; en mycket smal i
öster, där dock en hel del rörelse av
människor och djur kan förväntas
då gångstråket går i tunnel under
Symfonigatan, och en bredare över
den bevarade lövskogen i väster.
Ryssbybäcken vattendrag utgör en
viktig sambandslinjer i landskapet
och vattendragens ﬁsk och
andra organismer är beroende av
förhållanden både nedströms och
långt uppströms.. Negativt för
värdena inom området är den stora
dominansen av gran ända fram till
bäcken, vilket skulle kunna åtgärdas
med försiktiga gallringar. Det
ovanligt stora och sammanhängande
beståndet av gammal granskog, med
länkar både utåt och in mot staden
är en stor potential för framtiden.
Viktiga värdeskapande strukturer
är rikedomen av branter och
våtmarker, medan elementen död
ved i olika former är mycket sparsamt
förekommande. I och med den
höga åldern på skogen har den trots
detta ett högt potentiellt naturvärde.
Länken över Symfonigatan (6)
in mot staden är på grund av de
senaste bebyggelseexploateringarna
nu ganska smal.
Skogen som rekreativt närområde till
Hestra är en viktig del i invånarnas
vardag. Det är tydligt att området
används för ﬂera ändamål, strövande,
löpning, cykling, scoutliv och lek.
Stigarna är talrika genom området
och framkomligheten är god.

Kartan visar den av Luft i väst beräknade (Luft I Väst, 16 december 2016) isolinjen för 240 mikrogram/m3 xylen under en
vecka. Världshandelsorganisationens riktvärde för toluen som av arbetsmiljöverket jämställs med xylen är 260 mikrogram/m3
och vecka. (Luft i Väst, November 2013)
RISKUTREDNING MED FÖRDJUPNING KRING LUFTSPRIDNING

En riskutredning (Hestra 6, Borås
Stad, framtagen av Norconsult utgår
från de generella riktlinjer som ﬁnns
angivna i Boverkets skrift ”Bättre
plats för Arbete” vilken redovisar ett
skyddsavstånd om 400 m gällande
Maku Stål ABs verksamhet som har
tillstånd att släppa ut upp till 15 ton
lösningsmedel per år. För att kunna
frångå detta generella avstånd måste
en fördjupad spridningsberäkning
kopplat till topograﬁ, vidriktning och
andra lokala förutsättningar tas fram.
En fördjupad spridningsberäkning
är framtagen av Luft i Väst under
nov 2013. Denna påvisar att det
generella avståndet om 400 meter

kan minskas. Utredningen påvisar att
isolinjen för xylenkoncentrationen
240 μg/m3 ligger 188 meter från
utsläppskällan, alltså skorstenen.
I PM från miljöförvaltningen
(Miljöförvaltningen Borås
Stad, 2016-10-26) ﬁnns även en
sammanställning av miljömedicinska
aspekter där lukttröskeln är den
faktor som vid förhärskande vind
kan överskridas. Den samlade
bedömningen som Borås Stad gjort
kopplat till framtaget underlag är
att utifrån försiktighetsprincipen
ska bebyggelse inte placeras närmare
än 200 meter från utsläppskällan.
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BULLER – INDUSTRI OMGIVNING

En bullerutredning kopplat till
industri och verksamhetsbuller
är framtagen 2014-05-21 av
Soundcon. Beräkningen visar att
ljudutbredningen dagtid i området
ej översitger riktvärdet 50 dBA. Om
man i beräkningarna för dagtid tar
med Tranemo trädgårdstjänst som
ca 1-3 gånger per år och då i ca 0,5-1
dag nyttjar en ﬂistugg överskrids
riktvärdet över hela området. Då
detta infaller så sällan och under
begränsad tid bedöms denna faktor
inte påverka möjligheten för att
utveckla bebyggelseområdet. Nattetid
överstiger man inte riktvärdet om
40 dBA för bebyggelseområdet. Om
bergtäkten ska bedriva drift under

Sweco har tagit fram en traﬁkanalys
för nya bostäder i Hestra daterad
2016-10-04. Utredningens slutsatser
kan sammanfattas enligt följande:
Totalt planeras utbyggnaden
omfatta ca 800 (1000) lägenheter
vilka beräknas alstra 4 000 (5000)
bilförﬂyttningar/vardagsdygn.
Genomfartstraﬁk mellan väg 180
och Göteborgsvägen bedöms
förekomma på framförallt
Symfonigatan och troligen även
på Fjällgatan. Traﬁkﬂödena på
vägnätet i området präglas av
arbetspendling vilket medför
tydliga toppar på morgonen och
eftermiddagen. I utbyggnadsförslaget
ansluts bostäderna till en ny gata
som kopplar ihop Orkestervägen
och Musikvägen. En fråga är om
gatan ska göras genomgående eller
ej eftersom det inte är önskvärt med
genomfartstraﬁk på Muskvägen
och Orkestervägen. Frågan
påverkar främst tillgängligheten
för traﬁkanter till och från den
norra delen av utbyggnadsområdet.
Med en genomgående gata väljer
bostadstraﬁken från den norra delen
i stor utsträckning Orkestervägen
mot Symfonigatan oavsett om man
ska vidare mot väg 180 eller mot
Göteborgsvägen. Kapacitetsanalyser
har gjorts för fem korsningar på
väg 180 och Göteborgsvägen med
förutsättningen att den nya gatan
är genomgående. Analyserna visar
att baserat på 2015 års traﬁknivå är

framkomligheten god med önskvärd
standard i samtliga korsningar.
Baserat på 2015 års traﬁknivå och
om Hestra skulle byggts ut idag
är det främst framkomligheten
Byttorpsrondellen som påverkas.
Belastningen är redan idag tidvis
hög vilket gör att med tillskottet
från Hestrautbyggnaden minskar
standarden till godtagbar nivå.
På längre sikt, fram till 2040
års prognosticerade traﬁknivå,
blir Byttorpsrondellen och
Tullarondellen överbelastade.
Framkomlighetsstandarden minskar
till godtagbar nivå i korsningen
väg 180 – Symfonigatan samt
i Hestrarondellen. Korsningen
väg 180 – Fjällgatan får önskvärd
standard även på längre sikt.
Göteborgsvägens utformning
kommer att förändras då kommunen
fått statsbidrag för att bygga
framkomlighetshöjande åtgärder för
kollektivtraﬁken på delen mellan
Lundaskogsrondellen och Tullamotet.
Förutsättningarna för kollektivtraﬁk
förbättras. Detta är dock mer
osäkert hur biltraﬁken kommer
att påverkas av förändringarna på
Göteborgsvägen då utformningen
ännu inte diskuterats.
DAGVATTEN

