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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 20 mars 2017
Ulf Olsson
Göran Björklund
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Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB
avslutat sitt sammanträde. Borås Stadshus AB:s sammanträde
börjar kl 14.00.

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppet
för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning
eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-03-20

Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering

2 (7)

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (7)

2017-03-20

Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2017.
(2017/KS0198 106-1)
(Bil)

b)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2017.
(2017/KS0277 106-1)
(Bil)

c)

Önskemål om att entledigas från uppdraget att driva
Orangeriet.
(2016/KS0720 001-2)
(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(den 20 februari 2017, ärendenummer 6/2016)
(2016/KS0053 282-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc

3
4
5
6
7

Säkerhetsskyddschef för Borås Stad.
(2017/KS0131 167-1)

(Bil)

Avsägelse och fyllnadsval till Baltic-Link Association.
(2017/KS0073 102-1)

(Bil)

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017.
(2016/KS0670 006-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2017 till Liberalerna.
(2017/KS0151 104-1)

(Bil)

Uppdrag till Kommunstyrelsen att svara för
utredningsuppdrag.
(2016/KS0329 001-1)

(Bil)
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PF

1

Anmälningsärenden:
a)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan om
driftbidrag år 2017.
(2016/KS0319 805-1)
(Bil)

b)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares
Riksförbund (PLR), ansökan om driftbidrag 2017.
(2016/KS0354 705-1)
(Bil)

c)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om
driftbidrag för 2017.
(2016/KS0381 705-1)

d)

(Bil)

Personalsituationen på Kapplandsgatan.
(2017/KS0191 022-1)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 9 januari-1 mars 2017, ärendenummer 1-112,
114-119, 121-124/2017)
(2017/KS0002 023-1)

b)

Delegation angående dispens för tillsättande av tjänst
med lägre sysselsättningsgrad än heltid
(Den 8 november 2016, ärendenummer 1/2016)
(2016/KS0042 023-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
PF

3

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna för en
HBTQ-certifiering av Borås Stads verksamheter och föreslå
vilken/vilka verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att
certifiera.
(2016/KS0214 027-1)
(Bil)

PF

4

Program för jämställdhetsintegrering.
2016/KS0662 026-3)

(Bil)
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PF

5

Kommunstyrelsens delegationer avseende bemanningsenheten.
(2017/KS0200 002-1)
(Bil)

PF

6

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten för
kommunanställda att utbildas i MHFA.
(2017/KS0186 027-1)

KU

1

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Inbjudan till utmärkelsen Sveriges
DigitialiseringsKommun 2017.
(2017/KS0185 005-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Revidering av reglemente för funktionshinderrråd i Borås Stad.
(Ärendet behöver behandlas på KS 20 mars och därefter på KF-sammanträdet i april för de lokala råden behöver komma igång före sommaren nu
när den nya organisationen är igång)
(2017/KS0287 003-3)
(Bil)

KU

3

Revidering av reglemente för pensionärsråd i Borås Stad.
(Ärendet behöver behandlas på KS 20 mars och därefter på KF-sammanträdet i april för de lokala råden behöver komma igång före sommaren nu
när den nya organisationen är igång)
(2017/KS0284 003-3)
(Bil)

M

1

Markanvisning för del av Byttorp 3:1.
(2014/KS0605 269-2)

(Bil)

Begäran om marktilldelning för del av mark mellan Krokshallsberget och Viskan.
(2016/KS0827 269-2)

(Bil)

M

E

2

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-02-28.
(2017/KS0008 049-1)

(Bil)

Överklagande av Kommunstyrelsens beslut
2016-06-20 § 367. Ersättning till fristående skolor,
förskoleklass 2015.
(2016/KS0560 611-3)
(Bil)
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c)

d)

Överklagande av Kommunstyrelsens beslut
2015-12-14 § 600. Laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL.
(2015/KS0845 611-3)

(Bil)

Nya motions- och rekreationsområden; Gässlösa
samt Kolbränningen/Hestra.
(2017/KS0225 823-3)

(Bil)

(Förslag: a – d till handlingarna)
E

E
E

E

E
E

E

2

3
4

5

6
7

8

Slutliga koncernbidrag år 2016 inom koncernen Borås Stadshus AB.
(2017/KS0129 045-1)

(Bil)

Nämndbudget 2017.
(2016/KS0077 041-1)

(Bil)

Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2016.
(2016/KS0291 611-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans
förskola, Hässleholmen, Borås.
(2017/KS0273 290-3)

(Bil)

VA-taxa, ny konstruktion 2017.
(2016/KS0375 346-1)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3, Borås.
(2016/KS0405 290-3)

(Bil)

Projekt som finansieras ur Byggbonusen.
(2017/KS0247 270-1)

(Bil)

E

9

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson (M);
Schysta relationer - ett framgångsrikt projekt.
(2014/KS0672 700-3)
(Bil)

E

10

Svar på motion av Lennart Andreasson (V): Upprustning av
friluftsområdet kring Kolbränningen.
(2015/KS0089 820-3)

(Bil)
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E

11

Anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i tre fraktioner
(2016/KS0737 456-2)
(Bil)

SP

1

Detaljplaneändring för Centrum, Viskaholm 2.
(2016/KS0498 214, 2016/KS0497 269-2)

(Bil)

SP

2

Begäran om ändring av detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158.
(2015/KS0327 214-2)
(Bil)

SP

3

Svar på remiss om Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018.
(2017/KS0224 860-2)
(Bil)

SP

4

Yttrande över granskning av detaljplan för Norra Sjöbo,
Sandsoppen 24.
(2015/KS0831 214-2)

(Bil)

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

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

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Säkerhetsskyddschef för Borås Stad
Säkerhetsskydd har bl.a. till uppgift att förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets
säkerhet röjs, att bara personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har
betydelse för rikets säkerhet och även i övrigt förebygga terrorism. Vid myndighet som berörs av säkerhetsskydd skall finnas en säkerhetsskyddschef.
Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) har inrättats vid Stadsledningskansliet och uppgiften som
Säkerhetsskyddschef bör därför flyttas från Sekretariatet till denna enhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Peder Englund utses till Säkerhetsskyddschef och Bo Hansson till ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

2017-02-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS 0131 167
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033 – 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-02-22/Svante Stomberg

Programområde: 1

Kc 4

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse och fyllnadsval till Baltic-Link Association
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Malin Wickberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Baltic-Link Association.
Mikael Wickberg (M) väljs till ledamot i Baltic-Link Association t.o.m. den 31 december 2018.

2017-02-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 35 70 31
Datum/avdelningschef: 2017-02-23/GB

Programområde: 1

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni behöver flyttas. Nytt datum är den 12 juni.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 5 juni flyttas till måndagen den 12 juni.

2017-02-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0670 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-02-01/GB

Programområde: 1

Kc 6

BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd 2017 till Liberalerna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Liberalerna i Borås för år 2017 kan utbetalas.

2017-02-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0151 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-02-17/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-03-20

Dnr 2017/KS0151 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2017 till Liberalerna
Liberalerna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Liberalerna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Borås Stad

Redovisning av kommunalt partistöd utbetalt till Liberalerna Borås för 2016
Liberalerna har mottagit 348 881 kronor gällande 2016 års partistöd.
Bifogar resultatrapport för 2016.
Liberalerna betalar serviceavgift med.34 45~ kronor till länsförbundet.
Kostnaderna avser del av ombudsmannatjänst, medlemsregister, hemsida,
kampanjmaterial, administrativa omkbstnader, tillhandahållande av möteslokal, ITtjänster, presstjänst, viss del av utbildningskostnader för förtroendevalda,
valadministration och gemensamma utbildningsinsatser inför genomförande av
allmänna val 2018.
Verksamhetens resultat för 2016 har fonderats till valrörelsen 2018.
Borås den 8 feb 2017

/J~m.),,~·
Hamid Fard
Kassör
Liberalerna Borås
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Liberalerna Borås

Resultatrapport

864500-9831

Utskrivet:

17-02-04

Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 • 16-12-31
Resultatenhet: Hela fflretaget
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Senaste vernr:

105

Perioden

Ackumulerat

Period f~ år

Övriga rörelseintäkter
3987
Erhållna kommunala bidrag
3989
Medlemsavgifter
Övr ersättn och intäker
3990
S:a Övriga rörelseintäkter

374 838,00
0,00
180 607,50
555 445,50

374 838,00
0,00
180 607,50
555 445,50

401486,00
3 725,00
2 327,50
407 538,50

S:a Rörelseintäkter mm

555 445,50

555 445,50

407 538,50

-43 335,00
-32 424,00
-103 134,24
0,00
.34 450,00
-213 343,24

.43 335,00
-32 424,00
-103 134,24
0,00
-34 450,00
-213 343,24

-1 926,00
-39 622,00
-25 957,50
-169 458,00
0,00
-236 963,50

342 102,26

342 102,26

170 575,00

-7 158,00
-15 113,00
.13 801,00
-31 506,00
-3 688,00
-10 819,40
-4 599,00
-800,00
-2 216,00
-89 700,40

-7 158,00
-15 113,00
.13 801,00
-31 506,00
.3 688,00
-10 819,40
.4 599,00
-800,00
-2 216,00
-89 700,40

0,00
-12 000,00
-6 452,00
0,00
.3 230,15
-2 267,00
0,00
-756,00
0,00
-24 705,15

-303 043,64

-303 043,64

-261 668,65

Rörelseresultat före avskrivningar

252 401,86

252 401,86

145 869,85

Rörelseresultat efter avskrivningar

252 401,86

252 401,86

145 869,85

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

252 401,86

252 401,86

145 869,85

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

252 401,86

252 401,86

145 869,85

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

252 401,86

252 401,86

145 869,85

Resultat före skatt

252 401,86

252 401,86

145 869,85

Beräknat resultat

252 401,86

252 401,86

145 869,85

-252 401,86

-252 401,86

-145 869,85

Rörelsens intäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4112
Medlemsmöte/Årsmöte
4113
Kampanjer
4120
Utbildning av ilirtroendevalda
4130
Fördelning av partistöd
Serviceav~ift
4140
S :a Råvaror och ilimödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5020
El hyrd lokal
5050
Lokaltillbehör hyrd lokal
5060
Städning, renhållning hyrd lokal
5070
Reparationer hyrd lokal
5460
Förbrukningsmaterial
6110
Kontorsmaterial
6212
Mobiltelefon
6570
Bankkostnader
6991
Övr avdr ~Il kostn
S:a Övriga externa kostnader
S :a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

8999

f

Redovisat resultat

~,l'i

Borås Stad

Gransknin&sinty& beträffande fördelnin& av partistöd för
Liberalerna Borås 2016
I egenskap av på årsmöte utsedd revisor för Liberalerna Borås har jag granskat
redovisningen av det kommunala partistödet för 2016.
Jag anser att redovisningen ger en rättvisand.e bild av hur stödet har använts.
.

Borås den 8 februari 2017

M?SG!n~ar Blan~!Jk~r-1
4i'11V1C"1

Nils
Revisor
Liberalerna Borås
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BESLUTSFÖRSLAG

Uppdrag till Kommunstyrelsen att svara för
utredningsuppdrag
Uppdragen har behandlats av den politiska styrgruppen för översynen av organisationen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

notera informationen
förklara uppdraget avslutat

2017-03-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0329 001
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 20170307/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(2)

PM
2017-03-20

Dnr 2016/KS0329 001

Stadsledningskansliet
Personal- och förhandling
Pelle Pellby

Uppdrag till Kommunstyrelsen att svara för
utredningsuppdrag
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 mars 2016, § 84, och i samband med fastställande av
nämndorganisation fr.o.m 2017-01-01 beslutat ge Kommunstyrelsen i uppdrag att
svara för ett antal utredningsuppdrag avseende bolagen.
Utredningsuppdragen




Utred möjligheter till samordning mellan Borås Parkering AB och Tekniska
nämndens tillsyn av parkeringsplatser.
Gör en särskild utredning kring Textile Fashion Center, BSTF AB under
första halvåret 2016 avseende bl.a. strukturer och samordningsmöjligheter.
Gör en särskild utredning kring Borås Waste Recovery under första halvåret
2016 avseende strukturer, samordningsmöjligheter och moder- och dotterbolagets inbördes relation.

Utredningsuppdragen har behandlats av den politiska styrgruppen för översyn av
nämndorganisationen.
Samordning mellan Borås Parkering AB och Tekniska nämndens tillsyn av
parkeringsplatser
Den politiska styrgruppen gavs inledningsvis en övergripande information om den
samordning som finns mellan Parkeringsbolaget och Tekniska förvaltningens kring
arbetet med tillsyn av parkeringsplatser.
Styrguppen har tagit del av den verksamhetsbeskrivning som utarbetats av bolagets VD.
Den behandlar bl.a. bolagets uppdrag, inriktning, ekonomi, ekonomiskt bidrag till koncernen, utveckling- och utvecklingsmöjligheter, egenfinansiering av investeringar, servicenivå och jämförelser med andra kommuner. Avslutningsvis konstateras det i verksamhetsbeskrivningen att det även fortsättningsvis bedöms vara rationellt och effektivt att
bedriva verksamheten i bolagsform.
Kommunchefen och ekonomichefen har därefter upprättat ett PM – ”Borås kommuns
Parkerings AB – organisationsform”. PM:et redovisar för- och nackdelar mellan bolagsform och förvaltningsform för parkeringsverksamheten. De ekonomiska konsekvenserna
av har utretts särskilt av extern revisionsbyrå som understryker att skattemässiga konsekvenser kan behöva utredas vidare om en avveckling blir aktuell.
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Styrgruppens diskussioner har i hög grad handlat om Parkeringsbolaget behövs för tillsynen av parkeringsplatser eller om det istället kan tas om hand av Tekniska nämnden. Vid
styrgruppens möte 2017-02-27 konstaterades att det finns en tydlig majoritet för fortsatt
verksamhet i Parkeringsbolaget.

Borås Waste Recovery
Ekonomichefen gav inledningsvis den politiska styrgruppen en övergripande information om bl.a. bakgrund, ägardirektiv och nuläge för Borås Waste Recovery tillsammans
med ett antal olika förslag till fortsatt arbete med bolaget. Styrgruppen har därefter konstaterat att bolaget även fortsättningsvis ska vara ett dotterbolag till Borås Energi och
Miljö AB och att styrelsen bör omfatta 4 ledamöter varav 3 ledamöter bör motsvara
presidiet i Borås Energi och Miljö AB tillsammans med 1 tjänsteman. Bolaget ska
stärka och utveckla samverkan med Science Park Borås samt Västra Götalandsregionen.
Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB)
Organisationsutredaren redovisade inledningsvis bakgrund och delar av utredningsmaterial kring BSTF tillsammans med ett antal olika förslag. Styrgruppen uppmanar
BSTF att fortsätta arbetet med att renodla sina uppgifter. BSTF kan tas upp för ny
behandling i styrgruppen senare under året.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

notera informationen
förklara uppdraget avslutat

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av reglemente för funktionshinderrråd i
Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta det reviderade reglementet för funktionshinderråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27 april
2017.

170313
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0287 003
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2017-03-13/Ingegerd Eriksson

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-03-20

Dnr 2017/KS0287 003

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för funktionshinderrråd i Borås Stad
I samband med ny organisation 2017 har det kommunala funktionshinderrådet diskuterat om lokala råd för Sociala omsorgsnämnden och Fritid- och folkhälsonämnden,
då båda dessa nämnder ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till personer
med funktionsnedsättning. Båda nämndernas presidier ställer sig positiva till lokala
funktionshinderråd.
Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden

Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser åtta ledamöter.
Lokalt funktionshinderråd/pensionärsråd Fritid- och folkhälsonämnden

Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter. Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare. Ersättare medverkar vid mötet då
ordinarie ledamot är frånvarande.
Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i råden. Organisationernas representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Kommunala funktionshinderrådet

För det kommunala funktionshinderrådet som är knutet till Kommunstyrelsen innebär den nya organisationen ingen förändring under pågående mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta det reviderade reglementet för funktionshinderråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27
april 2017.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Reglemente för Funktionshinderrådet
Antaget av Kommunfullmäktige 2001-09-20, reviderat 2005-08-18, 2012-02-23 och 2017-xx-xx.
Gäller fr.o.m. 2017-xx-xx
I funktionshinderråden ska finnas företrädare för områdena svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se,
svårt att bearbeta, förmedla och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen.

§1

Syfte

Funktionshinderråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutna till
Kommunstyrelsen (centralt funktionshinderråd), Sociala omsorgsnämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden (lokala funktionshinderråd). Frågor i funktionshinderråden ska i första hand behandlas på planeringsstadiet.
Funktionshinderråden har till syfte att;


bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning att
leva och bo i Borås



öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning



stärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning



vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och Borås Stad

§2

Uppgifter

Samtliga råd har som uppgift att;


föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning



vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning



ta fram en årsplanering för rådet samt varje år lämna en redovisning och utvärdering av rådets arbete.

§3

Organisation

Råden väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod.
Nämnd/styrelse utser ordförande. Organisationerna utser vice ordförande.
Rätt till representation har organisationer som får föreningsbidrag.
Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med funktionshinderorganisationerna ansvara för
utbildning av ledamöter i råden.
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Centrala funktionshinderrådet, Kommunstyrelsen
Centrala funktionshinderrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergripande frågor.
Uppgifter:
 huvuduppgiften är att behandla frågor av övergripande karaktär


yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer

Centrala funktionshinderrådet har fjorton ledamöter. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och
Funktionshinderorganisationerna tio.
Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
samt vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseorganisationer som är tvingande enligt lagen om
Stöd och service till vissa funktionshindrade, (§ 15, p7) och rekommenderat i socialtjänstlagen, (3 kap 5§)
och i hälso- och sjukvårdslagen, (§8).
Uppgifter:
 bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning
 vara nämndens forum för samråd i planerings, utvecklings-och uppföljningsprocesserna inom
verksamheterna
 bevaka att det finns bostäder och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser åtta.
Lokalt funktionshinderråd Fritid och folkhälsonämnden
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
samt vara en del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande.
Uppgift:
Föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens ansvar; lokalt
inflytande, främja hälsa, fritid, friluftsliv, föreningsverksamhet, folkhälsa.
Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna
utser fyra ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser fyra. Namngivna ersättare finns utsedda för
organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.

§4

Administration

Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala funktionshinderråden och Stadsledningskansliet det
Centrala funktionshinderrådet.
Alla råden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möjlighet att yttra sig
över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner.
Kommunens funktionshinderkonsulent medverkar vid samtliga råd och kommunens tillgänglighetskonsulent medverkar vid det centrala funktionshinderrådet.
Funktionshinderråden har möjlighet att adjungera personer till råden vid behov.

§5

Uppföljning
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Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019.

§6

Ersättning

Ersättning till funktionshinderrådets ledamöter utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser
för ersättningar till kommunens förtroendevalda. För ersättning utöver ovanstående fattar enskild
nämnd/styrelse beslut.
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BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av reglemente för pensionärsråd i Borås
Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta det reviderade reglementet för pensionärsråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27 april 2017.

170313
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0284 003
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2017-03-13/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2017/KS0284 003

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för pensionärsråd i
Borås Stad
I samband med ny organisation 2017 har det centrala pensionärsrådet diskuterat om
lokala pensionärsråd för Vård- och äldrenämnden och Fritid- och folkhälsonämnden,
då båda dessa nämnder ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till äldre personer. Båda nämndernas presidier ställer sig positiva till lokala pensionärsråd.
Lokalt pensionärsråd Vård – och äldrenämnden

Rådet har elva ledamöter. Vård- och äldrenämnden utser tre ledamöter och varje
pensionärsorganisationerna utser två ledamöter och två ersättare. Ersättare medverkar
vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.
Lokalt pensionärsråd/funktionshinderråd Fritid- och folkhälsonämnden

Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter. Varje
pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare. Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter och fyra ersättare.
Ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.
Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i råden. Organisationernas representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Centrala pensionärsrådet

För det centrala pensionärsrådet som är knutet till Kommunstyrelsen innebär den nya
organisationen ingen förändring under pågående mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta det reviderade reglementet för pensionärsråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27
april 2017.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Reglemente för pensionärsråd
Antaget av Kommunfullmäktige 2011-01-27. Reviderat 2017-XX-XX
Gäller fr.o.m. 2017-XX-XX

§ 1 Syfte
Pensionärsråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande
funktioner knutna till Kommunstyrelsen (centralt pensionärsråd), Vård- och äldrenämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden (lokala pensionärsråd). Frågor i pensionärsrådet ska i första hand behandlas på planeringsstadiet.
Pensionärsråden har till syfte att
 skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
 vara organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer
och Borås Stad
 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
§ 2 Uppgifter
Pensionärsråden ska behandla allmänna frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice.
Samtliga råd har som uppgift att




föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
vara remissorgan i frågor som berör pensionärer
ta fram en årsplanering för rådet

§ 3 Organisation
Pensionärsrådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders
mandattid. Rätt till representation i Borås Stads pensionärsråd har organisationer som;
 har som huvudinriktning att driva pensionärernas intressefrågor
 är öppna för alla pensionärer
 har betalande och individuellt anslutna medlemmar
 har lokalavdelning med styrelse i Borås
 har minst 400 medlemmar i Borås Stad.
Ansvarig nämnd/styrelse beslutar inför varje mandatperiod vilka organisationer som uppfyller
ovan angivna kriterier. Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med pensionärsorganisationerna ansvara för utbildning av samtliga ledamöter i råden.
Borås Stads Författningssamling 2017
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Organisationer i centralt och lokalt pensionärsråd:
 Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF)
 Föreningen Aktiva Seniorer (FAS)
Äldreombudsmannen deltar vid samtliga råd.
Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergripande frågor.
Uppgifter:
 huvuduppgiften är att medverka inför beslut om långsiktig utveckling och inriktning för att
skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
 kommunens äldreomsorg samt frågor angående budget
 yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer
 bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer
Centrala pensionärsrådet har tio ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen utser två ledamöter och ersättare. Fördelning av representanter för deltagande pensionärsorganisationer i centrala pensionärsrådet:
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre ledamöter och tre ersättare
Sveriges Pensionärsförbund (SPF), två ledamöter och två ersättare
Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) två ledamöter och två ersättare
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) en ledamot och en ersättare
Kommunstyrelsen utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser
vice ordförande bland sina ledamöter.
Lokala pensionärsråd
De lokala pensionärsråden är knutna till Vård- och äldrenämnden och Fritid- och folkhälsonämnden och behandlar frågor inom respektive nämnds verksamhetsområde.
Lokalt pensionärsråd Vård – och äldrenämnden
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet i verksamhetsfrågor
inom äldreomsorgen.
Uppgifter:
 ge pensionärer förutsättningar till större valfrihet och delaktighet av kommunens äldreomsorg
 medverka till att främja det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, bland annat teknikutveckling och ett pro-aktivt arbete med äldres hälsa
 bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer
 medverka i planeringsarbetet vid ny-, om- och till- byggnad av äldrebostäder, t ex genom
representation i arbetsgrupper
Borås Stads Författningssamling 2017
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Rådet har elva ledamöter. Vård- och äldrenämnden utser tre ledamöter och pensionärsorganisationerna åtta ledamöter, två ledamöter från varje organisation. Namngivna ersättare finns utsedda
för organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Lokalt pensionärsråd Fritid- och folkhälsonämnden
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för de äldre samt vara en
del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande.
Uppgift:
 föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens
ansvar;
o lokalt inflytande
o främja äldres hälsa
o fritid
o friluftsliv
o föreningsverksamhet
o folkhälsa
Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna utser fyra ledamöter, en ledamot från varje pensionärsorganisation. Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter. Namngivna ersättare finns utsedda för organisationernas ledamöter.
Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland
sina ledamöter i rådet. Organisationernas representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.

§ 4 Administration
Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala pensionärsråden och Stadsledningskansliet
det Centrala pensionärsrådet.
Alla pensionärsråden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möjlighet att yttra sig över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner.
Pensionärsråden har rätt att till sammanträde kalla berörda politiker och tjänstemän.