En övergripande dagvattenutredning
är framtagen (COWI 2016-12-21)
vars syfte är att beskriva hur en
förändring av markanvändningen
från skog till urbana områden
påverkar vattenbalansen.
Utredningen visar hur de
huvudsakliga avrinningsområdena
i området ser ut idag och hur ett

bebyggande av delområden kommer
påverka de naturliga ﬂödesvägarna.
Utredningen syftar även till att
identiﬁera de större möjligheter
och begränsningar för avledning
av dagvatten som planområdet har.
Då planerad bebyggelse angränsar
till stora naturmarker föreslås
dagvattnet ledas mot ett grönområde
eller ett dagvattensystem med
erforderlig kapacitet i närområdet.
Exploateringen kommer ge ett
marginellt tillskott till ﬂödet i
Ryssbybäcken på årsbasis med
mindre än några procentenheter.
Momentant i vissa sektioner kommer
tillskottet vara högre men detta
bedöms inte utgöra några problem
då bäcken har god kapacitet och
har möjligheter att klara ﬂödet.
Utifrån generella antaganden kring
hur hårdgörning av naturmark
påverkar ﬂöden av dagvatten ﬁnns
heller inte någon anledning att anta
kapacitetsproblem i den beﬁntliga
dagvatteninfrastrukturen. Det gäller
även om dessa belastas ytterligare i
och med utbyggnaden. Undantaget
är de mängder vatten som uppstår
i och med avvattningen av skogen
nord och nordväst om kvarteret
Sibelius och Hestra ringväg. Drift
samt säkring av framtida kapacitet
för detta område kommer utredas
vidare under det fortsatta arbetet.
GEOTEKNIK

Geotekniskt underlag är framtaget i
två omgångar då området utökades
under 2015. ÅF-infrastructure AB
har tagit fram underlag daterat
2014-10-31 och 2016-06-01. Inom
programområdet ﬁnns områden

med torvrik mark. Djupet varierar
mellan ca 0,5 – 9 meter. Dessa
områden har med undantag av tre
områden lagts utanför de områden
som föreslås ska studeras vidare
för byggnation i kommande
detaljplaneprocesser. Bergras,
blocknedfall, utgrävning av torv samt
grundläggningsförutsättningar är
frågor som kommer att fördjupas.
FORSATTA UTREDNINGBEHOV

Arkeologi
Utredning är bara gjord översiktligt
för den västra delen och inte alls för
den norra. En fördjupad utredning
är nödvändig för båda områdena.
Natur och landskap
Torvmarkernas funktion och värde
kommer behöva utredas djupare.
Fördjupning kring Hestra ängar.
Kompensationsåtgärder för de
naturvärden som påverkas behöver
utredas närmare då en mer
detaljerad struktur är fastlagd.
Risk och hälsa
Luftspridningen kopplat till Maku
stål behöver utredas ytterliggare för
att säkerställa en god livsmiljö.
Buller kopplat till traﬁk kommer
behöva utredas närmare då
traﬁkmängder och bebyggelsens
omfattning och placering är
presenterat.
Buller kopplat till industrierna
inom Ramnaslätts industriområde
behöver fördjupas.
Dagvatten
Påverkan på beﬁntliga
dagvattensystem och vattendrag
behöver fördjupas. Även frågor kring
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drift och huvudmannaskap behöver
utredas vidare i vissa områden
utanför exploateringsområdena.
Geoteknik
Grundläggningsförutsättningar i de
torvrika delarna behöver fördjupas.
Service och skola
Under den kommande processen
behöver behovet av en ny skola
fastställas. En ny skola skulle
även påverka Hestra Midgårds
verksamhet varför även dess roll i
framtiden behöver utredas vidare.

Genomförande
På Hestra har Borås Stad traditionellt
haft en hög ambitionsnivå vad gäller
utförandet och det är något som
även kommer att eftersträvas i den
fortsatta utbyggnaden av stadsdelen.
Markanvisningsprocessen är därför
ett viktigt verktyg där riktlinjer och
krav kan ställas för att nå upp till
de högt ställda förväntningarna
Det är viktigt att säkerställa att de
värdeord som är framtagna för den
fortsatta utbyggnaden av Hestra
följs upp genom hela processen. En
viktig orsak till att utbyggnaden
av bostadsutställningsområdet
Hestra Parkstad blev så lyckad var
att det under hela processen fanns
resurser till att följa upp alla projekt
in i minsta detalj ända till färdig
byggnation. Det är viktigt att sådana
resurser säkerställs även i denna nya
utbyggnad av Hestra. På detta sätt
kan det.ex.empelvis säkerställas att
träd som anses värdefulla sparas,
att de intentioner om hus som ska
ligga i naturmiljö följs och att stora
markområden inte grovschaktas,
för att nämna några av de principer
som Borås Stad anser är viktiga.
I planprogrammet redovisas att
Orkestervägen och Musikvägen
byggs samman som ett förstahandsval
vilket gör att de västra och norra
delområdena länkas samman på ett
naturligt sätt. Det råder i dagsläget
en stor osäkerhet om det kommer
att vara möjligt att bygga ihop dessa
vägar av såväl hållbarhets- som
ekonomiska skäl. Det norra området
belastas av en del torvﬁckor av

varierande storlek och djup. Dessa
ﬁckor måste grävas ur och torvmassor
schaktas bort vilket fördyrar en
exploatering av marken. Dessa
frågor måste därför utredas vidare.
ANSVARSFÖRDELNING OCH
HUVUDMANNASKAP

För de tillkommande
bebyggelseområdena föreslås
kommunalt huvudmannaskap. Det
innebär att kommunen ansvarar
för iordningställande och skötsel av
allmän platsmark inom de framtida
detaljplanområdena. Exempel på
allmän platsmark är gator och parker.
Exploatören, d.v.s. den som kommer
att bygga, och senare de framtida
fastighetsägarna ansvarar för åtgärder
på kvartersmark. Kvartersmark kan
förutom byggnader även bland
annat innehålla gator och vägar.
MARKANVISNINGSPROCESSEN

Eftersom Borås Stad äger i princip
all mark som ska exploateras inom
planprogramsområdet kommer
markanvisningar av kommunal mark
att ske. Områdets storlek medför att
ﬂera markanvisningar, som kommer
att variera i storlek såväl arealmässigt
som i antalet bostäder, kommer att
genomföras. Borås Stad beräknar att
det totalt kommer att röra sig om ett
tiotal markanvisningar i olika former.

även direktanvisningar kommer
att tillämpas. Exempelvis kan
ett förslag som lämnats in i en
tävling innehålla kvaliteter som
passar in ett annat område vilket
kan leda till en direktanvisning.
Genom att variera de olika
områdenas storlek kan en ökad
mångfald uppnås och många olika
aktörer kan erbjudas anvisning av
mark, vilket kommer underlätta
arbetet med att förverkliga
planprogrammets idéer om ett
integrerat boende med varierat
utbud av upplåtelseformer,
bostadstyper och storlekar. Det
är av största vikt att säkerställa
att det även byggs hyresrätter.
För de första delområdena kommer
anvisning av mark ske parallellt
detaljplaneprocessen. Detta för
att vinna tid och komma igång
med projektet, och även för att.
ex.ploatören till viss del ska
kunna arbeta tillsammans med
planförfattaren i syfte att säkerställa
att en optimal byggnation kommer
till stånd. För senare markanvisningar
är ambitionen att detaljplanerna ska
ha vunnit laga kraft för att möjliggöra
en så snabb process som möjligt från
markanvisning till utbyggt område.

I ett tidigt skede kommer ett antal
tävlingar att ske för att säkerställa
en hög nivå och inriktning på
kommande byggnation. Formerna
och upplägget av markanvisningar
kommer därefter att variera och
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Konsekvenser

NOLLALTERNATIVET
För att kunna ge en översiktlig bild
av vilka konsekvenser en utbyggnad
av Hestra får har en värderos använts.
Värderosen är ett verktyg för att
översiktligt analysera och illustrera
hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt
och ger en indikation om var
bristerna och styrkorna i förslaget
ﬁnns. Ett nollalternativ, som innebär
att området lämnas precis som det
är idag, ställs mot hur man tror
resultatet skulle bli i och med en
utbyggnad. Värderosen till höger
redovisar projektstudiogruppens
samlade bedömning i form
av ett medianvärde.
I de ﬂesta fall bedöms utvecklingen
stärka de olika frågorna med
undantag för grönstrukturen, vilket
inte får ses som anmärkningsvärt
då en hel del skogsmark försvinner.
Däremot ökar exempelvis den
biologiska mångfalden då skogen idag
är ganska artfattig. På sidan ﬁnns

Grönstruktur för rekreation
Identitet

Grönstruktur

Blåstruktur

Möten, Trygghet och lokalt engagemang

Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Hälsa och säkerhet

Kretsloppssystem, miljöteknik

Transportenergi

Ekonomisk hållbarhet

Lokal ekonomi och socialt kapital

Nollalternativ
Nytt förslag
Attraktivitet och investeringsvilja

Social trygghet och folkhälsa
Långsiktig resurshushållning
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BLANDAT BOENDE
Bebyggelsestrukturen ska utformas
med syfte att vara inbjudande
för besökare från andra delar av
staden. Traﬁkmiljön ska vara lugn
med möjlighet för vistelse på
gatan för boende och besökare.
Bebyggelsestrukturen bryts av gröna
kilar med aktivt innehåll och dessa
kilar kopplar till värdekärnorna.
Kilarna är potentiella mötesplatser
för både boende och besökare.
Bebyggelsestrukturen ska innehålla
en blandad bebyggelse som skapar
förutsättningar för integration mellan
olika grupper i samhället. Målet är att
området ska innehålla en bebyggelse
som är tillgänglig och attraktiv för
en stor grupp människor i samhället.
Inom planområdet planeras olika
platser som ska fungera integrerande
mellan såväl boende inom området
som människor som besöker
området. De gröna aktivitetskilar
som sträcker sig in i området har
potential att bli platser där barn
från hela området träﬀas och leker.
Blandningen av människor
riskerar att inte uppnås om
det inte tillkommer hyresrätter
och billigare boende. I det
följande detaljplanearbetet och
markanvisningarna blir det viktigt att
undersöka vilka typer av bebyggelse
som kan tillföras området för att
öka den sociala bladningen.
Ett eﬀektivt markutnyttjande ska
eftersträvas inom planområdet,
framför allt i kollektivtraﬁknära
lägen, varför kompletterande
bebyggelse kan ges en högre täthet
än områdets genomsnittliga.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Med ekosystemtjänster menar man
ekosystemens direkta och indirekta
bidrag till människors välbeﬁnnande.
Väl fungerande ekosystem är en
förutsättning för en långsiktigt
hållbar och klimatsmart utveckling då
de producerar ekosystemtjänster och
-processer som direkt kan kopplas till
nytta för mänskligheten (Millennium
ecosystem assessment, 2005). Ett
och samma område kan ofta leverera
ﬂera tjänster samtidigt. Beroende
på vilken typ av tjänst de bidrar
med till samhället delas de vanligen
upp i följande fyra kategorier:
• Försörjande tjänster, t.ex.
livsmedelsproduktion, virke,
färskvatten och energi.
• Reglerande tjänster, t.ex.
skydd mot extrema väder med
reglering av vatteninﬁltration,
temperaturreglering,
klimatanpassning och pollinering.
• Kulturella tjänster, t.ex. hälsa,
rekreation, kulturhistoriska och
estetiska värden, socialinteraktion,
naturpedagogik och turism.
• Stödjande tjänster, t.ex.
biologisk mångfald, fotosyntes,
näringscirkulation, habitat. De
stödjande tjänsterna levererar
sällan direkta tjänster till samhället
utan utgör istället den nödvändiga
grunden för de övriga tre
grupperna av ekosystemtjänster.
EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS

Planprogramområdet omfattar
en kombination av nya urbana
miljöer, omgivande naturmark
och beﬁntliga stadsmiljöer. I

ekosystemsammanhang innebär
planprogrammets genomförande
att de gröna stråken tillsammans
med anslutande grönytor inne i
bebyggelsen har förutsättningar
att leverera ﬂera viktiga ekologiska
funktioner och ekosystemtjänster
och därmed bidra till en ökad
hälsa, skydd mot.ex.trema
väder och bevarande och ökad
biologisk mångfald osv. Men det
ﬁnns också tjänster som minskar
så som virkesproduktion och
kolinlagring i marken (vilket
bidrar till ökade koldioxidhalter
i atmosfären). För att på ett
strukturerat sätt konsekvensbeskriva
planprogrammets eﬀekter på
leveransen av ekosystemtjänster
behöver en ekosystemtjänstvärdering
utföras (Naturvårdsverket 2015).
En initial konsekvensbedömning har
genomförts för området. För varje
ekosystemtjänst anges en bedömd
riktning i produktionen, från en
förbättring (+1) till en försämring
(-1) eller ett x vilket innebär att det
inte går att bedöma om tjänsten
kommer att öka eller minska innan
en mer utförlig undersökning.
Faktorer som ej bedöms påverkas
har markerats med 0.
För varje ekosystemtjänst följer även
en beskrivning av vad som påverkar
förändringen. För att få en större
säkerhet i konsekvensbedömningen
och för att kunna föreslå förbättring
i gestaltning och skötsel som
kan öka/gynna ekologiska
processer och produktionen av
ekosystemtjänster behövs en
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mer omfattad undersökning
genomföras. Vissa tjänster kan
anses ha mindre betydelse än andra
beroende på syfte och målsättning
med planprogrammet, men har
i denna initiala bedömning haft
samma inbördes värde. I ett senare
skede kan en värdering av de olika
ekosystemtjänsterna göras.
REGLERANDE TJÄNSTER