§ 5 Uppföljning
Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019.

§ 6 Ersättning
Frågan om ersättning till pensionärsrådets ledamöter och ersättare prövas av Kommunfullmäktige i samband med beslut om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda.
För ersättning utöver ovanstående fattar enskild nämnd/styrelse beslut.
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PF 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

PF 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)
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BESLUTSFÖRSLAG

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna för en HBTQ-certifiering av Borås Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka verksamheter som
skulle kunna vara lämpliga att certifiera
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Notera att Kommunstyrelsen tagit del av konsekvensbeskrivningarna.
Normdiplomering läggs till i Borås stads utbildningskatalog.
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0214 027
Handläggare: Marianne Andrén, Susanne Rasek tfn 7012/5835
Datum/avdelningschef: 2017-02-15/Per Olsson
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Stadsledningskansliet
Handläggare: Marianne Andrén

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna för en
HBTQ-certifiering av Borås Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att certifiera
Vad är en HBTQ-certifiering?
Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Genom att hbtq-certifiera verksamhet får
man verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och
mänskliga rättigheter.
Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön
och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör
alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur fler normer samverkar. Ett historiskt
perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige.
Hur går det till att HBTQ-certifiera sig?
Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.
Under certifieringen kommer verksamheten att bilda en hbtq-grupp som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan. RFSL:s utbildare stöttar hbtq-gruppen i arbetet
med att undersöka möjligheter, normer och risker i den egna verksamheten samt med
att formulera insatser för fortsatt arbete.
Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett
arbete som kommer att fortsätta efter att verksamheten fått sitt certifikat.
Efter avslutad hbtq-certifiering ska:
 De anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt
konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.
 Verksamheten har påbörjat ett förändringsarbete för en öppnare och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett
hbtq-perspektiv.
Upplägg:
 Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i
den hbtq-grupp som verksamheten bildar.
 4 halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten.
 2 workshops med verksamhetens hbtq-grupp (ca 5-10 strategiskt utvalda personer i verksamheten).
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Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten,
samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.
Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess.

Hur många kommuner har certifierat sig?
Enligt RFSL:s hemsida har idag ca 50 kommuner certifierat sig inom verksamhetsområdena bibliotek, elevhälsa, fritidsgård, förskola, gymnasieskola, skolsköterska och
öppen fritidsverksamhet.
Certifiering och övriga kostnader
En hbtq-certifiering för en grupp med 25 personer kostar ca 750 000 kr, 3 000 kr per
person. Ytterligare kostnader tillkommer för eventuella ersättare vid utbildningstillfällena (4 halvdagar) samt för 2 tillfällen vid hbtq-gruppens workshops. Efter 3 år sker
en omcertifiering.
Enligt RFSL blir priset billigare ju fler och större verksamheter man väljer att certifiera, man offererar från fall till fall.
Konsekvensbeskrivning för hbtq-certifiering
En hbtq-certifiering
 ger ökad kunskap kring hbtq-frågor som i sin tur kan bidra till en öppen och
inkluderande arbetsmiljö och ett välkomnande bemötande för allmänheten.
 blir kostsam om den genomförs för all personal.
 är inte en engångsföreteelse utan kräver omcertifiering vart 3:e år.
 innebär ökat behov av vikarier när personal genomgår utbildning.
 fokuserar på en avgränsad grupp vilket kan innebära att andra grupper som
inte betraktas som norm, t ex funktionshindrade, riskerar att hamnar i skuggan.
Normdiplomering - en alternativ väg
För att i en snabbare takt nå ut och ge kommunens arbetsplatser möjlighet till utbildning finns anledning att i detta sammanhang även beskriva en alternativ väg i form av
en normdiplomering. En normdiplomering så som den beskrivs nedan kan genomföras på både kortare tid och till lägre kostnad jämfört med en certifiering. Diplomet
som utfärdas efter genomgången utbildning har också ett tydligt och sannolikt ett lika
starkt signalvärde som en certifiering. Ett signalvärde som ger positiva effekter när
kommuninvånare i olika sammanhang tar del av kommunens alla tjänster.
Beskrivning av normdiplomering
Demokratins grundsten är mänskliga rättigheter, MR. Alla människor är lika mycket
värda oberoende av kön, sexuell läggning och könsuttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Diskriminering i Sverige är förbjudet och därför är det
ytterst viktigt att arbeta med demokratins grundsten MR.
Normer som råder i ett samhälle är de som bestämmer vem som får vara med eller
vem som passar in och varför. Och det är viktigt att belysa och att arbeta med strukturer som begränsar, diskriminerar och exkluderar.
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Syftet med utbildningen är att:
 skapa en kunskap och en förståelse för normer och normkritik.
 ge verktyg för hur olika diskrimineringsgrunder samverkar och påverkar individer på olika sätt ur ett intersektionellt perspektiv och hur man kan arbeta
bort detta.
Målet är att man diskuterar på sin arbetsplats hur man själv gör och vad man kan göra
för att bli bättre när det gäller MR och normer. Det man inte förstår eller ser kan man
inte heller förändra.
Följande kommer att ingå i utbildningen:
 Värdegrunder och demokrati
 HBTQIA (Homo-, Bi-, Trans-, Queer, Inter- och A-sexuell)
 Information om vad en norm är och hur det påverkar oss och våra handlingar
 Vem får vara med?
 Könsnormer/heteronormen
 Ett intersektionellt perspektiv, hur olika diskrimineringsgrunder samverkar
 Diskrimineringsgrunder
 Härskartekniker med fokus på osynliggörande och förlöjligande
Utbildningen pågår under en halvdag och diplom erhålls efter deltagande. Det är väldigt viktigt att demokratins grunder om allas lika värde inte bara erkänns i lagen utan
även på arbetsplatserna i kommunen. Lönsamheten ökar på en arbetsplats där alla
trivs.
Positiva effekter av att vara en inkluderande kommun och arbeta med normer och
normkritik är bland annat
 En attraktiv kommun för HBTQ gruppen.
 kommunen får fortsätta växa och utvecklas ur ett socialt hållbarhetsperspektiv
 alla får samma möjligheter och rättigheter att påverka samhället och styra sina
liv
Konsekvensbeskrivning för normdiplomering
En normdiplomering
 genomförs under en halvdag.
 ger kunskap om både hbtq-frågor och övriga diskrimineringsgrunder.
 medför en lägre kostnad och även lägre behov av vikarier när personal deltar i
utbildningen.
 en diplomerad arbetsplats ger positiva effekter av att vara en inkluderande
kommun som arbeta med normer och normkritik.
 är ett intern specifikt arbete för Borås kommun.
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Förslag
Vid en jämförelse mellan en certifiering eller diplomering förefaller en satsning på
diplomering vara det mest realistiska. En utbildning i normdiplomering som beskrivits
ovan ger bättre möjligheter att utbilda personal i såväl hbtq-frågor som normkritiskt
tänkande utifrån både tidsperspektiv och lägre utbildningskostnad. Diplomet som
utfärdas efter genomförd utbildning kan anslås på arbetsplatsen och på så sätt utgöra
ett synligt bevis för en inkluderande arbetsmiljö vilket sannolikt har samma positiva
värde som en certifiering.
En certifiering är mer tidskrävande, mer kostsam och skapar ett större behov av vikarier vid genomförandet. En omcertifiering krävs också efter 3 år. Både fritids- och
kulturförvaltningen har kontaktats angående att genomföra en certifiering inom till
exempel ett bibliotek eller ett badhus. Båda förvaltningarna är positiva men ser svårigheter med att inom egen budgetram klara de höga kostnaderna för certifieringen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Notera att Kommunstyrelsen tagit del av konsekvensbeskrivningarna
Normdiplomering läggs till i Borås stads utbildningskatalog.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef

PF 4
BESLUTSFÖRSLAG

Program för jämställdhetsintegrering
Syftet med Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna
samt säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och
pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa ”Program för jämställdhetsintegrering”.

170307
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0662 026
Handläggare: Susanne Rasek, tfn 033-35 58 35
Datum/avdelningschef: 2017-03-06/Per Olsson

Programområde: 3

Sida
1(2)
2017-03-20

Dnr 2016/KS0662 026

Personal och förhandling
Handläggare: Susanne Rasek
Kommunfullmäktige

Program för jämställdhetsintegrering
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat anta Avsiktsförklaring: Jämställt Västra Götaland – länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering och att ta fram en lokal handlingsplan.
Förslag till lokal handlingsplan, ”Program för jämställdhetsintegrering”, har tagits
fram och varit på remiss hos nämnder och styrelser, där samtliga som svarat tillstyrker
förslaget.
Syftet med Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna samt säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet.
Programmet för jämställdhetsintegrering bygger på avsiktsförklaringen, de nationella
mål som riksdag och regering lagt fast och CEMR deklaration som Borås stad anslutit
sig till år 2009. Som underlag för programmet finns också en kartläggning avseende
jämställdhetsarbetet som nämnder och styrelser medverkade i under år 2016. Program
för jämställdhetsintegreringen utgår ifrån tre målområden
1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
2. Makt och hälsa
3. Makt och mäns våld mot kvinnor
Sammanfattning av remissvar
Syftet att förbättra jämställdhetsarbetet har tagits emot positivt av nämnderna. Jämställdhetsintegrering upplevs som positivt i synnerhet att det blir en del av ordinarie
arbete, för att synliggöra och säkerställa att kvinnor och män får såväl ett likvärdigt
bemötande som att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt. Det föreslagna programmet
kan därmed bidra till stöd för verksamheterna med struktur och metoder som leder i
en riktning mot ett mer jämställt samhälle och ett normkritiskt förhållningssätt.
Uppdraget i Program för jämställdhetsintegrering
Nämnder, styrelser och bolag får i uppdrag att utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska rikta sig till medborgare, kunder och brukare och innehålla tre
delar:
1. Verksamhetens behov, insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)
2. Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden
3. Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder
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Uppföljning och revidering
Redan idag gör nämnder och styrelser en rad insatser i jämställdhetsarbetet i verksamheter som möter medborgare, kunder och brukare.
Fritid- och Folkhälsonämnden har huvudansvaret för det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Nämnden har enligt reglementet att ”utifrån fastställda mål arbeta
med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik,
jämställd och god hälsa”. Fritid- och folkhälsonämnden har dessutom ett särskilt
samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. I
”Välfärdsbokslut för Borås Stad” redovisar nämnden utvecklingen inom välfärd och
hälsa i staden. Redovisningen har sin utgångspunkt i att välfärden ska fördelas rättvist,
jämlikt och jämställt. Uppföljningen av Program för jämställdhetsintegrering kan ske
inom ramen för arbetet med välfärdsbokslutet samtidigt som nämnden får i uppdrag
att aktualisera programmet vid programtidens utgång.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa ”Program för jämställdhetsintegrering”.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Program för
jämställdhetsintegrering
i Borås Stad

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller för: Alla nämnder
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Program för
jämställdhetsintegrering
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service
och likvärdig myndighetsutövning.
Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal,
inte av speciellt utsedda eller anställda personer.
För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov.
Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:
•

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.

•

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet
livet ut.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på
lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas.
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle.
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4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga
för att främja jämställdhet.
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.
I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken
på regional nivå.

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre
målområden:
•

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete,
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt.

•

Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa,
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

•

Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer,
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.

Uppdrag till nämnderna

Varje nämnd ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare,
kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för en
treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.
Planen ska innehålla:
•

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

•

Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden

•

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning

Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

PF 5

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens delegationer avseende
bemanningsenheten
Kommunstyrelsens delegationer behöver kompletteras med delegationer avseende Bemanningsenheten.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Delegationer avseende anställningar, entledigande och löneinplaceringsbeslut inom Bemanningsverksamheten fastställs.

2017-03-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0200 002
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 20170307/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(1)

BILAGA
2017-03-20

Dnr 2017/KS0200 002

Personal- och förhandling
Pelle Pellby

Kommunstyrelsens delegationer avseende
bemanningsenheten
Ärendet
Sedan årsskiftet är Borås Stads bemanningsverksamhet en del i Stadsledningskansliets
verksamhet. Bemanningsenheten är organiserad som en enhet under Personal- och
förhandlingsavdelningen med en verksamhetschef som ansvarig. Bemanningsenheten
svarar för rekryteringar av i huvudsak vikarier inom bl.a. äldreomsorg, förskola,
grundskola, sociala omsorgsverksamheten samt fritid och kulturverksamheten. Det
behöver ske en anpassning av Kommunstyrelsens delegationer avseende anställningsärenden och löneinplaceringsbeslut för timanställda inom Bemanningsenheten. Nuvarande delegater är kommunchef respektive förhandlingschef.
Förslag till delegation avseende anställningar, entledigande och löneinplaceringsbeslut
inom Bemanningsverksamheten:
Personalärenden Bemanningsenheten
Ärende
Beslutsfattare
Anställning och entle- Verksamhetschef
digande av enhetschef
Anställning och entle- Enhetschef
digande av bemanningsplanerare
Anställning och entle- Enhetschef
digande av tillsvidareanställd poolpersonal
Anställning och entle- Enhetschef
digande av timavlönad
inom respektive bemanningsområde
Löneinplaceringsbeslut Verksamhetschef
avseende ingångslöner och enhetschefer
för timanställda i envar för sig
lighet med särskilda
direktiv från förhandlingschefen

Anmälan
Förteckning

Anvisningar

Förteckning

Efter samråd med
verksamhetschef

Förteckning

Förteckning

Enligt särskilda
direktiv från förhandlingschefen

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef
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BESLUTSFÖRSLAG

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten
för kommunanställda att utbildas i MHFA
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Notera informationen om möjligheterna för kommunanställda att utbildas i MHFA

-

Uppdraget förklaras avslutat

2017-03-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0186 027
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2017-03-07/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(2)

PM
2017-03-20

Dnr 2017/KS0186 027

Stadsledningskansliet
Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i
MHFA
Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda möjligheten
för kommunanställda att utbildas i MHFA.
MHFA-utbildning
Mental Health First Aid, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa handlar
om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Målsättningen med MHFAutbildningen är att rädda liv genom att öka kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Utbildningen ger en bred kunskap om psykisk ohälsa,
tecken och symptom och varningssignaler vid olika tillstånd (till exempel ångest, depression, psykos och självmordsnärhet), hur man kan ingripa vid kriser och vilken
behandling som finns. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, exempelvis
självmordsbeteende, innan han eller hon kan få professionell hjälp. MHFAutbildningen omfattar två dagars utbildning med inriktningarna unga, vuxna eller
äldre.
Instruktörsutbildning MHFA
Det går att utbilda sig till MHFA-instruktör. Utbildningen innebär behörighet till att
organisera och utföra egna Första Hjälpen till psykisk hälsa utbildningar. Instruktörsutbildningen omfattar en veckas utbildning. Varje instruktör behöver årligen genomföra minst tre utbildningar för att behålla sin behörighet. Kostnaden för instruktörsutbildningen är beräknade till 20 000 kronor/deltagare exklusive personalkostnader.
Planerade MHFA-utbildningar i Borås Stad 2017
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har utbildat tre MHFA-instruktörer. Det är en
folkhälsosamordnare och två anhörigkonsulenter som gått utbildningen till instruktörer. Under 2017 planeras fem stycken MHFA-utbildningar med sammanlagt 100 deltagare. Målgruppen är i första hand medarbetare inom Fritid- och folkhälsoförvaltningens öppna verksamheter bl.a. mötesplatser som Simonsland och fritidsgårdsverksamheten. Det innebär i praktiken verksamheter där medarbetarna möter äldre respektive yngre kommuninvånare. I mån av plats kan också medarbetare från stadens
övriga verksamheter ges möjlighet att delta. Rekrytering till MHFA- utbildningarna
sker dels genom Fritid- och folkhälsoförvaltningens egen försorg dels genom Stadsledningskansliets utbildningskatalog som finns tillgängliga på intranätet. Kostnaden
för utbildningen är arbetstid för deltagaren samt kurslitteratur.
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Utvärdering
MHFA-utbildningarna utvärderas under 2017. Utvärderingen förväntas bland annat
ge svar på hur utbildningarna fungerat, hur en eventuell fortsättning av MHFAutbildningar kan organiseras, om fler verksamheter kan omfattas och om det behövs
ett ökat antal instruktörer, finansiering mm. Om utvärderingen pekar på ett positivt
resultat kan MHFA utbildningar erbjudas kommunens medarbetare fortlöpande från
2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelen föreslås besluta
-

Notera informationen om möjligheterna för kommunanställda att utbildas i MHFA

-

Uppdraget förklaras avslutat

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef

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

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Markanvisning för del av Byttorp 3:1
Riksbyggen har ansökt om en markanvisning av cirka 4 500 m2 av fastigheten Byttorp 3:1. Området är
idag planlagt som allmän platsmark park, men kommer i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av
cirka 50 lägenheter i bostadsrätter. Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan
möts.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-03-31, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbebyggelse.

2017-03-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0605 269
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2017-03-02 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Begärd markanvisning

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om marktilldelning för del av mark mellan
Krokshallsberget och Viskan
Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB och Magnus Månsson Fastigheter
AB begärde i december 2016 marktilldelning för del av mark mellan Krokshallsberget och Viskan. Bolagen vill utveckla området genom att bygga bostäder, lokaler för handel, torgytor till möten och handel
samt förskola med koppling till den gröna ytan på Krokshallsberget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse till Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB och Magnus Månsson
Fastigheter AB enligt upprättat förslag.

2017-03-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2017-03-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej
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Diarienummer: 2016/KS0827 269
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
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Dnr 2016/KS0827 269

Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Anders Graad
Mjöbäcks Entreprenad AB
Julia Nergården
Järngrinden AB
Patrik Ivarson
Cernera Fastigheter AB
Lars Angwald
Magnus Månsson Fastigheter AB
Magnus Månsson

Begäran om marktilldelning för del av mark mellan
Krokshallsberget och Viskan
Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla.
Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är viktigt att se området i en
större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och byggnader ska samspela för att få
effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för
fastighetsägare och aktörer. Borås Stad arbetar dessutom intensivt med att planera för
Götalandsbanans sträckning och bl. a det av Borås Stad förordade alternativet
kommer att påverka planeringsförutsättningarna för förfrågningsområdet. Innan detta
arbete kommit längre är Kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning till denna
markanvisning.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Slutliga koncernbidrag år 2016 inom koncernen Borås
Stadshus AB
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB.
Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att:
• öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 313 tkr till 16 273 tkr,
• öka koncernbidraget till Borås Djurpark AB med 336 tkr till 14 489 tkr,
• minska koncernbidraget till BSTF AB med 23 tkr till 5 951 tkr.
Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

2017-03-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0129 045
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-03-06/Magnus Widén

Programområde: 1

Förslag till koncernbidrag 2016
RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus
Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB

IBAB BoråsBorås TME

BSTF

Inkubatorn

Totalt

Justeringar

Koncernen

0

283 191

942 795

57 989

37 350

32 840

3 935

6 820

10 851

1 375 771

-19 565

1 356 206

-160

-211 050

-866 014

-70 727

-21 896

-17 849

-19 193

-12 759

-10 642

-1 230 291

19 491

-1 210 800

Goodwill

0

RÖRELSERESULTAT

-160

72 141

76 781

-12 738

15 454

14 991

-15 258

-5 939

209

145 480

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-1 797

-6 493

-18 167

-1 387

-845
0

-1 626

-9

-7

-1

-30 332
0

-1 957

65 648

58 613

-14 125

14 609

13 365

-15 267

-5 946

208

115 148

-2,3

30,7

73,9

-13,2

6,3

6,1

-18,1

-8,7

-2,0

72,7

15 302

5951

-14 424

-7 000

-72

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2016, mnkr
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

1 955

14 489

14 489

-14 424

-10 250

15 302

5 951

-72

37 697
-37 697
0
-72
-77 828
-33 356
-111 256

364

185

3 115

35

5

136

3 892

-16 273

-49 378
1 955

-65 651

-25 200
-33 356
-58 556

-2

-3

57

x
x

-3 250

-74

145 406
-30 332
0

-74

115 074

0

37 697
-37 697
0
-72
-77 828
-33 356
-111 256

-74

3 818

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndernas förslag till budgetar 2017 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av årsredovisning 2016.

2017-03-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0077 041
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-03-08/Magnus Widén

Programområde: 1
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nämndbudget 2017
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Nämndbudget 2017
Ekonomiskt styrdokument
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut. För Stadsdelsnämnderna var det också en konkret anpassning till de
ramar som resursfördelningsmodellen givit utifrån befolkningsprognoser.
Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten successivt
byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att få ianspråktaga ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behandlingen
av årsredovisningen
Fr.o.m. 2014 gäller Borås vision 2025 med dess tillhörande målområden. För
nämnderna gäller att följa de målvärden för de indikatorer som Kommunfullmäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag som
givits. Nämndbudgeten innebär en avstämning mellan nämndernas mål inför det
kommande året jämfört med Kommunfullmäktiges fastställda mål.

Förutsättning för nämnderna 2017
Nämndernas resultat 2016

I Kommunfullmäktiges Budget för 2016 beräknades nämndernas nettokostnader
kunna öka med 3,6 % jämfört med budget 2015. Kommunen som helhet kunde
lägga ett resultat på 90 mnkr vilket var något under det finansiella målet.
Nämndernas preliminära resultat för 2016 innebär ett underskott på i storleksordningen -15 (-75) mnkr. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med förra året
som innebar ett resultat för nämnderna på -75 mnkr. Räknas kostnader som finansieras med tidigare öronmärkta pengar går hela nämndsektorn med ett litet plus.
För kommunen som helhet kommer den budgeterade resultatnivån att väl kunna
hållas bl.a. tack vare ännu ej fullt ut utnyttjade flyktingstatsbidrag och Byggbonusen.
Det kan konstateras att nämnderna kunnat öka sina nettokostnader med ca 3,3 %
under 2016 jämfört med verkligt utfall 2015 trots att det året innehöll stora
nämndavvikelser och nivån låg därför på en för hög nivå inför 2016. Att nivån
kunnat upprätthållas beror till stor del på externa medel såsom flyktingstatsbidraget där nämnderna tillfördes 44 mnkr extra under 2016.
För 2017 har fokus varit att lägga en budget med en acceptabel resultatnivå på 121
mnkr för att ge rimliga verksamhetsförutsättningar och samtidigt kunna finansiera
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en hög investeringsbudget. Jämfört med Budget 2016 har nämnderna sammantaget
fått ett utökat ekonomiskt utrymme med hela 4,8 % varav de nybildade nämnderna
erhållit en uppräkning med 5,6 %. Detta bör innebära goda möjligheter till en bra
start för de nya nämnderna.
En försiktig optimism inför 2017-2018

Alla tecken tyder nu på en fortsatt relativt stark ekonomisk utveckling i Sverige
under 2017 med en god BNP-tillväxt och ett fortsatt relativt starkt skatteunderlag.
Nominellt beräknas skatteunderlaget växa med drygt 4,6 % under 2017 att jämföras med 4,9 % under 2016. Orosmolnen är även fortsättningsvis hur vår omvärld
utvecklas och då framför allt Eurozonen. En annan utmaning är den demografiska
utvecklingen som innebär ökat tryck på våra verksamheter inte minst behovet av
kompetent personal och lokalresurser.
Mot denna bakgrund är det glädjande att resultaten på nämndnivå under 2016 är
positiva. Alla nya nämnder förutom Vård- och äldrenämnden inleder sin verksamhet med positiva ingångar. Vad gäller Vård-och äldrenämnden är trenden positiv
och det bör finnas goda möjligheter och potential att effektivisera verksamheten
för att frigöra mer resurser.
Det ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,8 % borde
innebära ett relativt stort handlingsutrymme. Buffertar och reserver ute på nämnderna som sammantaget uppgår till 0,9 % av Kommunbidragen skall hållas intakta
i början på året för att ha beredskap inför oförutsedda hädelser.