Pollinering +1
Kan potentiellt öka om vegetation
som gynnar pollinatörer anläggs.
Det ﬁnns stora möjligheter
att skapa områden med bättre
förutsättningar för pollinerande
insekter både inom parkmiljöer och
på kvartersmark. Platser lämpliga för
bikupor ﬁnns inom parkområden.
Dagvattenhantering x
Våtmarker ersätts av andra
system. Avrinningshastigheten
ökar från bebyggd mark jämfört
med nuvarande naturmark.
Genom anläggande av dammar
och översilningsområden
kan man få positiva eﬀekter
på dagvattenhanteringen.
Frågan behöver utredas mer
inför detaljplanearbete.
Lokal klimatreglering x
Avsatt naturmark utgör skyddszoner
och resurs för klimatreglering.
Anläggande av ny vegetation i
bebyggelsen kan mildra negativa
eﬀekter. Frågan behöver utredas mer
i samband med detaljplanering.

Koldioxidlagring -1
Andelen skogsmark minskar och
andelen hårdgjord mark ökar.
Trädplantering och skapade grönytor
kan till viss del kompensera.
Bullerreglerring x
Beﬁntlig vegetationsskärm av
skog mot verksamhetsområde
och gata minskar. Aktiva åtgärder
kan motverka negativa eﬀekter.
Välplacerade byggnader, gröna
markytor, större träd på grönytor,
gröna väggar och tak kan sänka
ljudnivån där människor vistas.
Naturljud och vatten kan maskera
buller. Frågan behöver utredas mer
i samband med detaljplanering.
Vattenrening x
Se ovan under frågan om dagvatten.
Luftrening -1
Vegetationen i området minskar
genom exploateringen. Att arbeta
kvalitativt med träd och buskar
i detaljplaner och kantzoner kan
minska de negativa eﬀekterna.
FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER

Matproduktion +1
Odlingsbar mark ﬁnns inom
området som kallas Hestra ängar.
Detta planeras bli naturpark/
stadsdelspark. Här ﬁnns
förutsättning för stadsodling
och begränsad djurhållning.
Även inom kvartersmark kan
skapas odlingsmöjligheter.
Färskvatten +-0
Bedöms ej påverkas. Området
ligger långt från vattentäkt
och är ej utpekat i ÖP

Biomassa/Energi/Material -1
Produktionsskogens areal minskar.
Visst trämaterial kan användas
inom området till utformning av
exempelvis lekplatser. Parkytor och
våtmark kan potentiellt användas
för produktion av biomassa
genom slåtter. Andra kulturella
ekosystemtjänster kan också öka
då kvarvarande skogsmark sköts
med fokus på rekreation.
KULTURELLA TJÄNSTERUPPLEVELSEVÄRDEN

Rekreation + 1
Avgränsning av och utveckling av
värdekärnor kommer att förstärka
möjligheterna till rekreation.
Utveckling av parkmiljöer och ”gröna
kajer” mot naturmarken har stor
potential att erbjuda rekreation,
speciellt för de åldersgrupper
som inte har möjlighet att på
egen hand röra sig i beﬁntlig
stigstruktur i naturmarken.
Sinnliga upplevelser +1
Den varierade miljön i de gröna
stråken och kärnområdena rymmer
stora möjligheter till att erbjuda
olika sinnliga upplevelser. Historiska
spår lyfts fram längs leder.
Sociala interaktioner +1
Mötesplatser skapas både i
naturmarken och som del av den
exploaterade miljön. Gröna oaser,
blommande miljöer, platser för
aktiviteter kan ordnas. Att genomföra
någon form av medborgardialog
kan öka produktionen av tjänsten.
Naturpedagogik +1
De två kärnområdena Ryssbybäcken
och Hestra ängar erbjuder stora

möjligheter för naturpedagogik.
Så även studier av gröna stråk och
naturbaserade lösningar kring
dagvatten etc. En dialog med
förskola och skola i området kan
öka produktionen av tjänsten.
Symbolik och andlighet 0
Bedömning ej möjlig.
STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald +1
Det beﬁntliga skogslandskapet
är relativt artfattigt och det ﬁnns
därför goda förutsättningar att öka
den biologiska mångfalden. I vilken
omfattning detta sker beror dock på
utformning och skötsel av framförallt
beﬁntliga lövträdbestånd, parkmiljöer
och de ”gröna kajerna” i gränsen
mellan bebyggelse och naturmark.
Ekologiskt samspel +1
Samma villkor som för biologisk
mångfald med tillägget att det krävs
säkring av funktion i de gröna stråk
som förenar dessa miljöer med
omgivande grönstruktur. Det har
identiﬁerats fyra viktiga stråk: längs
Ryssbybäcken, mellan Byttorpssjöns
södra del och Ryssbybäcken, från
Ryssbybäcken till Hestra ängar,
sedan från Hestra ängar vidare
söderut mellan Trädgårdsstaden
och Byttorps IP i riktning mot
Byttorpsjön och vidare mot Rya åsar.
Habitat/ Värdefulla naturtyper +1
Samma villkor som för biologisk
mångfald. Störst potential för
förbättring ﬁnns i de kvarvarande
resterna av kulturlandskapet
vid Hestra ängar.

Livskraftigt ekosystem i marken -1
Ekosystemen i marken tar stor
skada vid hårdgörande av mark. Det
ﬁnns viss potential att bevara eller
skapa livskraftiga ekosystem i mark
som nyanläggs eller sparas inom
bebyggelseområden. Område med
bördig jord i Hestra ängar undantas
från bebyggelse och möjligheten att
bruka/förstärka resursen säkras.

SAMMANFATTNING I TABELLFORM

REGLERANDE TJÄNSTER
Pollinering

+1

Dagvattenhantering

x

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

Lokal Klimatreglering

x

Eftersom planerade bostäder
innebär att skogsmarken minskar
så påverkas ekosystemen i en viss
riktning. I förslaget som nu tagits
fram har hänsyn tagits för att
spara de viktigaste kärnområdena,
de viktiga gröna korridorerna för
människor och djur och begränsa
påverkan på våtmarksmiljöer. Inom
dessa kärnområden krävs också
stärkande och förbättrande åtgärder
i samband med exploateringen
för att minimera negativ påverkan
på ekosystemtjänster. För att
säkerställa ekosystemtjänsternas
funktioner som helhet skall
kommunen ha huvudmannaskapet
för dessa kärnområden och
stråk. I kommande detaljplaner
ﬁnns stora möjligheter att arbeta
vidare med ekosystemtjänster
i en mer detaljerad skala.

Koldioxidlagring

-1

Bullerreglering

x

Under fortsatta arbetsprocessen
kommer en detaljerad analys
att utföras. Analysen ska sedan
återkoppla till planprogrammet
genom att deﬁnieras tydligt i
riktlinjer som ska efterföljas i
detaljplanearbete generellt och
för respektive delområde.
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Vattenrening

x

Luftrening

-1

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER
Matproduktion

+1

Färskvatten

+
–0

Biomassa/Energi/Material

-1

KULTURELLA TJÄNSTER
UPPLEVELSVÄRDEN
Rekreation

+1

Sinnliga upplevelser

+1

Sociala interaktioner

+1

Naturpedagogik

+1

Symolik och andlighet

0

STÖDJANDE TJÄNSTER
Biologisk mångfald

+1

Ekologiskt samspel

+1

Habitat/Värdefulla naturtyper

+1

Livskraftigt ekosystem i mark

-1

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN)
reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när
kommuner och myndigheter planerar
och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa
normerna där vissa av åtgärderna
är direkt riktade till kommunerna.
Det ﬁnns miljökvalitetsnormer
för vatten uppdelat i normer för
grundvatten och ytvatten. Det
ﬁnns även miljökvalitetsnormer
för buller och luft.
VATTEN

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassiﬁceras i
kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassiﬁceras
är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för
dricksvattenförsörjning idag eller
för framtida vattenförsörjning. De
begrepp som används för att beskriva
grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.
Den närmaste
grundvattenförekomsten som
har en klassning ligger långt ifrån
planområdet och bedömningen
är att en byggnation av
bostäder inte påverkar någon
grundvattenförekomst.
Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag.
De klassiﬁceras i ekologisk status
och kemisk status. Den ekologiska
statusen utgår från förutsättningarna
för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på
vattendragets form, om bottnen har
förändrats, marktyp i närmiljön och

strukturen på strandzonen. Statusen
blir sämre om vattenﬂödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre
påverkan som oftast är negativt för
växt- och djurliv. Andra faktorer som
påverkar är till exempel försurning
och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status
bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som ﬁnns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som
ses som föroreningar är ämnen som
normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska
föreningar som används i bland
annat tillverkningsindustrin.
Miljökvalitetsnormen för ytvatten
är god eller hög ekologisk status
och god kemisk status.
Hestra ligger inom Viaredssjöns
avrinningsområde. Vattnet
från området leds dit via
Ryssbybäcken. Vattenförekomsten
Sörån - uppströms Viaredssjön
(Ryssbybäcken) hade i den senaste
klassningen måttlig ekologisk status.
Klassningen som måttlig beror
på att det ﬁnns vandringshinder
för ﬁsk. Fiskevårdsåtgärder har
gjorts för att ta bort hindren. Det
ﬁnns Öring i vattendraget som är
ett av de vattendrag i Borås som
kalkas. Den kemiska statusen
uppnår ej god status på grund av
för höga halter av kvicksilver.
Sverige har i många områden
naturligt höga bakgrundshalter
av kvicksilver. Till detta
kommer eﬀekterna av historiska
föroreningar och pågående

långväga luftburna föroreningar.
Enligt Vattenmyndighetens
bedömning medför framför allt
de naturliga förutsättningarna
att det inte under överskådlig tid
bedöms vara möjligt att sänka de
nuvarande kvicksilverhalterna i
svenska ytvattenförekomster. Det
saknas också tekniskt möjliga och
ekonomiskt rimliga åtgärder för att
åstadkomma detta. Det har därför
beslutats om ett generellt undantag
för samtliga vattenförekomster i
hela landet, i form av ett mindre
strängt kvalitetskrav för kvicksilver
och kvicksilverföroreningar.
LUFTKVALITET

För att undvika att människor andas
in skadliga halter av luftföroreningar
har Regeringen utfärdat en
förordning med miljökvalitetsnormer
(MKN) för utomhusluft,
luftkvalitets¬förordningen
(2010:477). Normerna syftar till
att skydda människors hälsa och
miljön samt att uppfylla krav som
ställs genom vårt medlemskap i EU.
Det ﬁnns normer för en
rad ämnen. Till exempel
kväve¬oxider, svaveldioxid, bensen,
kolmonoxid, ozon med ﬂera.
Luftföroreningshalten är högst vid
hårt belastade gator och vägar i tätare
bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och
energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte
luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar
inte halterna negativt. Därmed
behöver åtgärder inte vidtas.
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Normerna överskrids inte på platsen
och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
BULLER

Miljökvalitetsnormen för
omgivningsbuller är en
målsättningsnorm. I förordningen
skriver regeringen: det ska
eftersträvas att omgivningsbuller
inte medför skadliga eﬀekter på
människors hälsa. Normen följs
när strävan är att undvika skadliga
eﬀekter på människors hälsa av
omgivningsbuller. Omgivningsbuller
har inte utretts i programskedet utan
kommer att studeras i kommande
detaljplanedeprocesser. Framför allt
kommer närheten till Symfonigatan
och även Orkestervägen/
Musikvägen behöva studeras.
BULLER

Det nya områdets traﬁkalstring
bedöms endast innebära en marginell
ökning av traﬁkbullernivåerna.
Om andelen tung traﬁk kommer
att öka, t.ex. vid ökad turtäthet
på bussarna, så kan detta innebära
en märkbar förändring av
traﬁkbullret. Ramnaslätt har utretts
utifrån omgivningsbuller och den
sammanfattande bedömningen är
att det buller som förekommer inte
riskerar att medföra skadliga eﬀekter
på människors hälsa. Se även under
utredningar angående på sidan 32.

MILJÖBEDÖMNING
Genomförande av
kommande detaljplaner inom
planprogramområdet bedöms
inte medföra en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 5
kap 18 § plan- och bygglagen
respektive 6 kap 11 § miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivning
bedöms därför inte behöva göras
för detaljplaner inom området. En
viss miljöpåverkan kan förekomma
såsom buller, föroreningar och risker.
Dessa frågor kommer att utredas
mer i kommande detaljplaner.