3 (30)
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

2017-03-20

2016/KS0077

Avstämning av den centrala ekonomin
Resultaträkning
Budget 2017;2

Nettokostnader
Avskrivningar

Bokslut KF-Budget KF-Budget
2015
2016
2017
-5135,3
-5404,2
-5678,9

Budget
2017;2
-5702,0

Avvikelse
KF-budget
-23,1

-205,3

-212,0

-230,0

-220,0

10,0

-5340,6

-5616,2

-5908,9

-5922,0

-13,1

Skatteintäkter

4312,2

4588,2

4776,1

4792,2

16,1

Generella statsbidrag mm

1109,3

1094,0

1223,8

1228,0

4,2

29,5

24,0

30,0

30,0

0,0

110,4

90,0

121,0

128,2

7,2

49,5

0,0

0,0

0,0

0,0

159,9

90,0

121,0

128,2

7,2

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

3,70%
2,87%

5,16%
3,60%

5,21%
4,76%

5,44%
5,13%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

3,82%

4,81%

5,59%

5,95%

2,9

1,6

2,0

2,1

416
88%

400
76%

573
61%

573
61%

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning
KOMMUNENS RESULTAT

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar
Självfinansiering av investeringarna

Nettokostnader

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2017 beräknas nettokostnaderna i det här läget öka med 23 mnkr vilket bl.a. beror på att några nämnder
begär att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2017. Då
nämndernas årsredovisningar för 2016 ännu inte är klara är det sannolikt att fler
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av
nämndernas årsredovisningar. 10 mnkr av ökningen för nettokostnaderna beror på
sammantagen effekt av införandet av ny kapitalkostnadsmetod och nytt internhyressystem. Motsvarande lägre kostnad finns bland avskrivningarna så nettot blir
plus/minus 0.
Inom nämndernas nettokostnader har Buffertar på 52 mnkr avsatts motsvarande
0,9 % av nämndernas totala Kommunbidrag. Detta kan ses som en bra förutsättning till budgetföljsamhet under 2017 inklusive det relativt goda ingångsläge de nya
nämnderna har i och med de avgående Stadsdelsnämndernas positiva resultat för
2016. Uppföljningen per februari får bli en första indikation.
Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 220 mnkr under 2017 mnkr vilket
är 10 mnkr lägre än Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2016 års investeringar är ca 300 mnkr och ligger under den nivå som tidigare beräknades. Slutligt
utfall för investeringarna 2016 och avskrivningsnivån 2017 fastställs i samband
med årsredovisningen.
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Skatteunderlaget

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2017 beräknas skatter- och
generella statsbidrag sammantaget bli ca 20 mnkr bättre främst tack vare en högre
sysselsättningsutveckling under slutet av 2016 och 2017 än tidigare beräknat
Kostnadsutjämningen inklusive införandebidrag beräknas i den senaste revideringen bli ca -2 mnkr lägre och regleringsbidraget beräknas ge ett negativt utfall med -2
mnkr jämfört med KF-budget. LSS- utjämningsbidraget beräknas bli oförändrat.
Ökade intäkter från fastighetsavgiften uppväger med ett positivt utfall på 6 mnkr
jämfört med Kommunfullmäktiges budget.
I det här läget är inte det nya statsbidraget ”Byggbonus” medräknat. Borås Stad
fick för 2016, 30 mnkr i Byggbonus som delvis kommer att användas under 2017
för åtgärder genom att medlen öronmärks i bokslutet för 2016. För 2017 finns
totalt lika mycket pengar att fördela för riket som helhet. Bedömningen är att
Borås får en lägre summa då fler kommuner troligvis kommer att ansöka om statsbidraget. Besked om beloppets storlek ges inte förrän i slutet av året.
Finansnettot

Finansnettot har haft en positiv utveckling de senaste tio åren. Från att tidigare
varit en negativ belastning under många år har de senaste årens goda resultat medfört att finansnettot nu bidrar till att ge verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme dock på en lägre nivå de tre senaste åren p.g.a. en väldigt låg räntenivå. För
2017 beräknas finansnettot till 30 mnkr och innefattar planerad aktieutdelning på
15 mnkr från Borås Lokaltrafik AB. Erfarenheten visar att det är viktigt att inte
finansiera den kommunala grundbudgeten med spekulationer om ett högt finansnetto och därmed skapa en självpåtagen räntekänslighet. Budgeteringen av finansnettot bör spegla ett normalt likviditetsöverskott och ett måttligt ränteläge över
tiden.
Realisationsvinster från markförsäljning och tomträtter lyfts inte in i resultaträkningen i detta skede. Av erfarenhet kommer det att inbringa en del även under
2017. Detta lyfts fram i kommande delårsrapporter.
Resultatet

Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på
128 mnkr. Stadsrevisionen, Stadsledningskansliet, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden föreslår att få använda 0,8, 0,2, 7,1
respektive 5,0 mnkr av sina ackumulerade resultat under 2017 vilket godkänns av
Kommunstyrelsen.
Balanskravsresultatet beräknas i dagsläget också till 128 mnkr. Inget planerat uttag
från RUR (Resultatutjämningsreserven) kommer att göras då skatteunderlagsprognosen för 2017 ligger 0,5 % över ett 10-årigt snitt för skatteunderlaget. Resultatet
för 2017 beräknas uppgå till 2,1 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag och
är då något över Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål för god ekonomisk hushållning.
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Investeringar

Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 72 mnkr förs över till 2017 års
investeringsbudget från 2016. Läggs detta till den av KF beslutade investeringsbudgeten på brutto 648 mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 720
mnkr. En rimlig bedömning är att ca 500 mnkr kommer att förbrukas under år
2017 vilket då innebär att 70 % av investeringarna kan självfinansieras. Vårt mål
innebär 80 % självfinansiering av investeringarna.

Verksamhet
Gemensamma funktioner och särskilda
servicefunktioner

Budget
2017

Bedöms överföras från Totalbudget
2016
2017

94 561

4 466

99 027

Infrastruktur och skydd

35 000

0

35 000

Gator, vägar, parker

43 000

36 810

79 810

Fritid och kultur

88 667

6 815

95 482

Affärsverksamhet

37 700

0

37 700

290 927

24 246

315 173

57 822

0

57 822

647 677

72 337

720 014

Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Summa nettoinvesteringar
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Nämndbudgetförslagen
Driftredovisning 2017, tkr
Budget 2017;2
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-stadsledningskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ-och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd
Summa

Ingående
ack resultat
0
1 631

Budget 2017
Beslut KF
12 850
4 550

3 543
0
0
-675
-23 100

113 150
111 050
1 000
6 400
27 450

2 838
0
33 020
16 456

223 100
40 200
-5 000
24 400

15 227
0
-1 831
1 174
6 610
0
13 714
-

154 350
64 200
25 550
161 300
507 600
226 100
642 300
698 100
1 353 050
258 700
1 208 300

68 607

5 858 700

Förändring KF/KS
Nämndförslag KS förslag
Budget
Kapitalkostnad
Lön Ny KF-Budget
övrigt
2017;2
0
12 850
12 850
-100
4 450
800
800
5 250
0
0
-1 950
500
111 700
200
200 111 900
0
111 050
111 050
-50
950
950
0
6 400
6 400
-11 500
15 950
15 950
0
0
-27 400
195 700
195 700
0
40 200
40 200
0
-5 000
-5 000
-1 550
22 850
22 850
0
0
-19 800
134 550
134 550
0
64 200
64 200
-850
250
24 950
24 950
-15 100
200
146 400
146 400
-26 600
481 000
12 100
12 100 493 100
0
300
226 400
226 400
-300
600
642 600
6 500
5 000 647 600
-10 650
687 450
687 450
-46 850
1 306 200
1 306 200
2 300
400
261 400
261 400
-7 800 2 000
1 202 500
1 202 500
-168 200

4 250

5 694 750

19 600

18 100 5 712 850

Kommentarer till nämndbudgetförslagen

Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudgeterna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kommunfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl.
Allmänt

Nämndernas Kommunbidrag har korrigerats med anledning av förändrad kapitalkostnadsmetod och införande av komponentavskrivning. Effekten blir att nämndernas Kommunbidrag totalt har sänkts med 168 mnkr motsvarande 2,9 %. Förändringen är neutral för nämnderna eftersom kostnaderna kommer att minska lika
mycket. För Borås Stad som helhet är det också neutralt då de interna kapitalkostnaderna som belastar förvaltningarna även i motsvarande grad minskar den centrala intäkten på finansförvaltningen.
En del nämnder har fått utökade kommunbidrag med anledning av att förhandlingsdelegationen beslutat om särskilda lönesatsningar utöver ram. Sammantaget
uppgår dessa satsningar till 4,25 mnkr och finansieras ur den avsättning på 5,0
mnkr som finns i Kommunfullmäktiges budget för 2017. Vilka nämnder som får
ta del av denna satsning framgår av ovanstående uppställning.
Borås Stad fick 2016 sammanlagt 81,0 mnkr i ett engångsmässigt statbidrag hänförligt till den då rådande flyktingsituationen. Av dessa avsåg 6,2 mnkr år 2015.
Återstående 74,8 mnkr fördelades till Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden varav 30,6 mnkr avsåg år 2017. Med anledning av att flyktingsituationen för-
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ändrats kraftigt sedan dess och att en avstämning skulle göras för att se om den då
gjorda fördelningen mellan nämnderna fortfarande är relevant kommer inte den
tidigare fördelningen automatiskt läggas in i 2017 års budget. Ekonomistyrning
kommer att gå igenom den faktiska situationen med berörda förvaltningar inklusive Förskoleförvaltningen och ta fram ett förslag på 2017 års fördelning senast i
samband med Tertialrapport 1 per april 2017.
Stadsrevisionen

Kommunstyrelsen noterar att Stadsrevisionen avser att använda 800 tkr av sitt
ackumulerade överskott under 2017. Kommunfullmäktiges presidium beslutar om
detta.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens nämndbudget 2017 godkändes på sammanträdet den 30 januari. Kommunstyrelsen godkänns att använda 0,2 mnkr av sitt ackumulerade överskott till Innovationsplattformen under 2017.
Lokalförsörjningsnämnden

Kommunstyrelsen noterar att nämnden inkommit med en ofullständig och i vissa
delar felaktig budget. Nödvändiga ändringar och kompletteringar till det befintliga
dokumentet kommer att kommuniceras mellan Ekonomistyrning och förvaltningen för att sedan behandlas i Lokalförsörjningsnämnden för beslut. Nedan redogörs
för nämndens budgetförutsättningar enligt Fullmäktiges beslut, samt övriga förändringar i verksamheten för verksamhetsåret 2017.
Lokalförsörjningsnämnden hade tidigare två kommunbidrag, ett till ”Fastighetsförvaltning” och ett till ”Övrig verksamhet”. Inför budget 2017 gjordes en översyn
av nämndens verksamhetsstruktur och i samband med det lades de båda ramarna
ihop. För 2017 har Lokalförsörjningsnämnden alltså en ram med ett kommunbidrag, vilket fastslogs till 27 450 tkr i Fullmäktiges budget, att jämföras med 27 600
tkr 2016. I Borås Stads organisationsöversyn fattades beslut om att flytta en tjänst
från nämnden till Kommunstyrelsen, vilket medfört en flytt av 600 tkr mellan
nämnderna.
En annan förändring inför verksamhetsåret 2017 är implementeringen av det reviderade internhyressystemet. Huvudprincipen ligger fast även inom detta regelverk,
nämligen total finansiering av självkostnaderna från internhyror. Två större skillnaderna mot det tidigare förfarandet gäller dock. Nämndens intäkter styrs av schablonhyror per kvadratmeter och lokalgrupper, vilket i praktiken innebär att uppföljningen av verksamheten sker per lokalgrupp snarare än per objekt. Detta ska ge
en bättre möjlighet för nämnden att skaffa sig övergripande information om grupper av lokaler med en logisk koppling till stadens olika verksamheter såsom förskola, grundskola och äldreomsorg. Den andra förändringen är intäktsutvecklingen
inom systemet. De gruppschabloniserade hyrorna räknas varje år upp med samma
procentsats som används för övriga kostnader i ramärendet som går ut till nämnderna i juni. Detta innebär att nämnden har ett uppdrag att styra internhyressystemets kostnadsutveckling per kvadratmeter i enlighet med den givna uppräkningen.
Tidigare styrdes stadens lokalkostnadsutveckling i praktiken via verksamhets-
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nämnderna och deras ramutrymme. Framöver ska utvecklingen alltså styras via
Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen noterar de stora förändringarna för nämndens verksamhet och
avser att följa de nya förfarandena tätt under 2017.
Nämnden redovisar i sin budget ett underskott på -23,8 mnkr i förhållande till
kommunbidraget. I 2016 års bokslut redovisar verksamheten ett motsvarande underskott om knappa -20 mnkr. Enligt praxis ska kommunbidraget täcka de nettokostnader som uppstår till följd av drift av sådan verksamhet där staden inte kan ta
ut full ersättning för sina självkostnader. I Lokalförsörjningsnämndens fall gäller
detta främst lägenhetsuthyrning i sociala boenden samt drift och underhåll av kulturfastigheter och andra övriga fastigheter. Kommunstyrelsen noterar det budgeterade underskottet och avser utreda om ytterligare finansiering med kommunbidrag
bör utgå till nämnden inför budget 2018.
Nämnden har i ett särskilt ärende till Kommunstyrelsen redovisat en ambition att
bl.a. sälja fastigheter som ger underskott men hänvisar till att detta är en utdragen
process innan den ger genomslag på nettokostnaderna. Det kommunbidrag som
Kommunfullmäktige fastställt bygger på att betydande besparingar kan ske genom
bl.a. försäljningar. Här kan således uppstå ett underskott gentemot den budget
som fullmäktige antagit. Ytterligare underskott kan tillkomma för rivningskostnader.
Enligt praxis utgår nämndens budget från att lägenheterna i äldreboenden, LSSboenden och övriga sociala boenden är uthyrda. Men inom framförallt äldreboendena finns många vakanser varför ett underskott kan förutses för 2017. Med nuvarande vakansgrad som grund kan detta komma att uppgå till cirka 5 mnkr.
Fritids- och folkhälsonämnden

Kommunstyrelsen noterar att Fritids- och folkhälsonämnden inte avsatt någon
buffert inom sitt Kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt Kommunbidrag
intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta oförutsedda
händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott eller behöva
vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen uppmanar därför Fritidsoch folkhälsonämnden att se över sin budget och om möjligt tillskapa ett buffertutrymme för oförutsedda händelser.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen konstaterar att Samhällsbyggnadsnämnden ligger kvar på
samma intäktsnivå som sitt ursprungliga Budgetförslag. Nivån på budgeterade
intäkter 2017 ligger något under utfall 2016. Fortsatt god byggkonjunktur och viss
försiktighet skapar realistiska förutsättningar för nämnden att klara intäktsmålet.
Tekniska nämnden

Utfallet för Persontransporter 2016 är på 65,3 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2017 som ligger på 64,2 mnkr. Fortsatt ökat resande är
förklaringen till de ökade kostnaderna. Sannolikt kommer det att uppstå ett visst
underskott i verksamheten även under 2017 trots att budgeten förstärktes med 1,5
mnkr utöver den ordinarie ramuppräkningen 2017. Helårskostnaden för 2016
ökade med 1,6 % jämfört med 2015 vilket är relativt lågt och ökningstakten under
2017 förväntas bli fortsatt låg då indexuppräknade kostnader är oförändrade första
halvåret. Avvikelser på detta konto ”skrivs av” i bokslutet så Kommunstyrelsen
föreslår inte något utökat kommunbidrag men noterar att ett befarat underskott
måste räknas in i årsprognosen i kommande budgetuppföljningar.
Servicenämnden

Servicenämnden erhöll ett resultatkrav på 5 000 tkr i Kommunfullmäktiges budget
för 2017. Nämndens resultat för 2016 uppgår till 7,6 mnkr, en positiv budgetavvikelse om 2,6 mnkr. I detta resultat ingår en extraordinär intäkt om 5,7 mnkr för
ersättning av rättegångskostnader under processen med Konkurrensverket. Kommunstyrelsen bedömer att efter några år av extraordinära poster samt engångskostnader i samband med exempelvis omorganisationen, att nämnden nu har goda
förutsättningar att jobba mot det resultatkrav som ställs för 2017 och att detta
återspeglar nämndens operativa effektivitet.
Kulturnämnden

Kulturnämnden kommer fr.o.m. 1 juni 2017 ta över driften för Orangeriet. En
verksamhetsplan håller på att tas fram där även ekonomin definieras. I nämndbudgeten har ingen förändring av Kommunbidraget gjorts avseende de medel som i
dag ligger under Miljö- och konsumentnämnden. Detta kommer att göras i ett
senare skede.
Förskolenämnden

Nämnden är en av fyra nya nämnder i den nya organisationen. Förskolenämnden
ansvarar för kommunal förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola samt samordning av familjecentraler i Borås stad.
Resultatet 2016 för stadsdelarnas förskoleverksamhet i jämförelse med av Kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag visar på att nämnden har ett ingångsläge i
god balans inför 2017. För att förstärka kvalitén inom verksamheten har nämnden
erhållit en förstärkning med 6 mnkr.
Barnantalet fortsätter att öka och arbetet med att öka antalet förskoleplatser är ett
prioriterat arbete under 2017. Detta innebär att lokalfrågan och att rekrytera behörig personal är fortsatt viktig för förskolan.
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Grundskolenämnden

Nämnden är en av fyra nya nämnder i den nya organisationen. Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Borås
stad.
Resultatet 2016 för stadsdelarnas motsvarande verksamheter i jämförelse med av
Kommunfullmäktige tilldelat kommunbidrag visar på att nämnden har ett ingångsläge i balans inför 2017. För att förstärka kvalitén, skolors måluppfyllelse mm inom
verksamheten har nämnden erhållit en satsning motsvarande 30 mnkr.
I Grundskolenämndens beslut framgår att ännu ej tilldelad engångsförstärkning
avseende det tillfälliga flyktingbidraget täcker kostnader för pågående verksamhet,
och att besparingar kommer att ske om medel ej erhålls av Kommunstyrelsen. Det
förutsätts att Grundskolenämnden har en ekonomisk planering och resursfördelning som är hållbar över tid och som innefattar finansiering av pågående verksamheter inom ordinarie tilldelad ram.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Det totala resultatet 2016 för Utbildningsnämnden visar på ett ingångsläge i god
balans inför 2017. För att öka kvalitén mm inom verksamheten har nämnden erhållit en förstärkning med 4 mnkr. Nämnden är medveten om att förändringar i
elevantal, i söktryck och andra ändrade förutsättningar innebär att ständigt vara
beredd på anpassningar i sin verksamhet. Under 2017 kommer arbetet fortgå med
att se över behoven och behov av anpassning inom nuvarande lokalinnehav. T.ex.
behöver Tullengymnasiets behov av lokaler klarläggas för att skapa en långsiktig
lösning.
Efter dialog med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer nämnden få ett utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för 2017 avseende den nya lagstiftningen ”Rätt till utbildning inom Komvux på gymnasienivå för att uppnå
grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning och yrkeshögskolan”. Medlen finns redan avsatta i Kommunfullmäktiges budget för 2017. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänns att använda 7,1 mnkr av sitt ackumulerade överskott till fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen.
Arbetslivsnämnden

Nämnden arbetar för att den enskilde ska nå egenförsörjning. Under 2016 minskade kostnaderna för försörjningsstödet med ca 8 (9) mnkr och uppgick sammantaget till 65,2 mnkr. Räknas kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser med är kostnadsminskningen 3,3 (7,5) mnkr.
Då Arbetslivsnämnden inte längre ansvarar för daglig verksamhet inom LSS skapas det ett ekonomiskt utrymme för nämnden 2017. För 2016 redovisar nämnde ett
positivit resultat på ca 2,0 mnkr detta trots att daglig verksamhet redovisar ett underskott på ca 7,0 mnkr. Detta innebär att finns ett utrymme som nämnden måste
hantera med stor försiktighet då det total inom de sociala nämnderna finns svårigheter, främst inom Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Sociala omsorgs-
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nämnden men inom även Vård- och äldrenämnden. En mer precis hantering av
detta utrymme får hanteras i samband med delårsrapport 1.
Sociala omsorgsnämnden

Med ett negativt resultat på ca 6,0 mnkr som inte visats sig i prognoser under 2016
så har att nämnden ett svårare ingångsläge än planerat. Till detta kommer daglig
verksamhet som flyttas över från Arbetlivsnämnden med ett underskott 2016 på ca
7,0 mnkr samt nämndens egna underskott på 4,0 mnkr för denna verksamhet.
Personer inom funktionshinderverksamheten befinner sig i ett generationsskifte
men en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning, med nya behov som
kräver nya tankesätt. Antal personer med beslut om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) minskar viket innebär en ökade kostnader för kommunerna. Till detta finns det en ny rättpraxis om individens grundläggande behov och
inom en tvåårsperiod förväntas ca 30 % av Försäkringskassans ärende gå över till
kommunen. Antal personer med beslut om assistansersättning har ständigt ökat
sedan mitten på 1990-talet och trenden är nu att ökningen forsätter dock inte i
samma takt som tidigare.
Nämnden har ett av komunfullmäktiges fastställda samarbetsuppdrag som handlar
om tillgänglighet. Kommunstyrelsen godkänner att nämnden får använda 5 000 tkr
av sitt ackumulerade resultat för att bl. a. täcka kostnaderna för införandet av ny
arbetstidsmodell.
Överförmyndarnämnden

Nämnden har till 2017 tillförts 600 tkr för att klara att hanteringen av årsräkningarna enligt plan. En del förändringar i lagstiftningen sker den 1 juli 2017. Framtidsfullmakt införs vilket är en ny typ av ställföreträdarskap för vuxna. Dessutom
kommer det den 1 juli 2017 ett förändrat ersättningssystem för ensamkommande
barn. I nuvarande system ersätts nämnden krona för krona. Det nya systemet ger
ett schablonbidrag som ska täcka socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader för placering av barn, transportkostnader från ankomstkommun samt
kostnader för god man och andra relaterade kostnader. Hur stor ersättning som
nämnder erhåller under hösten är oklart men utifrån de ärenden som finns så är
kostnaden beräknad till cirka 3,6 miljoner kr andra halvåret 2017
Individ- och familjeomsorgsnämnden

Nämnden är en av de fyra nya nämnder i den nya organisationen. Individ- och
familjeomsorgsnämnden har ansvaret för delområdena barn och familj, vuxna
samt ensamkommande barn. Dessutom har nämnden två av kommunfullmäktiges
samarbetsuppdrag ett för barn och unga och ett för bondeprocessen ”mjuka frågor”. Problemområden inom nämndens område är bristen på bostäder, svårigheten att rekrytera personal samt en för hög kostnadsnivå inom IFO vuxen.
Vård- och äldrenämnden

Nämnden är en av de fyra nya nämnder i den nya organisationen. Vård- och äldrenämnden har ett samlat ansvar för den äldreomsorg, hemsjukvård samt förebyggande och öppna verksameter som bedrivits i stadsdelarna. Med tanke på tidigare
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års ekonomiska resultat för äldreomsorgen så är det viktigt att Vård- och äldrenämnden vidtager åtgärder för att få verksamheten i ekonomisk balans vilket är
nödvändigt för att kunna arbeta med utvecklingsfrågor för att möta de kommande
utmaningarna. Tendensen det senaste året är positivt där resultatet 2016 är ca 17
mnkr bättre än 2015. Dessutom framgår det i utredningen ”Översyn av äldreomsorgens kostnader ” som godkänndes av Kommunstyrelsen 2017-01-30 att det
finns möjligheter att nå en ekonomi i balans med utan att ge avkall på kvalitén.
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag
Nämnderna har i sina budgetar för 2017 fattat beslut om målvärde för Kommunfullmäktiges indikatorer samt fattat beslut om hur nämnden ska genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovisas nämndernas beslut uppdelat på
Borås Stads visions strategiska målområden.
De uppgifter som redovisas i tabellerna med Kommunfullmäktiges indikatorer är
Utfall 2015, Utfall 2016, Kommunfullmäktiges budget 2017 samt Nämndbudget
2017. Uppgifterna i dessa tabeller avser kommunen i sin helhet. Under varje målområde redovisas också Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur
nämnden ska genomföra uppdraget.

Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
Utfall
2015

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2016

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

22

21

Antal genomförda medborgardialoger

19

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

16

17

14

14

144

208

225

225

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna
åsikter och önskemål, %.

86

86,9

90

90

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

86

85,5

90

90

201 960

201 527

210 000

210 000

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

Antal gästnätter i Borås

Antal genomförda medborgardialoger
Miljö- och konsumentnämnden har i nämndbudgeten minskat målvärdet från 2 till
1 medborgardialog. Orsaken är att under 2017 avser nämnden att begränsa ambitionen till en medborgardialog på grund av personalsituationen på Miljöförvaltningen. Summan av nämndernas målvärden blir därför 21 vilket är lägre än Kommunfullmäktiges målvärde.
Uppdrag
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att
slutföra arbetet med ett samlat skyttecentrum, och redovisa underlag för beslut
under 2017.

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag
Lokalförsörjningsnämnden
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Skaterampen på Norrby ska i samråd
med ungdomar i området ersättas, antingen med ramp eller annan ersättning
beroende på hur samrådet utfaller.

Fritids- och förvaltningen ska i samråd
Fritids- och folkhälsomed ungdomar i området samverka till en nämnden
bra lösning.

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt behov av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas.

Utredning pågår och ska redovisas för
nämnden våren 2017

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram Fritids- och folkhälsoförvaltningen komFritids- och folkhälsoen friluftsplan för Borås.
mer tillsammans med andra berörda för- nämnden
valtningar att ta fram ett förslag till friluftsplan som kommer att presenteras för
nämnden och vidare till Kommunstyrelsen
för fastställande.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda stöd till ortsråden.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen komFritids- och folkhälsomer att utse tre kontaktpersoner, en för
nämnden
vardera ortsråd (Attraktiva Toarp, Framtid
Fristad samt Sandared/Viskafors), som
kommer att ha ett speciellt ansvar för
respektive ortsråd. Syftet är att ortsråden
ska kunna vända sig till en och samma
person för de specifika frågor som rör det
ortsrådet.

Kulturnämnden, tillsammans med Fritidsoch folkhälsonämnden och lokala utövare, får i uppdrag att finna formerna för
och införa en öppen vägg, det vill säga en
för alla öppen möjlighet att uttrycka sig
konstnärligt offentligt.

En arbetsgrupp med representanter från
båda förvaltningarna kommer att bildas
inom kort. Målet är att inviga väggen till
Streetartfestivalen i sept.

Kulturnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att utreda införande av ett stödboende för personer som har varit i missbruk.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
kommer att utreda frågan angående införandet av stödboende för personer som
varit i missbruk

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att, inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra
mandat och befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
kommer att utreda frågan att klargöra
tydliga mandat och befogenheter kopplat
till biståndsbesök om sociala bostäder

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i
uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan
samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
kommer att utreda på vilket sätt som är
bäst att samordna arbetet med bostäder
åt de som är utanför bostadsmarknaden

Individ- och familjeomsorgsnämnden
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Sociala omsorgsnämnden ska under
2017 starta en daglig verksamhet för
yngre dementa.

Dagverksamheten för yngre dementa
kommer att organiseras inom boendestödet. Lokalfrågan är inte löst i dagsläget
men verksamheten kommer att starta
under 2017. Denna verksamhet rekommenderas av Nationella riktlinjer både
som en relevant insats för den enskilde
och som en hälsoekonomisk god insats
för målgruppen. Där finns det möjligheter
att speciellt hantera de speciella frågeställningar som yngre personer har och
ge ett gott kvalitativt stöd till målgruppen.

Sociala omsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
utreda behovet och lägga fram förslag till
utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal platser för både korttids- och
vård- och omsorgsboende ska ses över.
Möjligheten att samlokalisera nya förskolor och nya äldreboenden ska beaktas.

Nämnden kommer under 2017 lägga fram Vård- och äldrenämnden
ett förslag som utgår ifrån den åtgärdsplan som Boendeutredningen i " Ett gott
liv var dag" redovisade till Stadsdelsnämnden i Öster december 2016.
Översynen av riktlinjer för korttidsvård
pågår i arbetet med en kvalitetssäkrad
myndighetsprocess.
Behovet av korttidsplatser kommer utredas och ses över i samband med utredningen av "Trygg Hemgång" och de arbetsmetoder som eventuellt kommer att
användas i samband med att patienter/brukare kommer hem från sjukhus.

Under året ska vård- och äldrenämnden
se över regelverket för trygghetsbostäder
och föra dialog med såväl allmännyttiga
som privata aktörer för att uppmuntra
byggande av trygghetsbostäder i hela
kommunen.

Nämnden kommer under 2017 se över
Vård- och äldrenämnden
och vid behov revidera riktlinjerna för
Trygghetsbostäder. Kontakt med fastighetsägare, både kommunala och privata,
kommer att tas under året för att diskutera omdaning av befintliga lägenheter
eller nybyggnation av Trygghetsbostäder.

En särskild boendeform ”trygghetsboende Under 2017 skall nämnden se över möjplus” med fler trygghetsskapande insatser ligheterna att skapa en ny boendeform
ska utredas.
"Trygghetsboende plus". I utredningen
skall framgå om kommunen eller fastighetsägaren skall ansvara för anvisningsrätten och om det är möjligt med en fast
bemanning på enheten.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och Äldrenämnden ska erbjuda en
hörselinstruktörsfunktion.

Vård- och äldrenämnden

Tillsättning av en hörselinstruktörsfunktion bör ske i samverkan med Fritid- och
folkhälsonämnden och samordnas med
syninstruktörstjänsten, som fördes över
till dem i samband med övertagandet av
Träffpunkt Simonsland.
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att
utveckla de lokala träffpunkterna för
äldre.

Nämnden har för avsikt att kartlägga de
Vård- och äldrenämnden
öppna mötesplatserna för seniorer, under
första kvartalet 2017, i hela staden som
en start i att utveckla det förebyggande
arbetet.
Därefter kommer arbetet med att utveckla
mötesplatserna till gagn för likställighet
och största brukarnyttan för Borås Stads
seniorer.

Vård- och äldrenämnden ska fortsätta
utveckla användningen av IKT i äldreomsorgen.

I projektet Ett gott liv var dag har det taVård- och äldrenämnden
gits fram en handlingsplan som visar vilka
insatser/IKT-lösningar Borås Stad har för
avsikt att införa under perioden 20162021. Handlingsplanen kommer att följas
upp regelbundet och revideras varje år.
Nämnden har från 2017-01-01 anställt en
IKT-utvecklare som kommer att arbeta
heltid med att utveckla välfärdsteknologin
i äldreomsorgen.

Vård- och Äldrenämnden uppdras utbilda
personalen i bemötandefrågor för att på
ett bättre sätt möta de äldre och deras
anhöriga.

Vård- och äldrenämnden
Resultatet från brukarundersökningen
2016 visar att 97 % av brukarna i hemtjänsten och 93 % av de boende på vårdoch omsorgsboende är nöjda med personalens bemötande. På de enheter där
resultatet i brukarundersökningen understiger 90 % kommer de samtalsledare
som verksamheterna har att användas för
att leda en studiecirkel utifrån värdegrundsmaterialet som finns i staden.

Under året ska Vård- och äldrenämnden
planera för ett nytt boende för äldre i de
centrala delarna av Borås.

Nämnden kommer påbörja en förstudie
för ett nytt och centralt beläget vård- och
omsorgsboende. I förstudien behöver
ledig tomtmark i förhållande till önskad
placering inventeras. Förstudien behöver
också innehålla ett förslag på inriktning
för ett nytt vård- och omsorgsboende för
att tillgodose framtida behov. Nämnden
kommer också att initiera ett samarbete
med Lokalförsörjningsnämnden för att
revidering av nuvarande lokalplan.

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda
och definiera den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

För att i varje individuellt ärende kunna
Vård- och äldrenämnden
fastställa när den så kallade brytpunkten
för kostnad inträder behöver kostnaden
för varje del av en brukares insatser bli
känd för biståndshandläggaren. Nämnden bör för detta ändamål utveckla en
beräkningsmodell/underlag som förenklar
detta arbete.

Vård- och äldrenämnden
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda
och modifiera kvarboendeprincipen så att
den stämmer överens med människors
förväntningar på äldreomsorgen.

Nämnden kommer att omhänderta uppVård- och äldrenämnden
draget i arbetet med riktlinjer för vård- och
omsorgsboende samt i arbetet med att
utreda och definiera den ekonomiska
brytpunkten mellan hemtjänst och vårdoch omsorgsboende.

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla
vuxna.
Utfall
2015

Utfall
2016

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

16

26

16

16

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar
sitt barn på förskolan, %.

97,4

954

100

100

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

83,0

74,8

85

85

213,9

192,6

216

216

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk
4-9, %.

90,8

92,2

94

94

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar
sej att de ska nå målen i alla ämnen, %.

90,7

96,2

97

97

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar
sej att de ska nå målen i alla ämnen, %.

90,5

87,4

94

94

*) Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen, %.

91,1

92

92

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan,
%.

96,2

94,8

97

97

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd; %.

96,8

97,1

98

98

Kommunfullmäktiges indikatorer
*) Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats
på förskola på önskat placeringsdatum

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

*) Ny indikator i budget 2017
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Förskolenämnden ska utreda behovet av
en förskola på Viared.

Förskoleförvaltningen får i uppdrag att
Förskolenämnden
utreda behovet av en förskola i Viared, då
ingår också en tidplan för återrapportering
av utredningen till nämnden.
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Förskolenämnden får i uppdrag att se till
att fördelningen mellan förskollärare och
barnskötare ligger på 70 respektive 30
procent och i övrigt att all personal har
relevant utbildning.

Förskoleförvaltningen får i uppdrag att
möjliggöra kompetensutveckling för medarbetarna samt att se över fördelningen
på stadens förskolor och därefter ta fram
en handlingsplan för fortsatt arbete.

Förskolenämnden

Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden
ytterligare undersöka möjligheterna att få
till fler förskoleplatser genom att förhyra
förskolelokaler.

Förskolenämnden kommer att bjuda in
Lokalförsörjningsnämnden för ett första
möte i början av våren 2017. Vid det mötet kommer ett gemensamt uppdrag att
tas fram till respektive förvaltning.

Förskolenämnden

Grundskolenämnden ska utreda vilka
skolor som särskilt behöver extra resurser
för att öka elevernas måluppfyllelse och
avsätta 6 miljoner kronor för att stärka
dessa skolor.

Stadsdelsnämnderna har tillämpat en i
Grundskolenämnden
grunden gemensam resursfördelningsmodell där olika elevers förutsättningar
beaktats. Modellen har fördelat extra resurser till elever och skolor med en större
problematik. Nämnden kommer att genomföra en utveckling av modellen där
likvärdighet och det sk kompenasatoriska
uppdraget särskilt beaktas. Avsikten är att
denna modell skall kunna tillämpas på
läsåret 2017/178.

Grundskolenämnden får i uppdrag att
initiera arbetet med att bygga en ny
centralt belägen grundskola.

Förvaltningen skall utarbeta en lokalplan Grundskolenämnden
utifrån de slutsatser som den genomförda
skolstrukturutredningen utarbetat. Här
skall förväntade kapacitetsbehov och hur
dessa kan lösas beskrivas.

Under 2017 ska grundskolenämnden gå
från planering till praktik i att starta ett
tolerans- och värdegrundsarbete, liknande det som fanns tidigare under namnet ”Bra kompis”. Minst två skolor ska
omfattas av försöket.

Förvaltningen skall utarbeta förslag till
arbetssätt , tidplan och form för utvärdering som nämnden kan behandla i samband med T2/2017.

Grundskolenämnden får i uppdrag att se
över den rapportering nämnden ska avge,
i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att
rapportera och frekvens.

Förvaltningen skall utarbeta förslag som
Grundskolenämnden
beaktar nämndens, KS och KF:s behov
av information för att kunna följa verksamhetens resultat och effektivitetsutveckling samt beakta den särskilda förutsättningen med läsår över flera budgetår
som gäller för skolans område. Även situation med en stor volym riktade statsbidrag skall beaktas.

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta
fram formerna för ett sökbart bidrag till
föreningar som erbjuder läxhjälp.

Förvaltningen skall utarbeta förslag till
rutin som kan börja tillämpas lå 2017/18.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden uppdras inleda
spetsutbildning i matematik på en av de
kommunala högstadieskolorna.

Förvaltningen skall utreda formerna och
redovisa förslag till införande till lå 17/18.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden
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2016/KS0077

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Grundskolenämnden uppdras införa aktivt Förvaltningen skall ta fram förslag under
och obligatoriskt skolval med gemensam våren 2017 för nämndens ställningstakö.
gande inför lä17/18 dvs ansökningar som
görs under hösten 2017.

Grundskolenämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda formerna för och
därefter erbjuda en kurs i hur man startar
eget företag i Sverige för de elever som
studerar på Sfi.

Planering har inletts.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

De nämnder som berörs av barns och
ungas utbildning ska under grundskolenämndens ledning samverka för att erbjuda elever med AST sammanhängande
stöd under utbildningen – en röd tråd –
genom hela skolsystemet.

Efter inbjudan av Grundskolenämnden
kommer förvaltningen få i uppdrag att
arbeta med en framtida strategi. (Förskolenämnden)
Presidiet avser samverka med övriga
presidier och uppdrar till förvaltningen att
upprätta förslag till projektplan som
nämnden kan ta ställning till under våren
2017. (Grundskolenämnden)
Arbetet är påbörjat. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lärare ska inom ramen för det skollyft
som beslutades i budget 2015 även
kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom specialpedagogik och
svenska 2.

Förvaltningen skall samordna kompetensutveckling utifrån verksamhetens
behov och de områden som lyfts fram
som prioriterade. (Grundskolenämnden)
Planering har inletts. (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Under 2017 ska Grundskolenämnden och Förvaltningen skall planera och organiGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sera upp så att detta införs under 2017.
införa digital elevakt.
IT-system har anskaffats och förberedelsearbetet startade under 2016. (Grundskolenämnden)
Införandet har inletts. (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden)

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som
skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Tillgång till mark för företagande, m2
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt
näringsliv
Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt,

Utfall
2015

Utfall
2016

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

400 000

250 000

250 000

250 000

47

106

35

35

62

66

66
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Utfall
2015

Utfall
2016

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

608

563

500

500

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar

353

388

440

440

Kommunfullmäktiges indikatorer
Nöjd Kund Index

Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

En samordningsfunktion för landsbygdsin- Näringslivsavdelningen tar ansvaret för
riktad näringslivsutveckling ska finnas
samordningsfunktionen. Det finns sedan
under Kommunstyrelsen.
tidigare en skrivning i näringslivsstrategin
om detta men ska även samordnas med
initiativ från bland annat Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt Miljöförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska ansvara för att
Borås Stad bygger upp kompetens kring
hur staden kan stödja och underlätta för
företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Under 2017 börja utreda hur kompetensen för att staden ska kunna stödja och
underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete ska tillföras samt tillgodoses.

Indikatorn ”Antal personer med arbetsJustering av indikator kommer att ske i
marknadsanställningar” förnyas till budget samband med arbetet budget 2018
2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta
fram en justerad indikator
Kommunstyrelsen uppdras ta fram en
etableringspolicy.

Kommunstyrelsen

Näringslivsavdelningen tar ansvaret för
Kommunstyrelsen
att utarbeta en etableringspolicy men
vidare diskussioner krävs med politiken.
Sedan tidigare finns skrivningar i näringslivsstrategin och beslut om tomtpriser
m.m. från Kommunfullmäktige. Etableringspolicyn ska när den är utarbetad
ytterligare klargöra och förenkla för nya
etableringar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Arbetet är påbörjat.
får i uppdrag att tillsammans med Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet att kombinera SFI med praktik för att kunna lära
svenska på jobbet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

21 (30)
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

2017-03-20

2016/KS0077

Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar
med en blandning av boende, handel och upplevelser.
Utfall
2015

Utfall
2016

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten

17

21

17

17

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum

85

147

200

200

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

0

100

100

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort.

302

500

500

75

100

100

46

46

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.
*) Antal nyproducerade lägenheter av allmännyttan

84
151

*) Ny indikator i budget 2017
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen uppdras att under
2017 tillämpa dubbel markanvisning i
minst ett fall.

Områden lämpliga för dubbel markanKommunstyrelsen
visning håller på att studeras och för
flera detaljplaneområden pågår utredning av exploateringsförut-sättningar, ex
gatu- och infrastrukturprojektering. För
respektive område för den dubbla markanvisningen gäller att studera det geografiska läget, planförutsättningar, attraktivitet samt övriga fysiska och ekonomiska förutsättningar för att åstadkomma ett genomförbart bostadsprojekt.
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa
mark för bostäder och verksamheter.

Målet är att kunna erbjuda bostadsKommunstyrelsen
marknadens och olika verksamheters
aktörer områden för olika typer av bostads/verksamhetsprojekt, ex stora,
mindre, i olika geografiska lägen, olika
bebyggelseförutsättningar och med olika
prisnivåer. Genom att strukturerat arbeta
med detaljplaner på kommunal mark kan
områden tas fram för att sedan, i lämpligt tidsläge i detaljplaneprocessen, markanvisa till aktör, antigen genom markanvisningstävling eller genom dirketanvisning. Målet är också att presentera en
idébank över olika områden lämpliga för
ev. bostads-byggnation och verksamhets-etableringar. Under året ska också
Riktlinjer för markanvisningar antas,
vilket förbättrar transparensen och förutsättningarna för en bra markanvisningsprocess. På boras.se kommer aktuell
information och fakta att finnas om markanvisningsprocesser, tävlingar mm
vilket underlättar för marknadens parter
och kommunen är därmed mer proaktiv i
tidiga skeden.

Indikatorn ”Andel av ansökningarna om Justering av indikator kommer att ske i
bygglov med fullständiga handlingar som samband med arbetet budget 2018
fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, % ” förnyas till budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en
justerad indikator
Kommunstyrelsen uppdras under 2017
presentera ett förslag på hur fler bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta
stråk utanför centralorten Borås.

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen

Förslag till ny översiktsplan för Borås
Kommunstyrelsen
Stad kommer ut på samråd under våren
2017. En av de bärande strategierna i
förslaget är att priortera bebyggelseutveckling utmed de fyra stråken mellan
Borås och serviceorterna Dalsjöfors,
Fristad, Sandared och Viskafors. I dessa
stråk är kollektivtrafiken som starkast
vilket motiverar en förtätning med bostäder, huvudsakligen inom tätorterna som
ligger i stråken. Förslaget är på samråd
fram till 30 april, varefter det revideras
utifrån inkomna synpunkter.

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att
vid planering av förskolor överväga och
belysa möjliga och framtida samlokaliseringar av förskolor med bostäder för
äldre.

Lokalförsörjningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att Uppdraget ges till stadsarkitekten.
ta fram ett arkitekturpolitiskt program.

Samhällsbyggnadsnämnden
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras
utreda lämpliga platser för stadsodling.

Projektstudion i samarbete med berörda
förvaltningar får i uppdrag att utreda
lämpliga platser för stadsodling.

Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en
levande landsbygd.
Utfall
2015

Utfall
2016

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

59

58

70

70

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort.

94

100

100

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.

99

500

500

15

15

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s, %. (utfall 2012: 40,9)

*) Antal nyproducerade lägenheter av kransorternas
kommunala bostadsföretag.
*) Ny indikator i budget 2017

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta
och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar
Tillgängliga cykelstråk, km
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

Uppdrag

Utfall
2015

Utfall
2016

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

0,2

2

4

4

422 105

424 189

448 000

448 000

152

158

160

160

84

90

92

92

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att använda befintliga järnvägar och/eller nybyggda spår för pendeltågs-/spårvagnstrafik.

Västra Götalandsregionen utreder i nuläget Kommunstyrelsen
frågan inom ramen för Västtågsutredningen. Denna beräknas vara klar under 2017.
Kommunstyrelsen har tidigare gett uppdrag att utreda duospårvagnar och/eller
spårvagn i Borås. Frågan om duospårvagnar på befintliga banor är avhängig Götalandsbanans utbyggnad/sträckning och
måste invänta vidare utredningar. Vad
gäller spårvagn i Borås utreds BRT (Bus
Rapid Transit) som ett första steg.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram
en cykelstrategi.

Inledningsvis bör den nyligen antagna
Kommunstyrelsen
cykelplanen gås igenom ihop med Tekniska förvaltningen för att fördela vad som
ska tillhöra den framtida Cykelstrategin och
hur Cykelplanen ska renodlas till en tydlig
handlingsplan i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
Nuvarande strategiska delar i Cykelplanen
ska vidareutvecklas samt stärkas utifrån
pågående arbete med Borås Stads arbete
med ny översiktsplan. Kommunfullmäktige
har gett anslag för att anställa en Trafikplanerare lokaliserad på Strategisk samhällsplanering. Framtagandet av en Cykelstrategi kommer att intensifieras när denna
tjänst är tillsatt.

Kommunstyrelsen uppdras inleda samtal
med Västtrafik för att en eller flera linjer i
Borås stadstrafik ska trafikeras med elbussar.

Västtrafik har i samråd med Borås Stad
sökt statligt stöd (Klimatklivet) för att införa
elbussar på linje 2, som första elbusslinje
utanför Göteborg. Avsikten hos Västtrafik
och Borås Stad är att på sikt sedan utöka
antalet linjer med eldrivna bussar som
avgivet i Utvecklingsplan för Stadstrafiken.
En viktig aspekt i detta arbete för Borås
har varit att de bussar som införs ska gå
helt och hållet på el eller är el/gashybrider.
En del frågor återstår att reda ut innan
införandet, exempelvis ansvar för utbyggnad och drift av den laddinfrastruktur som
krävs.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna
som vi har i Borås.

Frågan om tillköp av denna typ av trafik
kan tillämpas ska ställas till Västtrafik och
konsekvenser av ett sådant tillköp ska
redovisas tillsammans med kostnader och
samhällskonsekvenser före beslut.

Kommunstyrelsen

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur En inventering kommer att göras för att
ska minst 500 000 kronor användas för att hitta lämpliga cykelparkeringsplatser på
bygga cykelställ på strategiska platser.
strategiska platser.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse
Lämpliga lägen för laddplatser får utredas
några platser i centrala staden med möjlig- såväl i befintliga cykelparkeringar som i
het att ladda elcyklar och elmopeder.
kommande utbyggnad.

Tekniska nämnden
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Uppdrag

2017-03-20

Så genomför nämnden uppdraget

Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur Linjemarkeringar på hela cykelvägnätet
har höjts sedan förra året, och detta anslag utfördes under 2016. Fortsatt satsning
ska också ge utrymme för ett intensifierat
kommer att göras under 2017.
arbete med att förtydliga cykelstråk och
markeringar av cykelbanorna.
Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram åtgärdsplaner för osäkra
trafikmiljöer i Borås centralort och i kransorterna.

2016/KS0077

Nämnd/bolag
Tekniska nämnden

Trafiksäkerhetsarbetet kommer att fortgå
Tekniska nämnden
även under 2017 med hänsyn till de budgetmedel som tilldelas. Under året kommer
Hässleholmen att analyseras efter genomförd medborgardialog utifrån inkomna synpunkter. Trafiksäkerhetsåtgärder kommer
även utföras inom Norrby enligt framtagen
åtgärdsplan.
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Utfall
2015

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2016

*) Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.
Total energiproduktion från solenergi, mwh

89

133

KF Budget 2017

Nämndbudget
2017:2

45

45

175

175

*) Ny indikator i budget 2017
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen ska ta fram en definit- Under 2017 börja utreda möjligheterna till
ion av närproducerade livsmedel, att ligga att ta fram en gemensam definition av
till grund för uppföljning av ambitionen att närproducerade livsmedel
år för år öka den närproducerade andelen.