39

Dokument
BORÅS STAD VISION 2025

http://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
BORÅS STAD ÖVERSIKTSPLAN ÖP 06

http://www.boras.se/traﬁkochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/gallandeoversiktsplanop06.4.3d0de3801589104d012ccc.html
BORÅS STAD ENERGI OCH KLIMAT STRATEGI

http://www.boras.se/traﬁkochstadsplanering/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinomtraﬁkochstadsplanering.4.3cc917c815870110c1217065.html
BORÅS STAD BOSTADSBYGGNADSPROGAM

http://www.boras.se/traﬁkochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/
strategiskaplaneringsunderlag/bostadsbyggnadsprogram.4.793892fe158af8a7e702276b.html
BORÅS STAD HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSBYGGANDE 2016-2020

http://www.boras.se/traﬁkochstadsplanering/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinomtraﬁkochstadsplanering.4.3cc917c815870110c1217065.html
BORÅS STAD MILJÖMÅL 2013-2016

http://www.boras.se/bobyggaochmiljo/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinombobyggaochmiljo.4.3cc917c815870110c121706c.html
BORÅS STAD GRÖNOMRÅDESPLAN

http://www.boras.se/traﬁkochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/strategiskaplaneringsunderlag/gronomradesplan.4.793892fe158af8a7e7022529.html
BORÅS STAD CYKELPLAN

http://www.boras.se/traﬁkochstadsplanering/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinomtraﬁkochstadsplanering.4.3cc917c815870110c1217065.html
RIKSANTIKVARIEÄMBETET - FORNSÖK:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?description=hestra&county=14&municipality=1490&use_extent=false&use_
poly=false&rdo=eq&tab=2&page=1&extent=373308.10321766,6399399.8537563,375868.10321766,6400636.8537563&layers=Sverige;Fastighetsgr%C3%A4nser;Fornl%C3%A4mningar%20
geometri;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Polygonlager%20f%C3%B6r%20utritning;Fornl%C3%A4mningar%20markering;OpenLayers_Control_SelectFeature_271_container;&overview=0
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Remiss av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Utredningen ska redovisa en genomgripande översyn av 3 kap. miljöbalken med en analys av brister
samt ge förslag till lösningar så att systemet för hushållning med mark och vatten motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som dagens krav. Utredningen föreslår ett antal förändringar i miljöbalkens hushållsbestämmelser som sammantaget bedöms stärka det lokala utvecklingsperspektivet samt möjligheten att hävda lokala intressen, till fördel för Borås Stad och andra kommuner. Synpunkter har inhämtats
från fem nämnder/bolag varav fyra tillstyrker förslaget och en avstår från yttrande.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2017-02-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-15
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0695 219
Handläggare: Sebastian2 Andersson, 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2017-02-01 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
Datum 2017-02-27

Dnr 2016/KS0695 219

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson
Miljö- och energidepartementet

Yttrande över remiss av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för
hållbar utveckling (SOU 2015:99)
(Ert dnr M2015/07128/Nm)
Kommunstyrelsen tillstyrker Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Intentionerna i utredningens förslag är på
det hela taget att betrakta som positiva för planering och utveckling i Borås Stad. Förslagen bedöms stärka det lokala utvecklingsperspektivet och bidra till ökad helhetssyn
i samhällsplaneringen.
I betänkandet konstateras att riksintressena idag utgör ett hinder för andra allmänna
intressen, t.ex. bostadsbyggande. Det motverkar en helhetssyn i samhällsplaneringen.
I Borås Stad begränsas exempelvis bostadsbyggandet av riksintresse för kommunikationer. Staden har en stark ambition att förtäta med bostäder i centralorten, en stadsbyggnadsstrategi som bl.a. syftar till att minska det lokala transportbehovet. Tätare
struktur möjliggör för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik men kan samtidigt förutsätta bebyggelse i anslutning till trafikleder. När bostadsförtätning hindras med hänvisning till att det kan skada riksintresset för vägtransporter begränsas inte bara lokal
och regional tillväxt, utan även möjligheten att minska vägtrafikens negativa effekter.
Med tanke på bostadsbehovet i hela Sverige samt strävandet efter hållbar utveckling
är helhetssyn i samhällsplaneringen helt avgörande. Det är därför positivt att riksintressesystemet ses över och att andra samhällsaspekter såsom bostadsförsörjning,
klimatanpassning, regional tillväxt, näringslivsutveckling samt forskning och innovation lyfts fram som väsentliga allmänna intressen i betänkandet. Positiv är också det
ändringsförslag avseende riksintressen som innebär att ”påtaglig skada” ersätts med
”tillgodoses”. Det öppnar upp för ett flexiblare förhållningssätt gentemot riksintressena, där t.ex. samutnyttjande underlättas. Sammantaget bedöms dessa ändringar ha
potential att stärka det lokala utvecklingsperspektivet vilket gynnar Borås Stad och
andra kommuner. Ett välkommet bidrag till ökad helhetssyn och ett modernare system där fler intressen ges utrymme jämte riksintressena.
För att utredningens förslag ska få önskad effekt är det av stor betydelse att även bedömningen av olika intressen grundar sig på ett helhetsperspektiv. Förslaget riskerar
att få begränsad effekt om enskilda sektorsintressen, t.ex. riksintresse för kommunikationer, tillmäts så stor vikt att de även fortsättningsvis överordnas andra allmänna
intressen. Med andra ord bör författningsändringarna åtföljas av direktiv som bidrar
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till en ”bedömningskultur” som i högre grad än idag utgår från ett helhetsperspektiv
på samhällsplanering.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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REMISSÖVERSIKT
2017-02-27

Dnr 2016/KS0695 219

Stadsledningskansliet
Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Remiss av Riksintresseutredningens betänkande
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU
2015:99)
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden

Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Borås Energi och Miljö Ab

X

Fritids- och folkhälsonämnden

X

Miljö- och konsumentnämnden

X

Samhällsbyggnadsnämnden

X

Tekniska nämnden

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

X

Ej svar

REMISSAMMANSTÄLLNING
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Dnr 2016/KS0695 219

Stadskansliet
Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Remiss av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Inkomna yttranden i sammanfattning
Borås Energi och Miljö AB
Avstår från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Riksintresseutredningens betänkande Planering
och beslut för hållbar utveckling. Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen om ändringar i miljöbalken om att användning av mark- och vattenområden ska göras utifrån en
helhetssyn så att långsiktigt god hushållning tryggas. Grönska är av avgörande betydelse
för hälsan. Forskningen har visat att dels närheten (högst 300 meter) och hur många av
de åtta framtagna kvaliteterna som finns, avgör hur mycket man använder grönområdena.
Det finns ett stort behov av bostäder och exploatering av mark för olika typer av etableringar. Här är det viktigt att man värnar mark- och vattenområden av betydelse för rekreation och det rörliga friluftslivet. Kommunen behöver här ha ett större inflytande över
vilka områden som behöver värnas.
Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget. Lagförslaget bidrar till att klargöra värdet av riksintresseområden och ger tydligare riktlinjer för kommunernas översiktliga planering. (Yttrandet har lämnats av Miljöförvaltningen med stöd av delegationsordning fastställd av
Miljö- och konsumentnämnden).
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det
är bra att intresset bostadsbyggande får en tyngre vikt i lagstiftningen gentemot t.ex. riksintressen för kommunikationer. Samhällsbyggnadsnämnden är mycket positiv till lagstiftarens intentioner att öka helhetssyn och hållbarhetstänk samt att det lokala perspektivet
får större betydelse. För att nyttja fördelarna med lagförslaget måste kommunen ha pekat
ut områden av väsentligt allmänt intresse i sin översiktsplan, vilket ställer krav på en tydlig
och konkret översiktsplan.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har inget att erinra mot betänkandets förslag.
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2016-10-18
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Miljö- och energidepartementet
Naturmiljöenheten
Linnea Rosenlöt
Telefon 08-405 37 89

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut
för hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Remissinstanser:

l.
2.
3.
4.
5.