Kommunstyrelsen

För att göra miljöanpassningar utifrån
intentionerna i Kemikalieplanen avsätts 1
miljon kronor i investeringsbudgeten.

Lokalförsörjningsnämnden

I väntan på ett statligt reglerat rökförbud
på lekplatser får Tekniska nämnden i
uppdrag att skylta om att rökning avråds.

Varje lekplats besiktigas regelbundet.
Besiktningstillfället kan ev. bli ett tillfälle
då lekplatsen skyltsätts.

Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande
verksamhet när det gäller Fairtrade City,
internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag,

Nämnden kommer att öka den uppsökande verksamheten inom Fairtrade City
arbetet när resurser för arbetet finns tillgängliga på Miljöförvaltningen.

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i
samverkan med Borås Energi och Miljö
utreda ett system för enkel insamling av
textilier för återvinning.

Miljöförvaltningen har inlett ett samarbete
med Borås Energi och Miljö för att kunna
påbörja en utredning.

Miljö- och konsumentnämnden

Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av
plast/gummigranulat i konstgräsmattor
ska utredas.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att utreda frågan och samtidigt följa
utvecklingen i övriga Sverige, då frågeställningen är gemensam och intressant
för samtliga kommuner som har konstgräsplaner. Utredningen kommer också
att belysa de miljörapporter som finns
tillgängliga inom området.

Fritids- och folkhälsonämnden

När staden arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Samtliga nämnder och bolag
Andel ekologiska livsmedel uppnås till
86,7% (Revisorskollegiet)
Detta mål måste sättas på central nivå för
att omfatta alla verksamheter och måste
hanteras av verksamheterna vid var given
tillfälle! 20- 30% av köpet bör vara en
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Uppdrag
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Så genomför nämnden uppdraget
rimlig nivå till att börja med för att senare
utöka denna målsättning. (Kommunstyrelsen)
Samhällsbyggnadsnämnden kommer
tillämpa de anvisningar som Kommunfullmäktige fastställt i sin ordinarie verksamhet. (Samhällsbyggnadsnämnden)
När Servicekontoret upphandlar eller
arrangerar konferenser, bokar hotell och
köper mat ska Svanen-Krav och Fairtrade-märkning, liksom närproducerade
livsmedel efterfrågas och tillämpliga indikatorer tillämpas. (Servicenämnden)
Tekniska förvaltningen är miljödiplomerade sedan år 2014 och häri finns miljökrav som överensstämmer med uppdraget. Förvaltningen avser att jobba vidare
med miljökraven. (Tekniska nämnden)
Miljö- och konsumentnämnden kommer
tillämpa de anvisningar som Kommunfullmäktige fastställt i sin ordinarie verksamhet. (Miljö- och konsumentnämnden)
Vi kommer att förankra och informera alla
som är berörda av de nya riktlinjerna.
(Fritids- och folkhälsonämnden)
Information till anställda med arrangemangsuppdrag (Kulturnämnden)

Nämnden avser att om möjligt välja
nämnda tjänster och varor. (Förskolenämnden)
Vid bokning av hotell och konferens ska
Svanen-, krav- och Fairtrademärkning
efterfrågas. (Grundskolenämnden)
Arbetet har inletts. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska
efterfråga Svanen, Krav och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel vid de tillfällen som nämnden arrangerar konferenser eller åker på konferenser
och vid bokning av hotell
(Individ- och familjeomsorgsnämnden)
Arbetslivsnämnden ska efterfråga, Svanen-, Krav och Fairtrademärkning, liksom
närproducerade livsmedel vid de tillfällen
nämnden arrangerar konferenser eller
åker på konferenser och vid bokning av
hotell. (Arbetslivsnämnden)
Nämnden tar till sig uppdraget och tar
med dessa krav i sina riktlinjer och rutiner. (Sociala omsorgsnämnden)
Vid bokning av hotell och konferens ska
Svanen-, krav- och Fairtrademärkning

2016/KS0077

Nämnd/bolag
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Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

efterfrågas. (Vård- och äldrenämnden)

Ekonomi och egen organisation
Utfall
2015

Utfall
2016

KF Budget 2017

7,4

7,5

7,5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

474,5

472,7

450

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel
anställda.

30,7

31,5

34

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Nämndbudget
2017:2

363

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2017 till 7,5 %. Diagrammet visar
hur målvärdet varierar mellan nämnderna.
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Summan av nämndernas målvärden är 363 vilket är 87 färre årsarbetare än Kommunfullmäktiges beslutade målvärde. Med tanke på att utfallet 2016 var 472,7 årsarbetare blir det svårt för nämnderna att nå nämndbudgetens målvärde.
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2017 till 34 %. Diagrammet visar
hur målvärdet varierar mellan nämnderna.
70
60
50
40
30
20
10
0

Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Nämnd/bolag

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om
Plan för personal- och kompetensförsörjning, utreda förutsättningarna för kompetensutveckling bland chefer, däribland
enhetscheferna i äldreomsorgen.

Arbetet med kommunens samlade Plan
för personal- och kompetensförsörjning
pågår. Som en del i det arbetet ska facknämnds/förvaltnings specifika planer tas
fram. I det arbetet kan förutsättningarna
för kompetensutveckling bland chefer
däribland enhetschefer inom äldreomsorgen också utredas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda En utredning kommer att påbörjas under
kostnader och former för inspiration och
våren 2017
fortbildning för stadens måltidspersonal,
till exempel i form av ett utbildningskök.

Kommunstyrelsen

CKS ska föra en dialog med polisen om
att inrätta lokala och/eller mobila polisstationer.

I den operativa och strategiska samverkan som kontinuerligt sker mellan CKS
och Polismyndigheten/lokalpolisområde
Borås skall frågan om att inrätta lokala
och/eller mobila polisstationer aktualiseras och hållas aktuell genom att påvisa
behovet av polisiär närvaro, speciellt i de
utsatta områdena Hässleholmen/Hulta
samt Norrby.

Kommunstyrelsen

Möjligheten att sköta omlastningen vid
den blivande distributionscentralen med
personal som annars står långt från arbetsmarkanden ska utredas.

Första förutsättningen är att ett beslut tas Kommunstyrelsen
och utformningen av införandet bestäms
på politisk nivå under 2017. Därefter bör
denna utredning företas. Men det finns
inga hinder för att nyttja personal som står
långt från arbetsmarknaden dock till vilken
nivå är beroende av utformingen av införande beslutet.

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med
åtgärder för att hjälpa stadens anställda
att minska CO2-belastningen vid resor till
och från arbetet och får i uppdrag att
utreda hur distansarbete kan användas
för nämnda ändamål.

Det har tecknats ett nytt lokalt kollektivavtal avseende distansarbete. Inom kort
bedöms avtalet vara underskrivet av
samtliga fackliga organisationer.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta
Borås Stads gemensamma bemanningsenhet från den 1/1 2017. Arbetet sker i
nära samverkan med berörda nämnder.
Verksamheten ska utvärderas hösten
2017, och denna utvärdering ska innefatta en prövning av var den operativa
verksamheten och dess finansiering ska
flyttas fr o m 2018-01-01. Kommunstyrelsen kommer därefter, huvudsakligen, ha
en strategisk funktion.

Bemanningsenheten har startat upp verksamheten enligt plan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se
över upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder och förvaltningar i
syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar.

Under 2017 kommer koncerninköp arbeta
igenom sina modeller för provisionsbaserade avtal samt utveckla uppföljning av
ingångna avtal i syfte att ta vara på de
vinster som kan uppstå vid nya upphand-

Kommunstyrelsen
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Nämnd/bolag

lingar och korrekt använda avtal.
Upphandlingsavdelningen ska förstärkas
med en hållbarhetsstrateg.

Rekrytering av hållbarhetsstrateg kommer Kommunstyrelsen
att företas under 2017 under förutsättning
att medel finns tilldelade.

En upprustningsplan ska tas fram för
dusch- och omklädningsrum i bland annat skolor och anläggningar för sport och
fritid.

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden uppdras att i de kommunala bilpoolerna huvudsakligen tillhandahålla elfordon.

Nämnden avropar fordon åt beställande
Servicenämnden
förvaltningar och bolag, Beställarna upprättar en kravspecifikation för det aktuella
fordonets ändamål. Servicenämnden hjälper beställarna att leva upp till Kommunfullmäktiges beslut och kommer därför i
möjligaste mån rekommendera elfordon.

Musikskolan i Fristad ska ligga som en
egen enhet under Kulturnämnden.

Musikskolan i Fristad ingår som en enhet under Kulturskolan i Kulturförvaltningens organisation

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inventera arbetsuppgifter som går
att klara utan formella krav på utbildning.

Arbetslivsnämnden kommer tillsammans
Arbetslivsnämnden
med Personal och förhandlingsavdelningen samt fackliga representanter att utreda
och inventera arbetsuppgifter som går att
klara utan formella krav på utbildning

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Kulturnämnden

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning
till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2016.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Domen läggs till handlingarna och Stadsledningskansliet får i uppdrag att ta fram ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem år 2016.

170307
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0291 611
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-03-07/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0291
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson

Dom från förvaltningsrätten i mål angående
ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem 2016.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem 2016. Ersättningarna beräknades utifrån de av stadsdelnämnderna beslutade budgetarna för 2016. Budgetarna byggde på de förutsättningar som Kommunfullmäktige gav inför 2016.
Malmen Montessori, Borås, överklagade kommunstyrelsens beslut. Frågeställningen
var vilka kostnader som enligt skollagen och skolförordningen hör till administration
respektive undervisning. När ersättning beräknas för fristående skola ingår kostnader
för undervisning. Vid tillämpning av bestämmelserna i skollag/skolförordning framgår det att kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter
ingår i begreppet undervisning. Kostnader för administration läggs till som en schablon på 3 % vid beräkning av ersättning till den fristående skolan.
Vid kommunens beräkning av ersättning fördes kostnader för rektor till undervisning.
Malmen Montessori menade att fler personer/större belopp skulle ingå i kostnader
för undervisning.
Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom 2017-02-15. Förvaltningsrätten upphäver beslutet om ersättning och återförvisar målet till kommunstyrelsen för fortsatt
handläggning och ny beräkning. Vid beräkningen ska det avseende delposterna
undervisning och administration beaktas att biträdande rektorer ska höra till kostnadsslaget undervisning. Enhetschef för elevhälsa och utvecklingspedagog/utvecklingsledare ska fördelas mellan undervisning och administration.
Borås stad överklagar inte förvaltningsrättens dom.
Motsvarande dom avseende 2015 års ersättningar har Borås stad inte överklagat enligt
beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-02.
Kommunstyrelsen beslutar att lägga domen till handlingarna och uppdra åt Stadsledningskansliet att ta fram en ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor,
förskoleklass, förskolor och fritidshem för är 2016.
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Projekteringsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Förskolenämnden godkänner projektframställan, att projektera för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, Borås
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Dnr 2017/KS0273
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Lokalförsöjningsnämnden
Förskolenämnden

Projekteringsframställan för nybyggnad av
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen,
Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 februari 2017 att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, Borås.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Behovet av ny förskola finns upptaget i Lokalresursplanen 2016-2018 och behövs för
att möta behovet av fler förskolebarn i området.
Enligt Förskolenämnden finns det inga planerade lokaler som kommer att sägas upp i
samband med nybyggnationen. Totalt planeras sex avdelningar vilket innebär motsvarande ökning av antalet förskoleavdelningar i Borås stad.
Kommunstyrelsen har den 20 mars 2017beslutat att Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för nybyggnad av Tunnlandsgatans
förskola, Hässleholmen, Borås.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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VA-taxa, ny konstruktion 2017
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ny konstruktion av VA-taxa, i enlighet med bilagt förslag, godkänns att gälla från och med 1 juli 2017.
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Dnr 2016/KS0375

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

VA-taxa, ny konstruktion 2017
Ärendet
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med förslag på ny Vatten- och Avloppstaxa
(VA-taxa) från 2017, att beslutas av Kommunfullmäktige.
Förslaget innebär att VA-taxan omkonstrueras, där en omfördelning av avgifter inom
VA-kollektivet görs. Den totala taxenivån höjs inte. Taxehöjning för 2017 har hanterats i separat ärende (Kommunfullmäktige § 296 den 23/24 nov 2016).
Anledningen till att en ny konstruktion behövs är att befintlig taxa inte är anpassad
och uppdaterad till rådande verksamhet och lagrum. Taxan anses inte leva upp till
kravet på att vara skälig och rättvis.
De stora förändringarna i förslaget till ny VA-taxa är att kunderna endast ska betala
för de tjänster de tillhandahålls. Föreslagen konstruktion innehåll sammanfattningsvis
följande förändringar jämfört med befintlig taxa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxans konstruktion omarbetas för att bättre anpassas till branschstandarden.
Omfördelning av avgiftsuttag för att anpassa till rådande lagstiftning.
Avgifter i brukningstaxan för dagvatten införs för både dagvatten fastighet
och dagvatten gata.
En dagvattenavgift införs i brukningstaxan för samtliga kunder, både bostadsfastigheter och annan fastighet.
En dagvattenavgift införs i brukningstaxan för allmän platsmarkshållare.
Möjligheten till avgiftuttag för obebyggd fastiget införs.
Avgifter sprinkler lyfts ur VA-taxan och hanteras i separata avtal
Särtaxa för Viared sommarstad införs för anläggningsavgifter

Ärendets beredning har inkluderat möten mellan bolaget, Tekniska förvaltningen och
Stadsledningskansliet där bland annat konsekvensbeskrivningar gåtts igenom.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen konstaterar behovet av en revidering av VA-taxans konstruktion
för att följa lagen och uppnå kravet på en taxa som är skälig och rättvis.
Då ärendet beretts över den tänkta ikraftträdande tidpunkten 1 januari 2017, föreslås i
samråd med bolaget att den nya VA-taxekonstruktionen träder i kraft 1 juli 2017.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ny konstruktion av VA-taxa, i enlighet med bilagt förslag, godkänns att gälla från och med
1 juli 2017.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

VA-taxan

Per Karlsson
Affärsområdeschef Vatten och Avlopp

VA-taxan

Ny VA-taxa

VA-taxan

Definitioner
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
(Vattentjänstlagen)
Vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va).
Vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är
lämpligt för normal hushållsanvändning (dricksvatten).
Avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett
område med samlad bebyggelse, bortledande av spillvatten.
Dag- och dränvatten: avrinning ifrån hårdgjorda ytor (tak,
gator). Dränering av konstruktioner.
Spillvatten: vatten från toalett, bad, diskning och tvätt.

VA-taxan

Bakgrund
Enligt 24 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:
En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän vaanläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses
bättre på annat sätt.
Verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket
en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas
genom en allmän va-anläggning
VA-taxan

Bakgrund
Enligt 31 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
skall avgiftsuttaget ske enligt:
Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.
Uttaget av brukningsavgifterna har hittills inte skett enligt
vilka vattentjänster en fastighet har tillgång till utan har
skett på volympriset för dricksvatten.

VA-taxan

Bakgrund
27 § Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls skall betala en avgift för en allmän
va- anläggning, om
1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens
verksamhetsområde, och
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön.

VA-taxan

Bakgrund
Taxan saknar ett uttag specifikt för dagvatten,
avgiftsuttaget har skett för alla oavsett om de haft tillgång
till tjänsten eller ej. Följer inte 31 § lag (2006:412), skäligt
och rättvist.
Branchorganisationen Svensk Vatten har tagit fram en
publikation, P 96, angående hur föreskrifterna för VA-taxan
kan formuleras. Borås Energi och Miljös förslag på ny taxa
grundar sig på branschorganisationens förslag på hur taxan
bör byggas upp och konstrueras.

VA-taxan

Förändringar i taxan
• Taxans konstruktion omarbetas för att bättre anpassas
till branschstandarden.
• Omfördelning av avgiftsuttag för att anpassa till
rådande lagstiftning.
• Avgifter i brukningstaxan för dagvatten införs för både
dagvatten fastighet och dagvatten gata.
• En dagvattenavgift införs i brukningstaxan för allmän
platsmarkshållare.
• Möjligheten till avgiftuttag för obebyggd fastiget införs.
• Avgifter sprinkler lyfts ur VA-taxan och hanteras i
separata avtal
• Särtaxa för Viared sommarstad införs för
anläggningsavgifter

VA-taxan

Beräkningsgrund dagvatten
Avgifterna fördelas utefter andelen hårdgjord yta

VA-taxan

VA-taxan

Avgift
Dagvatten fastighet småhus
Dagvatten gata småhus

206 kr
44 kr

Dagvatten fastighet övriga (kr/m2)

1,0 kr

Dagvatten gata övriga (kr/m2)

0,25 kr

Allmän platsmark (kr/m2)

0,8 kr

VA-taxan

Konsekvenser
Typfall 1
En villa med tomt på ca 800 m2, fastighetstaxeras som
småhusenhet, vattenmätarstorlek på Q3 2,5-4 och en
vattenförbrukning 150 m3.
Typfall 2
Ett flerbostadshus med tomt på ca 7 000 m2 varav hälften är
hårdgjord yta, fastigheten taxering innebär Övrig fastighet, 2
st. vattenmätare med storlek på Q3 16 och en
vattenförbrukning 5000 m3.
Typfall 3
En industrifastighet med tomt på 15 000 m2 och 10 000 m2
hårdgjord yta, fastigheten taxering innebär Övrig fastighet, 2
st. vattenmätare med storlek på Q3 16 och en
vattenförbrukning 1500 m3.

VA-taxan

Mätaravgift

Typfall 1

Typfall 2

Typfall 3

2016

2 504 kr

24 067 kr

24 067 kr

2017

2 198 kr

21 129 kr

21 129 kr

150

5000

1500

3 863 kr

128 750 kr

38 625 kr

Df

206 kr

3 500 kr

10 000 kr

Dg

44 kr

875 kr

2 500 kr

-

3500

10000

2016

6 367 kr

152 817 kr

62 692 kr

2017

6 311 kr

154 254 kr

72 254 kr

-1%

1%

15%

Förbrukning
Avgift förbrukning

Dagvattenavgifter

Hårdgjord yta

Årsavgift

Förändring

VA-taxan

Konsekvenser allmän platsmark

Väghållare
Kommunen
Trafikverket
Enskild

VA-taxan

Kod
1
2
3

Yta

Avgift ex moms

Avgift inkl. moms

1086129
286674
35592

695 216 kr
183 496 kr
22 782 kr

869 020 kr
229 370 kr
28 477 kr

1408395

901 494 kr

1 126 868 kr

Obebyggd fastighet
Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster
24 § En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va- anläggning,
om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en
vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för
bebyggelse, skall bedömningen av behovet enligt första stycket 2 göras
som om fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller dock
inte om det finns särskilda skäl för en annan bedömning.

Införs i taxan för att:
• VA-kollektivet ska inte vara risktagare för exploateringar
• VA-kollektivet ska inte ligga ute med ekonomiska medel

VA-taxan

VA-taxan

2017
VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA
för Borås Energi och Miljö

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2016-08-xx att
gälla tills vidare

TAXA
För Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av Borås kommunfullmäktige 2016-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borås
Energi och Miljö AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borås Energi och Miljö AB
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Energi och Miljös allmänna
vatten- och avlopps- anläggning skall ägare av fastighet eller annan
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt
denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Lokalfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för sådana ändamål,
andra än bostad, där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Hotell
Utbildning

Förvaltning
Restauranger
Sjukvård

Butiker
Hantverk
Stormarknader

Utställningslokaler
Småindustri
Sporthallar

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet eller
lokalfastighet.
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande,
men ännu inte bebyggts.
Lägenhet/bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelse
hänseende bildar en enhet. För bostadsfastigheter avses avskilda utrymmen,
bestående av ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter (kokvrå,
kokskåp) och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten.

För Lokalfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av
detaljplan, väg eller mark som motsvarar sådan mark.

§4
4.1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om allmänna
vattentjänster för följande ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet och därmed jämställd fastighet skall
erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a)

b)

c)
d)
e)
f)*

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df.
(Servisavgift)
en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df.
(Förbindelsepunktsavgift)
en avgift per m² tomtyta
en avgift per lägenhet (för de
första 8 lägenheterna)
en avgift per lägenhet (för
lägenhet nr 9 och därpå följande)
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats

Om 42 796 kr

Om 37 453 kr
Om 48,10 kr
Om 23 361 kr
Om 12 584 kr
Om 9 201 kr

* Avgift enligt 5.1 f) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt
5.1 f) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till
byggnadernas bruttoarea (BTA). Som tomtyta räknas även kvartersmark som
gemensamt ägs av flera fastigheter.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b), 5.1 d), 5.1 e) och i förekommande fall 5.1 f).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande
av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) och i förekommande fall
5.1 e) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 f).
5.9 För fastigheterna i Viareds Sommarstad gäller 1,5 gånger normal
anläggnigsavgift enligt 5.1.
§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:
a)

b)

c)

d)*

en avgift avseende framdragning
av varje uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df.
(Servisavgift)
en avgift avseende upprättande av
varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df.
(Förbindelsepunktsavgift)
en avgift per m² tomtyta enligt
följande intervall per tomt
0-5 000
5 001-20 000
20001-100 000
<100 000
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats

Om 72 800 kr

Om 88 452 kr

Om 57,20 kr
43,90 kr
25,70 kr
9,50 kr
Om 13 005 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som
tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Servisavgift
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Grundavgift för Df, om FP
för Df inte upprättas

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

a)
b)
c)
d), e)
f)

Bostadsfastighet
/ lokalfastighet
100 %
100 %
100 %
0
100 %

Annan
fastighet
6.1
6.1
6.1
6.1

a)
b)
c)

100 %
100 %
70 %

f)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna
anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och f), jfr 5.3 andra stycket.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 c)
5.1 d), e)

Bostadsfastighet/
lokalfastighet
*
100 %

Annan
fastighet
6.1 c)
-

30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet eller lokalfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c)
om föreskriften i 5.3 i andra stycket så medger.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerad avgift enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning
80 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar
90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar
100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgifter i övrigt
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Grundavgift Df utan FP
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Grundavgift Df utan FP

5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1

b)
c)
d), e)
f)
b)
c)
D, e

V
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
-

S
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
-

Df
20 %
100 %
20 %
100 %

Dg
20 %
20 %
20 %
-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 f), eller 6.1 b)
respektive 6.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas enligt 8.1
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av
avgiften enligt 5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och
avgifterna därmed blivit högre.
8.3 I det fall avgiftsskyldighet för engångsavgift för det lokala ledningsnätet
fullgjorts på annat sätt än via anläggningsavgift, skall ändock en avgift utgå med ett
belopp motsvarande 15 % av anläggningsavgift beräknad enligt § 5 respektive § 6.
§9
Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
En avgift per m² tomtyta enligt
följande intervall per tomt
0-5 000
5 001-20 000
<20 000

Om 11,44 kr
8,78 kr
5,14 kr

§10
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-9 får
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkningen.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga betalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft
och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 6 § räntelagen på varje del av
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta
skall erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två första månaderna förflutit
sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
12.2 Om en fastighetsägare begär en ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig eller att befintlig servisledning inte längre skall brukas och finner
huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick dels
borttagandet den tidigare servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter
§ 13
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a)
en fast avgift per år och år enligt
nedanstående tabell
Qn
Qn
Qn
Qn

1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh)
1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa)
4-6 = Q3 6,3-10
10 = Q3 16

50 mm
80 mm
100 mm
150 mm och större
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm

b)
c)

en avgift per m3 levererat vatten
varav avgift för vattenförsörjning
varav spillvattenavlopp
Df – dagvatten fastighet
En avgift per år för dag- och
dränvattenavledning för
småhusfastighet
En avgift per år och m2 hårdgjord yta
för dag- och dränvattenavledning,
från övriga fastigheter

d)

Dg – dagvatten gata
en avgift per år för dagvattenavlopp
från gatumark för småhusfastighet
En avgift per år och m2 hårdgjord
yta för dagvattenavlopp från
gatumark för övriga fastigheter,
Dagvatten gata, Dg

2 198 kr
2 682 kr
5 283 kr
10 565 kr
21 130 kr
36 998 kr
52 858 kr
105 714 kr
2 198 kr
27,17 kr
12,77 kr
14,40 kr
206 kr

1,0 kr

44 kr

0,25 kr

Om det för fastighet genom mätning tas ut en dricksvattenmängd, som
per år överstiger 100 000 m3, multipliceras i 13.1 b) angiven avgift för spillvatten
med faktor enligt nedan.
Kvantitet per mätpunkt [m3/år]
Rabatterande
faktor
100 000 – 200 000
0,9
200 001 – 500 000
0,8
>500 000
0,7

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid avläggas för respektive ändamål
V
S
a)
Fast avgift
13.1 a)
60 %
60 %

Df

Dg

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för en bebyggd fastighet
vattenförbrukning tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift
enligt 13.1 b) ut efter antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i
permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Samt
avgifter motsvarande 13.1 a), c) och d) för motsvarande fastighet.
13.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) och 13.1 b).
Om mätning inte sker, tas avgift ut enligt 13.1 a) (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) och b)
med en antagen förbrukning under byggtiden till 70 m3 per lägenhet och år.
Tidpunkt räknas från det datum då fastighetens VA-installation anluts.
13.6 Antas mätaren visa en annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller
om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
prövning av frågan hos Mark och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.
13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d.), ska betalas 20 % av avgiften för spillvatten
enligt 13.1 b).
13.9 Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat
i sådan grad att dess sammansättning avsevärt avviker från normalt
hushållsspillvatten ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd
betalas. Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter
att avtal eller annan överenskommelse träffas mellan huvudmannen
och fastighetsägaren, eller annars att huvudmannens medgivande föreligger.
I tillämpliga delar använder huvudmannen Svenskt Vattens publikation P 95,
Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet.
Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra
föroreningsmängd.

13.10 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat
avtal med av huvudmannen godkänd entreprenör har huvudmannen rätt att
beställa sådan tömning för abonnentens räkning. Avgiften utgörs av självkostnad
för tömning med ett omkostnadspålägg om 20 %.
Tömningsfrekvensen, som bestäms av huvudmannen för varje abonnent, är
beroende av avskiljarens storlek och dess belastning.

§ 14
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska
betala brukningsavgift.
Avgift utgår med:
En avgift per år och m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

0,8 kr

§ 15
Tillförs avloppsnätet avsevärt större spillvattenmängd än som svarar mot
levererad vattenmängd eller avleds avsevärt mindre spillvatten till avloppsnätet
än den levererade vattenmängden ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter
avledd mängd spillvatten.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren
§ 16
För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) motsvarande
mätare med storlek qn 2,5 (grundtaxa).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
den fasta avgiften. Följande avgifter ska då betalas för respektive ändamål:

Fast avgift

13.1 a)

V
40 %

S
40 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Df
10 %

Dg
10 %

§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på
grund av fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiterats följande
avgifter.
Byte av vattenmätare till mätare med
pulsgivare
1 421 kr
Omplombering av mätare
728 kr
Utbyte av sönderfrusen mätare eller av
trasig mätare orsakad av
fastighetsägaren (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4)
1 174 kr
(större vattenmätare)
2 675 kr
Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare (ej
momsbelagt)
810 kr
Montering och demontering av
sommarvattenmätare
810 kr
Kontrollprovning av vattenmätare
1069kr
Påsläpp eller avstängning av servisventil
under ordinarie arbetstid
611 kr
Länspumpning av mätarbrunn
846 kr
Tilläggsavgift för avläsning av mätare i
vattenmätarbrunn eller på annan
svåråtkomlig plats
579 kr
Ståndsrörsmätare debiteras enligt Qn 10
= Q3 16, dock lägst 340 kr/tillfälle
Förgävesbesök (ogjort ärende orsakat av
579 kr
abonnent)
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
(kl 07-16 vardagar) debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand
träffat överenskommelse med huvudmannen om godkänd avskiljaranordning för
borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig
påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna vasystemet. Avgiften som grundar sig på huvudmannens faktiska kostnad skall
dock minst uppgå till 7 958 kr
§ 18
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13, 14, 16 och 17
får huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa
avtal om avgiftens storlek.

§ 19
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott med intervall enligt beslut av
huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan
grund som anges i §§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen
skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och
debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.
För fastighetsägare som vid upprepade tillfällen inte betalt debiterat belopp inom
förfallotiden, eller där det av annat skäl kan befaras att huvudmanen kan komma
att drabbas av kundförlust, kan huvudmannen avkräva fastighesägaren att
betala preliminära brukningsavgifter i förskott motsvarande till nästa räknings
förfallodag.
§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd på grund av
fastighetens VA-förhållanden eller för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats, får
huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal
om avgiftens storlek.
§ 21
Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Vid
ändring av gällande skattesats regleras taxan i motsvarande mån.

Taxans införande
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4
och 13.8 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare,
ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tilllämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen jämlikt
53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Anslagsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan kv Maskinisten 3, Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för KreaNova förskola från 35 350 000 kr till 40 379 980 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 40 379 980 kr för nybyggnad
av KreaNova förskola, Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3, Borås.

170307
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-07
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0405 290
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-03-07/Magnus Widén

Programområde: 3
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2017-03-20

Dnr 2016/KS0405

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan kv Maskinisten 3, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 februari 2017 att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv Maskinisten 3, Borås.
I Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017 är avsatt 35 350 000 kr. I anslagsframställan är summan för projektet beräknat till 40 379 980 kr. Detta innebär att
ytterligare anslag om 5 029 980 kr behöver tillföras av Kommunfullmäktige, vilket
motsvarar en kostnadsökning med 14 % i förhållande till investeringsbudget.
Enligt uppgift från Lokalförsörjningsförvaltningen beror kostnadsökningen främst på
det i nuläget rådande konkurrensläget, vilket innebär få anbudsgivare och i just detta
ärende inkom endast en anbudsgivare. Kostnadsökningen beror även på en annorlunda utformning av tomten och av förskolan som avviker från standard. Detta
medför fler kommunikationsytor såsom korridorer, trapphus och hiss vilket innebär
en större yta än standard per barn.
Byggnation av KreaNova förskola ingår i ett större perspektiv där både Norrbyskolan
och Särlaskolan är inblandade. En försening av denna förskola innebär därmed konsekvenser för både Förskole- och Grundskolenämnden. Lokalförsörjningsförvaltningen ser även behov av att planera ytterligare nyproduktion i området inom den
närmaste tiden.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med denna etablering
avses att lämna paviljongförskolan Almgården som idag har ca 45 barn.
Enligt Lokalförsörjningsförvaltningen finns det en tendens att kvadratmeterpriset för
nybyggnationer ökar. Om denna utveckling fortsätter kan det bli aktuellt att endast
bygga för att tillgodose ökade volymer och att vara restriktiv med att ersätta befintliga
förskolor.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för KreaNova förskola från 35 350 000 kr till 40 379 980 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 40 379 980 kr för nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan,
kv Maskinisten 3, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Projekt som finansieras ur Byggbonusen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna driftprojekt på sammanlagt 15,0 mnkr i enlighet med bilagd sammanställning. Finansiering sker ur
erhållen Byggbonus för 2016 genom att motsvarande summa öronmärks i Bokslut 2016.
Bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna investeringar enligt bilaga på upp till 26,0 mnkr. Finansieringen av
godkända investeringar som kommer att löpa under dess avskrivningstid föreslås att tas ur kommande års byggbonusar med start 2017.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Projekt som finansieras ur Byggbonusen
Regeringen har under 2016 infört ett nytt statsbidrag till Sveriges kommuner med
anledning av bostadsbristen i landet. Syftet med bidraget är att få till stånd ett ökat
bostadsbyggande mot bakgrund av den snabbt ökande asylinvandringen och det
ökade behov av bostäder som finns i landets kommuner. Bidraget kan sökas senast
den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren. Ansökningsperioden för 2016 avslutades den 1 oktober. Boverket beviljade den 21 november bidrag till berättigade kommuner. Ansökningsperioden för 2017 påbörjas den 1
augusti och pågår fram till den 1 oktober 2017.
Utgångspunkten är att varje bostad (startbesked) som tillkommer genererar en andel
av stödet. Denna andel är oberoende av storlek eller typ av bostad. En stor bostad
genererar inte ett större stöd än en liten och en villa genererar ett lika stort stöd som
en hyres- eller bostadsrätt. Hela anslaget kommer att fördelas till de kommuner som
har ansökt om bidrag och uppfyller de kriterier förordningen ställer. Statsbidraget till
kommuner som ansöker och uppfyller villkoren är totalt 1,85 miljarder kronor för
2016 och för 2017 beräknas bidraget bli 1,8 miljarder kronor och därefter 1,3 miljarder kronor årligen. Borås Stad har fått 29,9 mnkr utbetalt för år 2016. Medlen är att
betrakta som ett generellt statsbidrag och skall därför bokföras till sin helhet samma
år som det utbetalas vilket innebär att beloppet ingår i kommunens resultat för 2016.
För 2017 kan vi sannolikt förvänta oss ett lägre belopp då fler kommuner kommer att
vilja var med och dela på kakan.
Stadsledningskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen har initierat en arbetsgrupp
med företrädare från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet, Tekniska
förvaltningen och Miljöförvaltningen som har haft till uppgift att ta fram förslag till
projekt/åtgärder som underlättar och ger förutsättningar att öka bostadsproduktionen. Gruppen har diskuterat och föreslagit ett antal åtgärder som bedöms stimulera ett
ökat bostadsbyggande. Dessa redovisa i bilaga.
En viktig slutsats från arbetsgruppen är att i stort sett i varje detaljplanearbete måste
frågor kring trafiken hanteras. En huvudpart i dessa frågor är Trafikverket som efterfrågar en helhetssyn från staden när det gäller framtida belastning på det allmänna
vägnätet. Trafikverket kräver att staden redovisar långsiktiga åtgärdsförslag på hur den
ökade trafikmängden ska hanteras. På kort sikt läggs tyngdpunkten på att staden aktivt arbetar med åtgärder som stimulerar ett ökat cykel- och kollektivtrafikåkande.
Detta är även i linje med Borås Stads Vision 2025. Många av dessa åtgärder har även
diskuterats och redovisats i ÅVS-arbetet ”Noden Borås” som pågår. På lång sikt
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måste även åtgärder i den övergripande vägstrukturen göras, såsom nya vägdragningar
mm. Detta måste fortsätta utredas. Även om cykel- och kollektivtrafikåkandet ökar
kommer ett ökat bostadsbyggande i de centrala delarna skapa ett ökat parkeringsbehov. Dessa kan i vissa fall lösas på den egna fastigheten för att åstadkomma en bra
stadsbyggnad. Gruppens bedömning är därför att en övergripande parkeringsutredning krävs i centrum med förslag på placering av gemensamma parkeringar.
Kommunstyrelsen ser positivt på att använda det erhållna statsbidraget till projekt/åtgärder som bidrar till och ger bättre förutsättningar till att öka bostadsproduktionen i Borås. Hanteringsmässigt avser Kommunstyrelsen att i ett första skede godkänna de förslag som går att sätta igång tämligen omgående dvs de förslag som är att
betrakta som driftprojekt i den bilagda förteckningen. Sammanlagd utgift för dessa är
15,0 mnkr och förslaget är att projektsumman öronmärks i bokslut 2016.
Vad gäller investeringarna får ansvariga nämnder inkomma till Kommunstyrelsen för
godkännande projektvis eller flera projekt samtidigt. Projekten skall då vara tillräckligt
utredda vad gäller utgift, genomförande och tidsplan. Finansieringen av godkända
investeringar som kommer att löpa under dess avskrivningstid föreslås att tas ur
kommande års byggbonusar med start 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna driftprojekt på sammanlagt 15,0 mnkr i enlighet med bilagd sammanställning. Finansiering sker ur erhållen Byggbonus för 2016 genom att motsvarande summa öronmärks i Bokslut
2016.
Bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna investeringar enligt bilaga på upp till 26,0 mnkr.
Finansieringen av godkända investeringar som kommer att löpa under dess avskrivningstid föreslås
att tas ur kommande års byggbonusar med start 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Byggbonus - Möjliga projekt
2017
Drift

2018
Inv

Drift

Trafikåtgärder som stimulerar ökat cykel- och kollektivtrafikåkande
Inv

4,0

6,0

• Kollektivtrafikåtgätder: Gamla Göteborgsvägen-bussprioritering
Stimulerar åtgärd: Underlättar den fortsätta utveckling av Hestraområdet, samt ökad framkomlighet på Ga Göteborgsvägen.
Staden har beviljats ett statligt bidrag på 12 mkr för denna åtgärd och den ska genomföras 2017
Kostnad: Ca 6 mnkr 2017, 6 mnkr 2018
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• Sandared-Sjömarken, Planskild korsning över järnvägen - utreda lösningen utifrån den utredning som är färdig i dec.
Stimulerar åtgärd: Lösa detaljplanerna i Sandared som stannat upp pga Trafikverket
Kostnad: Ca 500 tkr (utredning)
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

0,5

2

2

Avvakta genomförandet
pga Götalandsbanan

3

1

6,0

• Cirkulationsplatsen Symfonigatan/Orkestervägen
Stimulerar åtgärd: För den fortsätta utveckling av Hestraområdet
Kostnad: Ca 4 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

• Asklanda, bygga ut gata till kommunala tomter. Detaljplan finns
Stimulerar åtgärd: Kommunen kan sälja ca 20 kommunala tomter så fort gatan är byggd
Kostnad: Ca 2 mnkr
Ansvarig: Markavdelningen
• Regementet, bygga om järnvägsövergång med GC-väg
Stimulerar åtgärd: Underlättar planläggningen av bostäder på regementet
Kostnad: Ca 2 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• Nybro: Räta upp gata för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken
Stimulerar åtgärd: Öka kollektivtrafikåkandet
Kostnad: Ca 3 mnkr 2017, 12 mnkr 2018
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• GC-väg längs Gässlösavägen
Stimulerar åtgärd: Underlätta för GC-trafikanter och framtida omvandling till bostäder i Gässlösa
Kostnad: Ca 3 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• En fördjupad övergripande trafikutredning utifrån ÅVS, Noden Borås
Stimulerar åtgärd: Underlättar för samtliga planer för Bostäder
Kostnad: Ca 1 mnkr (utredning)
Ansvarig: SPA

2017 Drift

Inv

2018 Drift

Inv

• GC-väg Kyrkvägen i Brämhult
Stimulerar åtgärd: Underlättar för framtida och pågående bostadplaner i Brämhult
Kostnad: Ca 3 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

3

• Mobility mangement åtgärder
Stimulerar åtgärd: Attitydpåverkade åtgärder som stimulerar till ökat kollektivtrafikåkande och cykelåkande
Kostnad: Ca 500 tkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

0,5

Bullersänkande åtgärder
• Bullerskydd utmed R40 genom centrum, utreda om det ger någon effekt
Stimulerar åtgärd: Ger bättre förutsättningar för bostadsbyggande i centrum, tex Vitsippan
Kostnad: Ca 500 tkr (bullerutredning)
Ansvarig: SPA

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Konsultinsatser:
• Ökad konsultinsatser på markavdelning i syfte att klara den ökade uppdragsmängden:
Stimulerad åtgärd: Fast personal kan avsättas till bla Hestraprojektet
Kostnad: 1,5 mnkr 2017-2018
Ansvarig: Markavdelningen
• Ökad konsultinsatser på Tekniska förvaltningen i syfte att klara den ökade uppdragsmängden:
Stimulerad åtgärd: Fast personal kan avsättas till bla Hestraprojektet
Kostnad: 1,5 mnkr 2017-2018
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• Projektanställd, heltid 2017-2018, på Miljöförvaltning
Stimulerad åtgärd: Snabbt kunna bistå i plan- och bygglovprojekt i form t ex remisser och aktivt deltagande i plangrupper.
Kostnad: 1,5 mnkr 2017-2018
Ansvarig: Miljöförvaltningen
Markföroreningar:

3

• Sanering och undersökningar av Axnonobell i Gässlösa, pågående just nu (Akzo Nobell)
Stimulerad åtgärd: Snabbar upp framtida detaljplaneprocess
Kostnad: Ca 3 mnkr
Ansvarig: Markavdelningen

2017 Drift

Inv

2018 Drift

Inv

• Inventera Silverpoppeln, Eken 15 och 16, Regementet, Skjutbaneområdet, Hugin 1 el 9, Viskaholm 2
Stimulerad åtgärd: Snabbar upp framtida detaljplaneprocess
Kostnad: Ca 1-2 mnkr
Ansvarig: Markavdelningen

2

Parkering i centrum
• Parkeringsutredning i centrum: Utreda behov och lämpliga platser för gemensam parkering
Stimulerad åtgärd: Löser en del av parkeringsbehovet åt pågående bostadsprojekt i centrum
Kostnad: 500 tkr (utredninga)
Ansvarig: SPA

0,5

Plan- och markförberedande åtgärder

•
2,5

12,75

TOT

Hestraprojektet

Stimulerad åtgärd: Öka takten i projektet med att planera för fler bostäder på Hestra. Potential ca 1 200 nya lägenheter.
Kostnad: 2 500 tkr
Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden

20

2,25

41,0
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Reviderad projektlista
Byggbonus - Möjliga projekt
2017
Drift

2018
Inv

Drift

Trafikåtgärder som stimulerar ökat cykel- och kollektivtrafikåkande
Inv

4,0

12,0

• Kollektivtrafikåtgätder: Gamla Göteborgsvägen-bussprioritering
Stimulerar åtgärd: Underlättar den fortsätta utveckling av Hestraområdet, samt ökad framkomlighet på Ga Göteborgsvägen.
Staden har beviljats ett statligt bidrag på 12 mkr för denna åtgärd och den ska genomföras 2017
Kostnad: Ca 6 mnkr 2017, 6 mnkr 2018
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• Sandared-Sjömarken, Planskild korsning över järnvägen - utreda lösningen utifrån den utredning som är färdig i dec.
Stimulerar åtgärd: Lösa detaljplanerna i Sandared som stannat upp pga Trafikverket
Kostnad: Ca 500 tkr (utredning)
Ansvarig: Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,5

• Asklanda, bygga ut gata till kommunala tomter. Detaljplan finns
Stimulerar åtgärd: Kommunen kan sälja ca 20 kommunala tomter så fort gatan är byggd
Kostnad: Ca 2 mnkr
Ansvarig: Markavdelningen

2

• Regementet, utredning om järnvägsövergång med GC-väg
Stimulerar åtgärd: Underlättar planläggningen av bostäder på regementet
Kostnad: Ca 2 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

0,5

• Nybro: Räta upp gata för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken
Stimulerar åtgärd: Öka kollektivtrafikåkandet
Kostnad: Ca 3 mnkr 2017, 12 mnkr 2018
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

Avvakta genomförandet
pga Götalandsbanan

4,5

1

• Cirkulationsplatsen Symfonigatan/Orkestervägen
Stimulerar åtgärd: För den fortsätta utveckling av Hestraområdet
Kostnad: Ca 4 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

• GC-väg längs Gässlösavägen
Stimulerar åtgärd: Underlätta för GC-trafikanter och framtida omvandling till bostäder i Gässlösa
Kostnad: Ca 3 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• En fördjupad övergripande trafikutredning utifrån ÅVS, Noden Borås
Stimulerar åtgärd: Underlättar för samtliga planer för Bostäder
Kostnad: Ca 1 mnkr (utredning)
Ansvarig: SPA

2017 Drift

Inv

2018 Drift

Inv

• GC-väg Kyrkvägen i Brämhult
Stimulerar åtgärd: Underlättar för framtida och pågående bostadplaner i Brämhult
Kostnad: Ca 3 mnkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

3

• Mobility mangement åtgärder
Stimulerar åtgärd: Attitydpåverkade åtgärder som stimulerar till ökat kollektivtrafikåkande och cykelåkande
Kostnad: Ca 500 tkr
Ansvarig: Tekniska förvaltningen

0,5

Bullersänkande åtgärder
• Bullerskydd utmed R40 genom centrum, utreda om det ger någon effekt
Stimulerar åtgärd: Ger bättre förutsättningar för bostadsbyggande i centrum, tex Vitsippan
Kostnad: Ca 500 tkr (bullerutredning)
Ansvarig: SPA

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Konsultinsatser:
• Ökad konsultinsatser på markavdelning i syfte att klara den ökade uppdragsmängden:
Stimulerad åtgärd: Fast personal kan avsättas till bla Hestraprojektet
Kostnad: 1,5 mnkr 2017-2018
Ansvarig: Markavdelningen
• Ökad konsultinsatser på Tekniska förvaltningen i syfte att klara den ökade uppdragsmängden:
Stimulerad åtgärd: Fast personal kan avsättas till bla Hestraprojektet
Kostnad: 1,5 mnkr 2017-2018
Ansvarig: Tekniska förvaltningen
• Projektanställd, heltid 2017-2018, på Miljöförvaltning
Stimulerad åtgärd: Snabbt kunna bistå i plan- och bygglovprojekt i form t ex remisser och aktivt deltagande i plangrupper.
Kostnad: 1,5 mnkr 2017-2018
Ansvarig: Miljöförvaltningen
Markföroreningar:

3

• Sanering och undersökningar av Axno Nobell i Gässlösa, pågående just nu
Stimulerad åtgärd: Snabbar upp framtida detaljplaneprocess
Kostnad: Ca 3 mnkr
Ansvarig: Markavdelningen

2017 Drift

Inv

2018 Drift

Inv

• Inventera Silverpoppeln, Eken 15 och 16, Regementet
Stimulerad åtgärd: Snabbar upp framtida detaljplaneprocess och exploatering
Kostnad: Ca 1-2 mnkr
Ansvarig: Markavdelningen

2

Parkering i centrum
• Parkeringsutredning i centrum
Stimulerad åtgärd: Utred parkeringsbehovet inför kommande detaljplanering i centrum
Kostnad: 500 tkr (utredninga)
Ansvarig: SPA

0,5

Plan- och markförberedande åtgärder

•
2,5

12,75

TOT

Hestraprojektet

Stimulerad åtgärd: Öka takten i projektet med att planera för fler bostäder på Hestra. Potential ca 1 200 nya lägenheter.
Kostnad: 2 500 tkr
Ansvarig: SPA markavdelningen

9,5

2,25

41,0

16,5
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Mattias
Karlsson (M); Schysta relationer - ett framgångsrikt
projekt
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bifalla motionen.