Affärsverket svenska kraftnät
Bergsstaten
Blekinge tekniska högskola
Boverket
Chalmers Tekniska Högskola AB

6. Energimarknadsinspektionen
7. Folkhälsomyndigheten
8. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
9. Fortifikationsverket
10. Försvarets materielverk
11. Försvarets radioanstalt
12. Försvarsmakten
13. Havs- och vattenmyndigheten
14. Kungl. Tekniska högskolan
15. Lantmäteriet
16. Livsmedelsverket
17. Luftfartsverket
18. Luleå tekniska universitet
19. Lunds universitet, juridiska institutionen
20. Länsstyrelsen i Blekinge län
21. Länsstyrelsen i Dalarnas län
22. Länsstyrelsen i Gotlands län
23. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
24. Länsstyrelsen i Hallands län
25. Länsstyrelsen i Jämtlands län
26. Länsstyrelsen i Jönköpings län
Postadress
l 03 33 Slackholm

Telefonväxel

08-405 lO 00

Besöksadress

Telefax

Malmtorgsgatan 3

08-24 16 29

E-post: m.registrator@regeringskansliet.se
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27. Länsstyrelsen i Kalmar län
28. Länsstyrelsen i Kronobergs län
29. Länsstyrelsen i Norrbottens län
30. Länsstyrelsen i Skåne län
31. Länsstyrelsen i Stockholms län
32. Länsstyrelsen i Södermanlands län
33. Länsstyrelsen i Uppsala län
34. Länsstyrelsen i Värmlands län
35. Länsstyrelsen i Västerbottens län
36. Länsstyrelsen i Västemorrlands län
37. Länsstyrelsen i Västmanlands län
38. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
39. Länsstyrelsen i Örebro län
40. Länsstyrelsen i Östergötlands län
41. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
42. Mittuniversitetet
43. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
44. Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
45. Naturvårdsverket
46. Post- och telestyrelsen
47. Riksantikvarieämbetet
48. Sametinget
49. Sjöfartsverket
50. skogsstyrelsen
51. Statens centrum för arkitektur och design
52. Statens energimyndighet
53. Statens fastighetsverk
54. Statens geotekniska institut
55. Statens Jordbruksverk
56. Statistiska centralbyrån (SCB)
57. statskontoret
58. Stockholm Resilience Centre
59. strålsäkerhetsmyndigheten
60. Sveriges geologiska undersökning
61. Sveriges lantbruksuniversitet
62. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
63. Tillväxtverket
64. Totalförsvarets forskningsinstitut
65. Trafikverket
66. Transportstyrelsen
67. Uppsala universitet, juridiska fakulteten
68. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
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69. Ale kommun
70. Alingsås kommun
71. Alvesta kommun
72. Arjeplogs kommun
73. Arvidsjaurs kommun
74. Borgholms kommun
75. Borås kommun
76. Burlövs kommun
77. Gävle kommun
78. Göteborgs kommun
79. Halmstads kommun
80. Härjedalens kommun
81. Härnösands kommun
82. Jokkmokks kommun
83. Jönköpings kommun
84. Karlstads kommun
85. Kiruna kommun
86. Knivsta kommun
87. Kramfors kommun
88. Kristianstads kommun
89. Kungälvs kommun
90. Linköpings kommun
91. Luleå kommun
92. Malmö kommun
93. Mora kommun
94. Norrtälje kommun
95. Nyköpings kommun
96. Ronneby kommun
97. Sigtuna kommun
98. Skövde kommun
99. Stockholms kommun
100. Strömsunds kommun
101. Tarrums kommun
102. Umeå kommun
103. Upplands Väsby kommun
104. Vilhelmirra kommun
105. Västerviks kommun
106. Västerås kommun
107. Ystads kommun
108. Örebro kommun
109. Region Blekinge
11 O. Region Dalarna
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111. Region Gotland
112. Region Gävleborg
113. Region Halland
114. Region Jämtland Härjedalen
115. RegionJönköpings län
116. Region Kronoberg
117. Region Skåne
118. Region Värmland
119. Region Västerbotten
120. Region Örebro län
121. Region Östergötland
122. Regionförbundet i Kalmar län
123. Regionförbundet Sörmland
124. Regionförbundet i Uppsala län
125. Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplanenämnden
126. Västra Götalandsregion
127. Avfall Sverige
128. Branschföreningen Svensk Torv
129. Civilförsvarsförbundet
130. Den goda jorden
131. Energiföretagen Sverige
132. Fastighetsägarna Sverige AB
133. Friluftsfrämjandet
134. Föreningen för samhällsplanering
135. Företagarna Sverige
136. Göteborgsregionens kommunalförbund
137. IT&Teleföretagen
138. Lantbrukarnas Riksförbund
139. LRF skogsägarna
140. Naturskyddsföreningen
141. Renägarförbundet
142. Riksförbundet Enskilda Vägar
143. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
144. skogsindustrierna
145. SmåKom
146. stadsarkitektföreningen
147. Stockholms handelskammare
148. Swedavia AB
149. SveMin
150. Svensk Fjärrvärme AB
151. Svensk Vindenergi
152. Svenska byggnadsvårdsföreningen
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153. Svenska Industriminnesföreningen
154. Svenska Regionala Flygplatser AB
155. Svenska Samernas Riksförbund
156. Svenska Turistföreningen
157. Svenskt Näringsliv
158. Svenskt Vatten AB
159. Sveriges Arkitekter
160. Sveriges byggindustrier
161. Sveriges Hamnar
162. Sveriges Hembygdsförbund
163. Sveriges Jordägareförbund
164. Sveriges kommuner och landsting
165. Världsnaturfonden WWF
166. Återvinningsindustrierna

Riksintresseutredningens slutbetänkande Planering och beslut för hållbar
utveckling (SOU 2015:99) remitteras härmed till ovanstående
remissinstanser. Btt.-la:nke&hdttf f;nnJ p;,. r~,li!dllj ( YlS' lu.rnJ~rÅo..:
W w w. rejeritt~~n . .sefr.. Hrrlokv.l"tn+ jrlo.ftm·o#~~-. -k-frtJ."; J1j•~/3.ol)/Jl/tt~v.·J0/53~/
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på betänkandet.
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 28 februari 2017. Svaren bör lämnas både per e-post och på papper
och i word-format till m.registrator@regeringskansliet.se
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats
www.regenngen.se.