170220
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0672 700
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-02-14/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-03-20

Dnr 2014/KS0672 700

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M) och
Mattias Karlsson (M); Schysta relationer - ett
riktigt framgångsrikt projekt
Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson (M)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Sociala omsorgnämnden att permanenta arbetet med
Schysta relationer.
Våld i nära relationer är ett av vårt största samhälls- och folkhälsoproblem som
drabbar människor i alla samhällsgrupper. Det finns dessutom ett antal faktorer som
gör personer med funktionsnedsättning särskilt utsatta, inte minst i form av sexuellt
våld och sexuella kränkningar.
Boendeenheten inom Sociala omsorgsnämnden genomförde under 2013 – 2014 ett
projekt ”Schysta relationer” som sedan har permanentats och ingår i befintlig
verksamhet sedan 2015.
Arbete bedrivs i form av studiecirklar och fokuserar på:
- Hur kan jag vara en bra kamrat?
- Hur har jag bra relationer?
- Hur gör jag egna val?
- Hur sätter jag gränser?
- Hur har man sex under ansvar?
- Vad är våld
Det viktigaste som framkommit är att flera deltagare har lärt sig att säga nej och sätta
gränser. Deltagare reflekterar mer över sitt handlande och att även personer i
omgivningen märker en positiv skillnad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
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

MOTION

2014-09-24

Schysta relationer – ett framgångsrikt projekt
Sociala omsorgsnämnden har sedan en tid drivit ett projekt vid namn Schysta relationer för individer
som bor i gruppbostäder eller servicelägenheter. Projektet syftar till att förebygga våld i nära relationer,
genom utbildning i studiecirklar. I studiecirklarna får deltagarna diskutera och prata igenom olika
scenarion och känslor om innebörden av schysta relationer.
Schysta relationer ger inblick i vilka olika former av relationer som finns. Deltagarna får diskutera och
komma fram till vad en bra kompis är, vikten av att göra sina egna val, vad som är våld och hur man
sätter gränser och har ansvarsfullt sex.
Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av de involverade. Schysta relationer har tidigare fått
projektpengar från Socialstyrelsen, men då projekttiden nu är över så kommer inte Socialstyrelsen att
bidra med ytterligare resurser till projektet.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att permanenta arbetet med Schysta relationer

Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)

E10

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Lennart Andreason (V);
Upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles

170307
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0089 820
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-02-28/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(2)
2017-03-20

Dnr 2015/KS0089

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
Upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-15
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att området kring Kolbränningen rustas upp i enlighet med intentionerna i motionen. Motionären anför bl.a. att det finns önskemål om en upprustning av friluftsområdet runt Kolbränningen, eller Byttorpssjön som den också
kallas. Gångvägen runt sjön är bara bitvis asfalterad och är i övrigt en grusväg som
blir lerig och svårframkomlig när regnet gjort sig påmint. För att göra sjön mer tillgänglig året runt, även för dem som är rullstolsburna behöver även de grusade avsnitten asfalt. Det skulle också behöva placeras ut lite nya bänkar och papperskorgar med
jämna mellanrum för att även de som inte är elitmotionärer ska kunna tillgodogöra sig
den naturnära upplevelse området erbjuder
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, SDN Väster,
Kommunala funktionsrådet och Centrala pensionärsrådet som alla tillstyrker
motionen. Fritids- och folkhälsonämnden som är verksamhetsansvarig skriver att
området Tullen/Byttorp/Hestra är ett av de områden i staden som inte har tillgång till
ett närliggande större friluftsområde med tillhörande markerade vandringsleder och är
därför ett av de områden nämnden valt att prioritera både i Grönområdesplanen och i
den utredning om spår och leder som nu är under arbete. Förvaltningen planerar att
tillgänglighetsanpassa spåret runt sjön, dock vill vi, för att bevara skogskänslan,
använda hårdgjort stenmjöl som underlag istället för asfalt. Även hårdgjort stenmjöl
är godkänt vid tillgänglighetsanpassning. I samband med detta skall en
tillgänglighetsanpassad parkeringsplats skapas nere vid spåret, då det idag är för brant
sluttning från parkeringen vid Byttorps IP och ned till spåret. Båda grillplatserna runt
sjön är redan renoverade. Senare kommer bänkar att sättas upp utmed spåret. Det
finns troligtvis möjlighet att anlägga antingen en riktig gräsmatta eller konstgräs på en
mindre yta intill utegymmet.
Under 2016 påbörjades arbetet med att skapa bättre tillgång till ett ordnat friluftsliv
väster om staden; i området omkring Byttorpssjön och Hestra Parkstad. Elljusspåret
omkring sjön har tillgänglighetsanpassats och uppförandet av en ny 6.8 km lång
vandringsled har påbörjats. Leden skall förbinda naturområdet omkring Byttorpssjön
med det stora skogsområdet utmed Ryssbäcken norr om Hestra Parkstad. Leden har
redan innan slutförandet blivit mycket uppskattad.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Motion om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen

Vid Stadsdelsnämnd Västers senaste möte med det lokala Pensionärsrådet framkom det ett
önskemål om en upprustning av friluftsområdet runt Kolbränningen, eller Byttorpssjön som
den också kallas. Gångvägen runt sjön är bara bitvis asfalterad och är i övrigt en grusväg som
blir lerig och svårframkomlig när regnet gjort sig påmint. För att göra sjön mer tillgänglig året
runt, även för dem som är rullstolsburna behöver även de grusade avsnitten asfalteras.
Sträckan runt sjön är ca 1,9 km och är i dagsläget försedd med 4 bänkar i sjöns västra del.
Bänkarna är sannolikt tillkomna genom ett beredskapsarbete i samband med andra
världskriget, i vart fall av skicket att döma. Det skulle behöva placeras ut lite nya bänkar och
papperskorgar med jämna mellanrum för att även de som inte är elitmotionärer ska kunna
tillgodogöra sig den naturnära upplevelse området erbjuder
Det finns idag två grillplatser runt sjön, en nyligen upprustad vid badplatsen och en förfallen
på sjöns norra sida. Med tanke på att det byggs en massa nya bostäder på Hestraområdet vore
det önskvärt om även den norra stranden finge sin grillplats iordninggjord.
För att göra badplatsen mer tillgänglig bör en större gräsyta ordnas invid badplatsen. För att
hålla nere skötselkostnaderna kanske det kan vara lämpligt med en bit utbytt överblivet
konstgräs.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
- att området kring Kolbränningen rustas upp i enlighet med intentionerna ovan.

Borås den 31 december 2014
Lennart Andreasson ( v )

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-03-25
§ 56

2015/SDNV0043

Yttrande över motion om upprustning av friluftsområdet kring
Kolbränningen
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motion om upprustning av
friluftsområdet Kolbränningen. I motionen tas upp behov av att göra området mer
tillgängligt genom asfaltering, fler bänkar och papperskorgar, större gräsyta vid badplatsen
samt ytterligare grillplats. En upprustning skulle innebära ökad tillgänglighet och ligger i
linje med Borås Stads program för tillgänglighet och Borås Stads Vision 2025 samt med
faktumet att Borås Stad vann första pris i tillgänglighetstävlingen Access City Award 2015.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-03-27

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Ninni Dyberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson

1(1)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-03-06

2015/SDNV0043

Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033-35 38 54

Yttrande över motion om upprustning av
friluftsområdet kring Kolbränningen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motion om
upprustning av friluftsområdet Kolbränningen. I motionen tas upp behov
att göra området mer tillgängligt genom asfaltering, fler bänkar och
papperskorgar, större gräsyta vid badplatsen samt ytterligare grillplats.
En upprustning skulle innebära ökad tillgänglighet och ligger i linje med
Borås Stads program för tillgänglighet och Borås Stads Vision 2025 samt
med faktumet att Borås Stad vann första pris i tillgänglighetstävlingen
Access City Award 2015.
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen om
upprustning av friluftsområdet Kolbränningen.
Motionen har sin bakgrund i synpunkter och önskemål som togs upp vid
det lokala Pensionärsrådets möte. För att göra sjön mer tillgänglig året runt,
även för dem som är rullstolsburna, behöver även de grusade avsnitten
asfalteras. Vidare tas i motionen upp att det finns behov av fler bänkar och
papperskorgar, större gräsyta vid badplatsen samt ytterligare grillplats.
Upprustningen behövs för att öka tillgängligheten men även med tanke på
att det planeras många nya bostäder i Hestraområdet.
I förslaget till Borås Stads program för tillgänglighet, som nu är ute på
remiss, tas i inledningen upp att kommunens ambition är att personer med
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-03-06

2015/SDNV0043

Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033-35 38 54

funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Två av de
prioriterade områdena i ovan nämnda förslag till program är ”öka
tillgängligheten” och ”öka möjligheten för en aktiv fritid”. De förslag som
tas upp i motionen bidrar till båda dessa områden.
Fler offentliga sittplatser skapar fler mötesplatser för människor i Borås och
ligger i linje med Borås Stads Vision 2025.
För att leva upp till Borås Stads program för tillgänglighet och inte minst
mot bakgrund av att Borås Stad vann första pris i tillgänglighetstävlingen
Access City Award 2015 bör Borås Stad fortsätta arbeta aktivt med
tillgänglighet. För att kunna genomföra motionens förslag behöver de
nämnder som har ansvar för området avsätta resurser till denna
upprustning.
Mot bakgrund av ovanstående bör motionen tillstyrkas.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan i LSG eller FSG.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-08

§ 45
2015/FF0051 824
Yttrande över motion - Om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen,
av Lennart Andreasson (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om motionen ”Motion om
upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen.
Området Tullen/Byttorp/Hestra är ett av de områden i staden som inte har tillgång till ett
närliggande större friluftsområde med tillhörande markerade vandringsleder och är därför ett av
de områden vi valt att prioritera både i Grönområdesplanen och i den utredning om spår och
leder som nu är under arbete.
Vår förvaltning planerar att tillgänglighetsanpassa spåret runt sjön, dock vill vi, för att bevara
skogskänslan, använda hårdgjort stenmjöl som underlag istället för asfalt. Även hårdgjort stenmjöl
är godkänt vid tillgänglighetsanpassning. I samband med detta skall en handikapp-parkeringsplats
skapas nere vid spåret, då det idag är för brant sluttning från parkeringen vid Byttorps IP och ned
till spåret.
Båda grillplatserna runt sjön är nu renoverade. Under våren kommer bänkar att sättas upp utmed
spåret.
Det finns troligtvis möjlighet att anlägga antingen en riktig gräsmatta eller konstgräs på en mindre
yta intill utegymet.
Vi har en förhoppning om att upprustningen och utvecklandet av ett nytt friluftsområde kan vara
färdig till sommaren 2016.
Bilaga: Motion om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen, av Lennart Andreasson (V)
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillstyrker motionen om upprustning av friluftsområdet kring
Kolbränningen, med undantag för att vi förordar hårdgjort stenmjöl som underlag på spåret
istället för asfalt.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-04-13
Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Forts. § 45

Ida Legnemark
Ordförande

Erik Johnson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-04-15.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare

REMISSVAR
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Datum

Diarienummer

2015-04-13

2015/FF0051 824

Anna Karlsson, 0768-88 56 59
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Om upprustningen av
friluftsområdet kring Kolbränningen, av Lennart
Andreasson (V)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0089

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillstyrker motionen om upprustning av
friluftsområdet kring Kolbränningen, med undantag för att vi förordar hårdgjort
stenmjöl som underlag på spåret istället för asfalt.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om motionen ”Motion
om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen.
Området Tullen/Byttorp/Hestra är ett av de områden i staden som inte har tillgång till
ett närliggande större friluftsområde med tillhörande markerade vandringsleder och är
därför ett av de områden vi valt att prioritera både i Grönområdesplanen och i den
utredning om spår och leder som nu är under arbete.
Vår förvaltning planerar att tillgänglighetsanpassa spåret runt sjön, dock vill vi, för att
bevara skogskänslan, använda hårdgjort stenmjöl som underlag istället för asfalt. Även
hårdgjort stenmjöl är godkänt vid tillgänglighetsanpassning. I samband med detta skall
en handikapp-parkeringsplats skapas nere vid spåret, då det idag är för brant sluttning
från parkeringen vid Byttorps IP och ned till spåret.
Båda grillplatserna runt sjön är nu renoverade. Under våren kommer bänkar att sättas
upp utmed spåret.
Det finns troligtvis möjlighet att anlägga antingen en riktig gräsmatta på en mindre yta
intill utegymet.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Datum

Diarienummer

2015-04-13

2015/FF0051 824

Anna Karlsson, 0768-88 56 59
Kommunstyrelsen

Vi har en förhoppning om att upprustningen och utvecklandet av ett nytt
friluftsområde kan vara färdig till sommaren 2016.

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om motionen ”Motion
om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen.
Kolbränningen med omkringliggande lilla skogsområde ligger mitt emellan
stadsdelarna Tullen, Byttorp och Hestra. Detta område är ett av de områden i staden
som har sämst tillgång till ett ”officiellt” friluftsområde med tillhörande uppmärkta
vandringsleder. Området är därför ett av de områden vår nämnd har prioriterat i
Grönområdesplanen och som också kommer att prioriteras högt i den utredning om
Spår och Leder som ju nu är under arbete.
Precis som motionären skriver, så minskar skogsområdet runt Kolbränningen mer och
mer i takt med att fler bostäder uppförs. Det finns därför än större anledning att söka
skydda det skogsområde som finns kvar samt även sammanbinda det lilla
skogsområdet runt sjön med det större skogsområdet som ligger mellan Hestra och
Ramnaslätt och i förlängningen arbeta för att skapa ett större friluftsområde här. Ett
friluftsområde där det bör finnas både motionsspår, elljusspår, tillgänglighetsanpassad
promenadslinga, badplats samt en eller flera vandringsleder.
De båda friluftsområden som förvaltningen förvaltar idag ligger båda i de nordöstra
delarna av staden. Arbetet med att ge alla invånare lika stor möjlighet att idka friluftsliv
och lätt besöka närliggande natur, gör en utveckling av Kolbränningen- och
Hestraskogen mot ett nytt och lättillgängligt friluftsområde extra viktig. Forskning
visar dessutom att bor man längre än 5-10 minuters promenad från ett grön- eller
friluftsområde ökar det mentala motståndet att ta sig dit.
Vår förvaltning planerar att tillgänglighetsanpassa spåret runt sjön, dock vill vi, för att
bevara skogskänslan, använda hårdgjort stenmjöl som underlag istället för asfalt. Även
hårdgjort stenmjöl är godkänt vid tillgänglighetsanpassning. I samband med detta skall
en handikapp-parkeringsplats skapas nere vid spåret, då det idag är för brant sluttning
från parkeringen vid Byttorps IP och ned till spåret.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Datum

Diarienummer

2015-04-13

2015/FF0051 824

Anna Karlsson, 0768-88 56 59
Kommunstyrelsen

Båda grillplatserna runt sjön är nu renoverade. Under våren kommer bänkar att sättas
upp utmed spåret.
Då badplatsen upprustades för något år sedan köptes fyra olika gymstationer in som
nu kan användas av både de som besöker spåret runt sjön eller badplats. Vid
upprustningen valde vi att spara en tom yta för att där kunna uppföra en
tillgänglighetsanpassad gymstation i samband med att även spåret
tillgänglighetsanpassas. Den idag tomma ytan är ”bokad” för detta ändamål men det
finns troligtvis möjlighet att en mindre gräsmatta på en mindre yta intill utegymet. Vi
förordar en riktig gräsmatta istället för konstgräs då en vanlig gräsmatta troligtvis är
mer lättskött just på denna platsen. Då området runt badplatsen emellanåt varit utsatt
för en del skadegörelse är vi också rädda att det skulle bli alltför lätt att plocka upp de
relativt små konstgräsbitarna.
Vi har en förhoppning om att upprustningen och utvecklandet av ett nytt
friluftsområde kan vara färdig till sommaren 2016.
Förvaltningens övervägande
Området Tullen/Byttorp/Hestra är ett av de områden i staden som inte har tillgång till
ett närliggande lättillgängligt friluftsområde med tillhörande markerade vandringsleder
och är därför ett av de områden vi valt att prioritera både i Grönområdesplanen och i
den utredning om spår och leder som nu är under arbete.
Konsekvenser
En tillgänglighetsanpassning av spåret runt Kolbränningen samt utveckling av hela
området blir ett stort lyft för de kringboende som idag inte har speciellt stor tillgång till
ett ordnat friluftsliv.
Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Kommunala funktionshinderrådet

REMISSVAR

Handläggare:
Eva Andreasson
033-35 32 20

Datum 2015-06-02

Sida
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Kommunstyrelsen

Motion om upprustning av friluftsområdet
kring Kolbränningen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0089

Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala Funktionshinderrådet tillstyrker motionen med, tillägg av att gräsytan vid
badplatsen bör vara belagd med naturligt gräs.

Kommunala funktionshinderrådets yttrande
Kommunala funktionshinderrådet är positivt till att friluftsområdet kring Kolbränningen rustas upp och görs mer tillgängligt.
Rådet anser dock att gräsytan vid badplatsen bör vara belagd med naturligt gräs. Den
föreslagna lösningen med konstgräs smälter inte in i naturen på samma sätt som naturligt gräs och förstör den fina miljön i området. En konstgräsyta kräver även den
regelbunden skötsel och den kan också innebära en större halk- och brandrisk jämfört
med en naturlig gräsyta.

Enligt uppdrag
Eva Andreasson
Sekreterare
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REMISSVAR
Nämnd/Bolag
Handläggare, telefon

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Motion om upprustning av friluftsområdet
kring Kolbränningen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0089

Nämndens beslut
2015-05-20
§ 23 Remiss: ”Motion om upprustning av fritidsområdet kring
Kolbränningen ” (v)
Centrala pensionärsrådet tillstyrker remissen med följande kommentar: Det är lovvärt
att asfaltera men parallellt bör ett promenadsspår anläggas med mjukare underlag.

Centrala pensionärsrådet
Lena Palmén
Ordförande
Carin Liesén Lindqvist
Sekreterare
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BESLUTSFÖRSLAG

Anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i
tre fraktioner
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna att Borås Energi och Miljö AB investerar i en anläggning för optisk sortering i tre fraktioner
för maximalt 60 mnkr samt införa en tredje utsorteringsfraktion vid avfallsinsamlingen för att minska
miljöpåverkan och resursanvändning i enlighet med Avfallsplanens intentioner.

2017-02-22
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0737 456
Handläggare: Magnus Widén, tfn 033-357142
Datum/avdelningschef: 2017-02-22/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(2)
2017-03-20

Dnr 2016/KS0737

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Magnus Widén
Kommunfullmäktige

Anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i tre fraktioner
Borås har, liksom alla kommuner, lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall.
Detta beskrivs i ”Avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering” som sträcker sig
mellan 2012-2020. Avfallsplanen syftar till ett hållbart samhälle genom minskade avfallsmängder, att se avfall som en resurs samt att invånarna skall vara nöjda med avfallshanteringen.
Befintlig sorteringsanläggning på Sobacken har varit i drift i 25 år och är oerhört underhållskrävande, har låg utsorteringsgrad samt låg kapacitet.
Borås har under de senaste 20 åren utmärkt sig i Sverige genom att ha hög kvalitet på
avfallshanteringen bl.a. genom optisk sortering i svarta påsar för matavfall och vita
påsar för brännbart avfall.
Plockanalyser visar tydligt att den vita påsen domineras till 60% av plast- och pappersförpackningar som egentligen skall återvinnas genom Förpacknings- och TidningsInsamlingen (FTI).
För att uppnå målen i avfallsplanen föreslås en förändring med avseende på insamlingen av hushållsavfall genom att samla in tre fraktioner, vilket innebär en ny
påse förutom svart och vit påse. I den nya påsen skall förpackningsavfall läggas. För
att kunna sortera ut den tredje nya fraktionen genom optisk sortering behöver Borås
Energi och Miljö AB (BEMAB) investera i en ny sorteringsanläggning för ca 60 mnkr.
Befintliga insamlingsfordon kan användas men ett visst byte av insamlingskärl kan
komma att krävas tillsammans med en informationsinsats för att beskriva varför det
nya systemet införs.
Miljövinsterna med ny optisk sortering i tre fraktioner är betydande. Idag beräknas
83% av plastförpackningarna från hushållen vara felsorterade vilket utgör 21% av det
fossila inslaget till avfallspannorna. Förslaget innebär en reduktion av koldioxidutsläppen med 4500 ton/år.
Genom utsortering av dessa plastförpackningar minskar denna volym med 1200 ton
per år vilket istället kan lämnas till FTI som betalar ersättning med 500 kr/ton samtidigt som behandlingskostnaden för avfallet minskar med 550 kr/ton. Dessutom reducerar en ny sorteringsanläggning drift- och underhållskostnaderna med 740 tkr/år
jämfört med idag.
Årlig tillkommande kostnad för investeringen inom affärsområde hushåll i BEMAB
beräknas netto till 2 152 tkr.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna att Borås Energi och Miljö AB investerar i en anläggning för optisk sortering i
tre fraktioner för maximalt 60 mnkr samt införa en tredje utsorteringsfraktion vid avfallsinsamlingen för att minska miljöpåverkan och resursanvändning i enlighet med Avfallsplanens
intentioner.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

SP 1

BESLUTSFÖRSLAG

Detaljplaneändring för Centrum, Viskaholm 2
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2017-03-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0498 214 och 2016/KS0497 269
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057/ Anders Graad tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2017-02-27 / ee och bh

Programområde: 2

Sida
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Dnr 2016/KS0498 214 och
2016/KS0497 269

Avd: Strategisk samhällsplanering/Mark och expl.
Handläggare: Karin Graad /Anders Graad
Samhällsbyggnadsnämnden
Riksbyggen
AB Bostäder i Borås

Detaljplaneuppdrag för Centrum, Viskaholm 2
Riksbyggen och AB Bostäder i Borås har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kv. Viskaholm 2 m.fl.
Detaljplan
Kommunstyrelsen finner det lämpligt att påbörja detaljplaneuppdrag för fastigheten
Viskaholm 2 som ägs av de sökande. Fastigheten ligger på en strategisk viktig plats i
centrum, nära till kommunikationer och möjlighet till förtätning av bostäder. Dock
finns många frågeställningar som inte har klarlagts och som komplicerar planeringen.
Detta innebär att kommunen i dagsläget inte på egen hand kan ta ställning kring avgränsningar av Resecentrum och viktiga stråk i staden. Planuppdraget kommer innebära att utblickar och studier behöver göras för ett större område än fastigheten
Viskaholm 2. Planarbetet ska inledas med ett brett och utvecklande visionsarbete.
Lämplig planavgränsning får avgöras under planarbetets gång.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att påbörja detaljplan för Viskaholm 2.
Markanvisning
Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla.
Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är viktigt att se området i en
större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och byggnader ska samspela för att få
effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för fastighetsägare och aktörer. Borås Stad arbetar dessutom intensivt med att planera för Götalandsbanans sträckning och bl. a det av Borås Stad förordade alternativet kommer att
påverka planeringsförutsättningarna för förfrågningsområdet. Innan detta arbete
kommit längre är Kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning till denna markanvisning.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och expl.chef

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällspl
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SUMMERING
WORKSHOP VISKAHOLM
2016-02-04

SUMMERING WORKSHOP VISKAHOLM 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVRIGT

Förord3
Program / Gruppindelning
4
Positive Footprint Housing® – föreläsning Michael Ekberg5
Stadsutveckling, inspiration, E-tal – föreläsning Gert Wingårdh
6-10
Götalandsbanan – föreläsning Ulf Olsson och Bengt Himmelman
11
Summering av två workshops
12-15
Slutsatsen för dagen
16

Media, bl a Borås Tidning rapporterade om aktiviteten:
”Vill bygga 500 bostäder – då ska det vara klart
Alla bollar i luften. Det var utgångspunkten för torsdagens idémöte om Viskaholms utveckling. AB Bostäder och Riksbyggen hade bjudit in ett 30-tal
personer, politiker och tjänstemän och i spetsen arkitekt Gert Wingårdh.”

SUMMERING WORKSHOP VISKAHOLM 3

FÖRORD

Riksbyggen och AB Bostäder bjöd den 4:e februari in till en workshopdag
om Viskaholms stundande utveckling för att skapa en bred bild hur området skall utvecklas. Dagen utfördes i samarbete med Wingårdhs arkitekter.
Med bred uppslutning och seriös entusiasm samlades deltagarna och
gjorde två workshops i tre grupper i kombination med inspirations föreläsningar.
En gemensam sammanfattning avslutade dagen.