~~
Departementsråd

Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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Svar på remiss: Träbyggnadsstrategi
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse.

2017-02-14
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-02-15
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0843 011
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033- 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2017-02-14 / bh

Programområde: 2

REMISSVAR

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

1(1)

Dnr 2016/KS0843 011

Datum
2017-02-27

Ert dnr 2016/SBF0073

Telefon: 033- 35 72 76
Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss: Träbyggnadsstrategi
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0843

Nämndens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget som dock behöver kompletteras före antagande.

Nämndens yttrande i sin helhet
Det är positivt att förslag till Träbyggnadsstrategi tagits fram för att öka träbyggandet.
Före antagande i Kommunfullmäktige så behöver målet med strategin förtydligas och
den behöver efterföljas av en handlingsplan med konkreta mål, aktiviteter och ansvarfördelning för att stimulera byggandet med trä.
Det är inte möjligt under gällande lagstiftning, att som markägare ställa krav på vad
som byggs vid ny- och tillbyggnad och till vilken kvalitet. Denna formulering behöver
strykas.

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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» Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Öka träbyggnationen
i Borås

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Dokumentet fastställs av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar:
Dokumentet gäller för:
Dokumentet gäller till och med:

2 | strategi

Öka träbyggnationen
i Borås
Inledning
Borås har en lång tradition av att bygga bostäder i trä. Den tidiga handelsstaden bestod av
handelsgårdar uppförda i trä, som var det lokala materialet som fanns till hands. Trä var det
naturliga valet fram till industrialismens genombrott vid slutet av 1800-talet då det fick hård
konkurrens av tegel och senare även av betong. Men kunskapen om att bygga i trä har alltid
funnits kvar.
Under senare år har trä åter igen hamnat i fokus. De senaste decennierna har forskningen och den
tekniska utvecklingen gått snabbt framåt och trä anses nu vara ett bra alternativ som ekologiskt
hållbart material. Dagens forskning pekar mer och mer på behovet av att se byggprocessens roll
ur ett klimatperspektiv. Trä har där en roll att spela som förnyelsebart byggmaterial.
Som resultatet av en ökad medvetenhet kring klimatfrågor har trä återigen blivit ett konkurrenskraftigt
och miljövänligt alternativ som Borås Stad vill se mer av.
Ambitionen att öka träbyggandet i Borås väcktes redan 2012 då kommunen deltog i det nationella
projektet Trästad 2012. Ur projektet utvecklades idén om att arbeta fram en träbyggnadsstrategi
för Borås Stad som ska ge riktlinjer för hur träbyggandet kan utvecklas vidare de närmsta åren.
Dokumentet ska leda fram till att andelen träbyggnation ökar och att det i sin tur ska ge effekter
på miljö och klimat. Vi vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som
dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Borås Stads vision och målsättning
Träbyggnadsstrategin tar sin grund i Borås Stads övergripande målsättningar och vision där
ett ökat träbyggande kan ansluta till.
I Borås Stads vision 2025 beskrivs bland annat hur framtidens stadsplanering ska se ut. Ambitionen
är att mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån
en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Återanvändning och återvinning liksom annan
hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Kommunen
ska verka för ett ekologiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten och energi,
en medveten avfallshantering samt materialval som inte innehåller ämnen som skadar hälsa
eller miljön.
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Även Borås Stads miljömål ställer krav på hållbart byggande. Genom att vid nybyggnad ställa
krav på energianvändning, energiförsörjning, byggmetod, materialval och avfallshantering
bidrar vi till att nå flera av de nationella miljömålen och till den långsiktiga utvecklingen av
ett hållbart samhälle. I dag finns flera olika certifieringssystem med kravmodeller för hållbart
byggande. Krav på hållbart byggande ska ställas vid bygge av kommunens egna fastigheter,
men även vid försäljning av mark för nybygge.

Strategier
Strategin ska stimulera till ökad användning av trä i byggandet framförallt då Borås Stad och
de kommunala bolagen bygger, men även för trä- och byggindustrin i övrigt. Trä i byggnationer
är en viktig komponent i byggandet av ett hållbart samhälle.
I första hand omfattas Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen av strategin. Kommunala aktörer ska ligga i framkant och gå i täten när det gäller träbyggande. Dessutom
är de kommunala bolagen en viktig grund för en hållbar stadsutveckling.
För att en byggnad ska definieras som träbyggnad ska stommen till huvuddelen utgöras av
träbaserade material. Men vi vill att så stor andel som möjligt av ska vara av trä.
I Borås Stad vill vi att det som byggs ska kunna demonteras på ett hållbart sätt.

Ansvar och regler
Borås Stads ansvar
• Kommunala aktörer och bolag ska alltid pröva trä som huvudalternativ vid nybyggnation
och tillbyggnad för att avgöra vilket material som mest lämpligt vid varje projekt. Om en
prövning visar att det i ett enskilt fall inte är möjligt att bygga med trä ska orsakerna till
detta redovisas.
• Kommunala aktörer ska göra en livscykelanalys i varje enskilt projekt. Borås Stad ska inom
sin organisation arbeta upp en kompetens kring livscykelanalyser och trä för att bättre
kunna jämföra trä med andra alternativ ur kostnadssynpunkt. Även privata aktörer bör
göra en enkel livscykelanalys i ett tidigt skede.
• Borås stad ska föra en aktiv och tidig dialog med byggherrar, arkitekter, entreprenörer och
forskare för att utveckla träbyggandet.
Borås Stad som markägare
• Borås Stad ska som markägare styra och ställa krav på vad som byggs vid ny- och tillbyggnation
och till vilken kvalitet.
• Planer, markanvisningar och exploateringsavtal ska utnyttjas som ett tillfälle för dialog
med byggherrar som vill utveckla träbyggandet.
Borås Stad ska samarbeta med forskningen
• Träbyggandet står inför en mängd utmaningar som bäst möts genom mer forskning och
fler pilotprojekt. Borås Stad ska föra en aktiv och konstruktiv dialog med Högskolan i Borås
och branschorganisationer för att utveckla träbyggandet i närområdet.
• Borås Stad ska skapa möjligheter för exempelvis RISE (tidigare SP) att utveckla träbyggandet
i närområdet och öka kompetens inom byggsektorn.
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