SUMMERING WORKSHOP VISKAHOLM 4

PROGRAM

GRUPPINDELNING
GRUPP 1

10.00 Presentation
10.05 Positive Footprint Housing®, Michael Ekberg
10.20 S tadsutveckling i bild och ord. Inspiration och jämförelse
i densitet och arkitektur, Gert Wingårdh
10.35 Workshop Borås med omnejd
12.00 Lunch
13.00 Götalandsbanan, Ulf Olsson och Bengt Himmelman
13.15 Workshop Viskaholm med omnejd
15.00 Paus
15.15 S ammanfattning Gert Wingårdh
Avslutning Ulf Olsson och Michel Ekberg
Anders Olausson
Annette Carlson
Jan-Åke Claesson
Fredrik Hjelm
Andreas Klingström
Gunnar Isackson
Svante Stomberg
Anne Rapinoja
Bengt Engberg
Åsa Martinsson
Mårten Lilja

Wingårdhs
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
AB Bostäder i Borås
AB Bostäder i Borås
Riksbyggen
Riksbyggen

Gruppledare
Kommunalråd
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Tekniska förvaltningen
Kommunchef
Styrelsen

GRUPP 2

Aron Davidsson
Lena Palmén
Karin Graad
Morgan Hjalmarsson
Tomas Rossing
Tommy Josefsson
Anders Graad
Sven Wergård
Sven Liljegren
Tommy Prissberg
Mikael Varde

Wingårdhs
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
AB Bostäder i Borås
AB Bostäder i Borås
Riksbyggen
Riksbyggen

Gruppledare
Kommunalråd
SPA
Kommunalråd
Stadsarkitekt Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsnämnden
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POSITIVE FOOTPRINT HOUSING®
MICHAEL EKBERG FRÅN RIKSBYGGEN

BRF. VIVA
Ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar
bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.
I projektet arbetar vi för att dagens behov ska tillfredsställas utan att vi
äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
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ULF OLSSON OCH BENGT HIMMELMAN
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Figur 6.38 Röd korridor, östra delen

Ulf Olsson och Bengt Himmelman berättade om möjligheterna för den
kommande Götalandsbanan och samtalen med Sverigeförhandlarna.
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SUMMERING AV TVÅ WORKSHOPS

Det var tydligt att det finns entusiasm och gruppdeltagarna griper sig an
uppgiften med ett allvar.
Borås är en småstad men fylld av innevånare som anser att det är en storstad. Det finns mycket förväntan, mycket entreprenörskap.
Det finns mycket ego, bra självkänsla. Man känner att det är en stad som
är på G och att den har en för trång kostym. Man vill gå från att vara en
småstad till en intelligent ny stad.
Inte nödvändigtvis storstad på samma sätt som att textilindustrin har
förändrat sig till att e-handeln center är Viared och på ett intellegent sätt
kopplat greppet på att textilindustrin. På samma sätt kan staden skapa sin
egen identitet som en måne, en unik himmlakropp i ett solsystem, en stad
i ett storstadssammanhang sammankopplat med närheten och logistiken,
flygplatsen och järnvägen.
Man talade också om att det fanns historiskt sett en stor tolerans i Borås.
Det är en spännande förutsättning att t ex Norrby och Hässleholmen ligger
tätt intill centrum och nära Villastaden där villapriserna är som högst. Det
finns antagligen en social dynamik i det. I grännslandet mellan de olika
stadsdelarna kan man med fördel flika upp gränsen och få stadsdelarna
att tagga i varandra. I en jämförelse med Göteborg så är avståndet mellan
centrum och de stadsdelar som behöver lyftas och utvecklas minst 4 kilometer vilket gör det så mycket svårare att nå en väl fungerande struktur.
Där finns ingen kontaktyta. I Borås är det antagligen lätt att skicka ut tentackler och få friktion mellan de olika områdena.
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Man talade i workshoparna om barriärer Riksväg 40 och Järnvägen.
Det är både barriärer och vägar in. Var börjar Borås? Själva staden börjar i
skärningspunkten mellan barriären Riksväg 40 och Järnvägen, i princip vid
centralstationen. Det är rätt häftigt att en så relativ stor stad har den kommunikativa knutpunkten, inte i centrum utan som en port. Man kommer
till Borås från väster, inte bara flygplatsen finns väster ut, utan det är en
från väster orienterad stad. Det blir en slags gateway till Borås som finns i
just det här området vid Viskaholm. Det är unikt i en stadsutbyggnad. Det
är spännande med vägen. Vad är bilen om 20 år, det är antagligen något
helt annorlunda. Bilen idag är möjligen vad telefonen var för 20 år sedan.
Borås kanske har ett försprång tack vare att Riksväg 40 är en artär rakt in.
Vad det gäller Barriärer var det olika i grupperna hur man såg på Norrby
Långgata och Kungsleden. Om de är barriärer så finns det olika sätt att
överbrygga dessa då det är mer av stadsgator.
Är cityringen en barriär eller är den attraktor? Det fanns olika syn på detta,
skall den ligga kvar eller skall man dra den lite mindre centralt, oavsett
kom man fram till att det inte är en stor mängd trafik som går där idag.
Man talar om att det är fin samarbetsanda i staden.
Det finns bra gröna kilar in i staden.
Bra eller dålig kollektivtrafik? Det var olika uppfattningar i grupperna. Från
att säga att kollektivtrafiken är den sämsta i världen med t ex tomma bussar på linje 20 till Viared med 5 000 arbetsplatser där man hellre väljer att
åka bil. Till att kollektivtrafiken är bäst i Sverige, på en nivå som är sagolikt
bra, t ex 5 ggr bättre än Malmö.
Det fanns olika uppfattningar i grupp 3 var kollektivtrafikterminalerna
skall ligga och hur busslinjerna skall gå. Den framtida järnvägslösningen
och dess placeringar av uppgångar och underjordiska station är oerhört
viktig för stadsutvecklingen. Det borde prioriteras att Borås definierar var
uppgångarna från den underjordiska stationsbyggnaden skall komma upp.
Där de kommer upp idagen bör kollektivtrafiknoden på mark ligga och att
uppgångarna placeras så att man lätt också tar sig vidare till olika målpunkter i centrum är också viktigt. Kommer verkligen en rulltrappa upp mitt
i busscentrat så att man får ett fullständigt sömlöst steg mellan de olika
kollektivtrafiklagen eller inte? Man borde ha med det i förhandlingarna.
Ja, men vi vill att man kommer upp precis där knappnålen är.
Berget är en mycket bra plats att placera knappnålen på. Bergrummet kan
vara intressant ca 75 meter ned men även fungera som en ankomsthall
när man kom upp i marknivå från den underjordiska stationen.
Berget är en bra kvalité tycker några – spräng bort det tycker andra.
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Högahuskorten var med på kartorna men fick inte genomslag. Bilderna
och diskussionerna gav att grupperna mer ansåg att Viskaholm skulle ha
en tät struktur men inte för hög. Någon grupp tyckte att man kunde bygga
ned mot Viskan, privatisera ena kanten för att man kan inte går på båda
sidor av Viskan för det finns inte underlag att göra båda sidor levande.
Kanske 3-4 våningar mot Viskan.
I åtminstone två grupper så valdes bilder med täthet och gränder som inte
var på bilarnas villkor utan mer som en gammal medelhavsstad. Venedig
till exempel, trånga gränder med intensivt liv och att bebyggelsen kunde
upp med höjd och styrka ca 50 meter från Viskan mot Järnvägen. Det var
också samsyn mellan alla grupper att höjden inte skulle gå till 120 meter
utan mer till 60 meters höjd och att det skulle vara på cyklarnas och de
gåendes villkor och att det skulle vara gröna hus med stor variation. ”Man
ville ha hela Sveriges arkitektkår som ritade var sitt hus. Helst skulle det
vara det bästa de gjort någonsin”. När grupperna valde ut korten så valdes
god arkitektur ut. Alla var eniga i detta val, kvalité.
Någon grupp jobbade med stråk. Viskan är en stor kvalitet och ju fler broar
över Viskan desto bättre. Varför inte göra en sittplatform eller en restaurang i Viskan så att man kan vara på vatten.
Ja, vi kommer att bygga nytt, ja, det kommer att bli dyrt och ja, alla kommer inte kunna bo här men alla skall känna sig välkomna här. Det skall finnas anledning för alla Boråsare att röra sig och ta i anspråk de fina publika
rum som måste skapas med de byggnader och den exploatering som sker.
Det konstaterades att det är viktigt med blandstad och att första våningen
måste aktiveras. Torgbildningen, som är parkering i dag tyckte grupperna
att man kunna bebygga.
Hur rör sig männinskor i området diskuterades och det var bl a tydligt att
stråket mellan centralsstationen och högskolan längs spåren är väldigt
starkt väl frekventerat.
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Skall man skapa en barriärbebyggelse emot barriären järnvägen så permanentas den ännu mer, men gör insidan skyddad. Man skulle t ex kunna
göra effektiva enkelsidiga studentbostäder som en mur mot järnvägen.
Fråga är skall man befästa en barriär eller ska man tro att man kan ta
språng över dem. Både järnvägen och Riksväg 40 är barriärer som är svåra
att ta språng över och då kanske man skall ta det som utgångspunkt.
Det finns inget heligt i området enligt grupperna, berget kunde man avvara, grönområdena kan ersättas med bättre grönska på hustaken utom
byggnaden som workshopen var i huvudkontoret för Borås wäfveri som
är en slags logotype för området och visar vad det historiskt har varit.
Byggnaden kanske kunde bli ett stort restauranghus. Arbetsplatser och
bostäder skall blandas. Stadsgatan, Cityringen fyller en funktion, man behöver syresätta centrum men kanske kan man lösa det olika sätt. Möjligen
kan det bli ett gångfartsområde eller så kan man döpa om till Cityringen
till ”Krypvägen”. Kan man leda studenter och andra på nya sätt igenom
området. Bygg bostäder till studenterna istället för att de pendlar!
Hur tätt och högt är lämpligt? Med bilderna som stöd så kanske det är
lämpligt med 3,5 e-tal på denna superattraktiva mark med så bra kollektivtrafikläge. Någon grupp pratade om att gå ned i höjd på byggnaderna till
3-4 våningar mot viskan och gå upp mot järnvägen. Om det mot järnvägen
kan bli 10-15 våningar eller så är svårt att säga och måste prövas. Barcode
bebyggelsen har ca 4 som e-tal och kanske i någon egen och, för Borås
unik variant eller form också kan prövas ansåg någon.
Inte någon har propagerat för att rutnätsstaden skall fortsätta in på Viskaholm. Antikvarien menade att det är bättre med tydliga årsringar och
grupperna verkade ta fasta på att det är viktigare att skapa något unikt,
kvalitativt och framåtblickande.

Viskaholm
Eco-Housing Tower
Borås 2025
Green Building Award 2026

Ulf Olsson summerade intrycket med att Viskaholm är mycket intressant
utvecklingsområde och när allting faller på plats med Götalandsbanan
så är det bara att dra igång. En hög exploatering, en unik karaktär med
exempelvis de lite mindre gränder som diskuteras. Mycket spännande och
extra roligt att det är både AB Bostäder och Riksbyggen som skall utveckla
området då det innebär en blandning av upplåtelseformer.
Michael Ekberg, summerade för Riksbyggen och AB Bostäders räkning
med att det var roligt med så stor uppslutning, så många goda idéer och
att alla har varit positivt delaktiga i dagen vilket ger bra förutsättningar för
vad som kan göras på denna så strategiska plats Viskaholm och tackade
alla för dagen. Det ger en god näring till fortsatt arbete.
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SLUTSATSEN FÖR DAGEN

Det rådde positiv samsyn kring det mesta och inte minst för fyra
väsentliga punkter för området:
•

Området är viktigt, det är angeläget att det blir bebyggt inom en snar
framtid, det är en port in till staden så karaktären spelar stor roll för
Borås ansikte utåt och in mot staden.

•

Området skall bebyggas hållbart: socialt, ekologiskt, ekonomiskt.

•

Området skall bebyggas tätt då det ligger synnerligen centralt och
direkt vid en kollektivtrafiknod med en hög exploateringsgrad som
motsvarar en bebyggelse på ca 5 våningar och möjlighet att låta
någon byggnad gå upp i höjd till ca 20 våningar.

•

Området skall vara en blandstad med olika upplåtelseformer, olika
funktioner, lokaler i bottenvåningarna och ge förutsättning för liv på
gator, platser.
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Begäran om ändring av detaljplan för Sjömarken,
Backabo 2:158
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att ändra detaljplanen till bostadsändamål.

2017-03-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:
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Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2017-02-07 / bh
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Sida
1(1)
2017-03-20

Dnr 2015/KS0327 214

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om ändring av detaljplan för
Sjömarken, Backabo 2:158
Bostadsområdet Sjöhagen är snart färdigexploaterat. Fastigheten Backabo 2:158 är
idag planlagd för skoländamål där den ursprungliga tanken var att bygga en förskola
för två avdelningar. Denna storlek är inte aktuell och detaljplanen bör därför ändras
till bostadsändamål med en flexibel byggrätt.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att ändra detaljplanen till bostadsändamål.
Planuppdraget ska prioriteras under 2017.
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Svar på remiss om Kultur- och Biblioteksprogram 20172018
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget och anser att nämndens förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
stämmer väl överens med och kan bidra till de långsiktiga övergripande målen i Borås 2025.

2017-03-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0224 860
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2017-02-23 / bh

Programområde: 2

Sida
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REMISSVAR
Kommunstyrelsen

2017-03-20

2017/KS0224 860

Monica Lindqvist
033-35 7322
Kulturnämnden

Svar på remiss Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018
Kulturnämndens diarienummer: 2016/KN0262

Nämndens beslut
Tillstyrker

Nämndens yttrande i sammanfattning
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget och anser att nämndens förslag till Kultur- och
Biblioteksprogram 2017-2018 stämmer väl överens med och kan bidra till de långsiktiga övergripande målen i Borås 2025.

Nämndens yttrande i sin helhet
Kommunstyrelsen anser att nämndens förslag till Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018 stämmer väl överens med och kan bidra till de långsiktiga övergripande
målen i Borås 2025.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några nämndvärda ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet kan på sikt innebära positiva ekonomiska konsekvenser för Borås.
Mer kunskap och mer dialoger främjar samhällsutvecklingen i Borås på sikt.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms innebära många goda sociala konsekvenser för Borås.
Huvudsakliga målet med programmet är att påverka sociala livet i Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering

SKRIVELSE

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Datum
2017-02-02

Sida
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Diarienummer
2016/KN0262 860

Nämnder och bolag i Borås Stad

Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Beslut
Kulturnämnden beslutar att sända förslag till Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program.
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till
de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande
styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.
Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018.
Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.
KULTURNÄMNDEN

Lars Gustaf Andersson
Förste vice ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
Bilagor: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad.
Borås Stads Biblioteksprogram.

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Kultur- och
Biblioteksprogram
för Borås Stad

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller för: XX
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Kultur- och
Biblioteksprogram för
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse.
Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder
information, kunskap och upplevelser. Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera
till läsning. Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.
Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och
bildning.
Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.
De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap,
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.
Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för.
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.
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Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion
av professionell kultur.
Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en
god integration i staden.
Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck.
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet
för boråsaren.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Biblioteksprogram
Biblioteksprogram 1
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2 Biblioteksprogram

Biblioteksprogram
I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter
och utvecklas som människa.
Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet
och ett gemensamt medieutbud.
Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksamhet. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen.
Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Biblioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.
Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande,
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer.
Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärlden, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället.
Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet
ska vara aktuellt, varierat och till för alla.
Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.
Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också
visa på lokala kulturella resurser. Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara
tydligt i bibliotekens verksamhet.
Biblioteksprogram 3

Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.
Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förutsättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med
andra aktörer. Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande.

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
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Yttrande över granskning av detaljplan för Norra Sjöbo,
Sandsoppen 24
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

2017-03-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0831 214
Handläggare: Sebastian Andersson, 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2017-03-09 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-03-20

Dnr 2015/KS0831 214
Ert Dnr BN 2017-000038

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över granskning av detaljplan för
Norra Sjöbo, Sandsoppen 24
Det är positivt att planförslaget möjliggör en förtätning utmed stråket genom Sjöbo.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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GRANSKNING
BN2015-2357
Nämndbeslut
2017-02-09 § SBN 2017-000038

Underrättelse om granskning för Norra Sjöbo,
Sandsoppen 24 m.fl., Borås Stad.
Planens syfte är att tillåta byggande av fler bostäder genom att upphäva gällande
fastighetsplan för fastigheten Sandsoppen 24 m.fl. Gällande detaljplan tillåter byggelse
av fristående hus upp till två våningar med maximalt två bostadslägenheter inom varje
huvudbyggnad. Tillägget till detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder i upp till
två våningar med en inred vind och tillåter fler bostadslägenheter inom varje
huvudbyggnad. Det möjliggör en högre exploateringsgrad men behåller samtidigt
kvarterets karaktär.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår
hemsida: www.boras.se/detaljplan.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har
ett väsentligt intresse i frågan. Den som inte
yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan
förlora rätten att överklaga.

Granskningstiden pågår den 20 februari – den 5 mars.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 816 fre kl. 8-15.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Zilka Cosic tfn. 073-432 75 38, e-post zilka.cosic@boras.se
Agnes Sandstedt tfn. 033-35 85 09, e-post agnes.sandstedt@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 5 mars via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-2357. 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.
Borås den 20 februari 2017
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Ändring av detaljplan i form av tillägg för
Norra Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl.
Granskning

BN 2015-2357

Planbeskrivning
Ändring av detaljplan i form av tillägg för Norra Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 januari 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att tillåta byggande av fler bostäder genom
att upphäva gällande fastighetsplan för fastigheterna
Sandsoppen 22 och 24 samt tillåta en högre exploatering.
Inom Sandsoppen 11 och 12 upphävs bara en administrativ
bestämmelse som reglerar hur fastigheterna ska vara indelade

Planområde

Fastigheterna är belägna på Norra Sjöbo utmed Ekängsgatan.
Planområdets storlek är 6770 m2 . Marken i området är i privat
ägo.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är ”Stadsplanekarta över kv.
Sandsoppen upprättad den 25 juli 1956”. Den anger att fastigheterna får användas för bostadändamål. Tillåten byggelse
är fristående hus upp till två våningar med maximalt två
bostadslägenheter inom varje huvudbyggnad. För området
gäller även fastighetsbestämmelser i fastighetsplan med
aktbeteckning 1583K-BN864/1957. I maj 2011 infördes
ändringar i Plan- och bygglagen som gör att tomtindelningar
och fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning idag räknas som
fastighetsindelningsbestämmelser. Därmed gäller fastighetsplanen tillsammans med gällande detaljplan från 1956.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-18 att Kommunstyrelesen inte har något att erinera mot planförslaget samt att en
högre exploatering bör studeras i planarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.
Den 3 oktober 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000013). Samrådet ägde rum den 24
oktober – den 4 december 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda en i en samrådsredogörelse.

2. Strategisk planering
Borås Stad arbetar med att ta fram en strategisk plan för
Sjöbo som ska leda dess framtida utveckling i samhällsplaneringen. Ett av syftet med strategiska planen är studera
möjligheten för en förtätning. Detta tillägget till detaljplan
stämmer med dessa intentioner, då den tillåter en högre
exploatering än gällande detaljplan.

3. Stadsbild
Tillägget till detaljplanen innebär att fler nya bostäder kan
tillskapas inom kvarteret. Planområdet är beläget i en bebyggelsestruktur av fristående hus i en eller två våningar. Tillägget till detaljplanen möjliggör bostäder i upp till två våningar
med en inred vind. Det möjliggör en högre exploateringsgrad
men behåller samtidigt kvarterets karaktär.

4. Planbestämmelser
Fastighetsplan med aktbeteckning 1583K-BN864/1957,
upprättad år 1957 upphävs inom hela planområdet.
Inom Sandsoppen 22 och 24 upphäver man bestämmelsen
som tillåter maximalt två bostadslägenheter inom varje
huvudbyggnad samt bestämmelsen som tillåter bara
fristående hus. Bestämmelsen som inte tillåter byggnation
(prickmark) upphävs inom egenskapsgränsen och läggs till 4
meter från fastighetsgräns söder. En tillåtelse för inred vind
är tillagd samt minsta avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns som är 3 meter om frilggande enbostadshus byggs.
Inom Sandsoppen 11 och 12 upphävs bara en administrativ
bestämmelse som reglerar hur fastigheterna ska vara indelade,
vilket gör att fastighetsgränserna går att ändra om man vill.
Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

5. Konsekvenser
Behovsbedömning
Översiktskarta
2

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tillägg till detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.
Planområdet är innanför den röda heldragna linjen.

Egenskapsbestämmelser
Egenskapsgräns
2 bestämmelsen som avgränsar max två bostäder i
varje huvudbyggnad upphävs.
F bestämmelsen som tillåter bara fristående hus
upphävs.
Område som icke får bebyggas
Område för bostadsändamål
Utnyttjandegrad / fastighetsindelning
e1 Området får bebyggas med radhus/parhus/kedje
hus/flerbostadshus eller friliggande enbostadshus,
upp till 30% av fastighetsarean.

e1

F 2

Radhus/parhus/kedjehus eller flerfamiljshus får
byggas samman i tomtgräns.
Om friliggande enbostadshus byggs måste de
placeras minst 3 meter från tomtgränsen.
Minsta tillåtna fastighetsstorlek för friligande enbostadshus är 500 m².
Vind får inredas, takkupor får finnas med en maximal bredd som utgör en fjärdedel av fasadbredden.

Administrativa bestämmelser

Fastighetsbestämmelser i fastighetsplan
1583K-BN864/1957 upphävs inom hela planområdet.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Ändring av detaljplan i form av tillägg för
Norra Sjöbo

Sandsoppen 24 m.fl.

Samrådshandling
Beslutsdatum

Inst.

Samråd

2016-10-24

DEL.

Granskning

2017-02-09

Borås Stad, Västra Götalands län

Antagande

Tillägg upprättat 2017-01-30

Laga kraft

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Plankarta
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka
gällande miljökvalitetsnormer.

Hållbar utveckling

Planen bidrar till att mer kan byggas på platsen och leder
därmed till en liten förtätning av bebyggelsen, vilket är
positivt för Borås Stads mål att bygga för en hållbar utveckling. Området bedöms klara av trafikökningen som sker med
höjningen av exploateringsgraden.

Zilka Cosic
Planarkitekt

BN 2015-002357

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Utökat förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Organisatoriska frågor

6. Administrativa frågor

Granskning sker i februari 2017, planen beräknas kunna
antas i mars 2017.

Genomförandetid

Planavgift

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen inte
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen
behöver beaktas.

Planavgift ska tas ut vid prövning av lovärenden.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovschef
DETALJPLAN

Zilka Cosic
planarkitekt
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Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan i form av tillägg för Norra Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl., Borås Stad, upprättad den 30 januari 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
8 september 2016 har ägt rum under tiden 24 oktober – 04
december 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
10 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats vilket
framgår av kommentarerna till respektive yttrande och
sammanfattningen nedan. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.

1. Yttranden från remisspart
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Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

Kommunstyrelsen är positv till att detaljplanens tillägg
möjliggör fler bostäder, men anser att en ännu högre exploatringsgrad är önskvärd. Samhällsbyggnadsnämnden bör
därför undersöka möjligheten att ytterligare öka exploateringsgraden för bostäder i planen.

»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

Kommentar

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Beslutsförslag

Handläggning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-18 att Kommunstyrelesen inte har något att erinera mot planförslaget samt att en
högre exploatering bör studeras i planarbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked
samt att planavtal ska upprättas.
Den 3 oktober 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000013). Samrådet ägde rum den 24
oktober – den 4 december 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda denna samrådsredogörelse.

Exploatören väljer av tidsmässiga skäl att inte gå vidare med
utredningen för en högre exploateringsgraden.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen konstaterar att ändring av detaljplan genom
en tilläggsplan inte är förenligt med PBL enligt Boverkets
tolkning. Länsstyrelsen har förutom planprocessen inga synpunkter på den ändrade exploateringsgraden för bostäder. En
ändring av detaljplanen kan inte göras i separata handlingar.
Ändringen får göras i de ursprungliga handlingarna där ändringarna tydligt framgår. Det får bara finnas en plankarta.
Konsekvenserna för den ändrade exploateringsgraden för
bostadsändamål i planen behöver beskrivas.

Kommentar

För att ändringen av planen ska vara tydlig för allmänheten
samt kostnadsefektiv och tidseffektiv väljer vi att inte följa
Boverkets tolkning och behåller handlingsformatet. Handlingen läser man tillsammans med de ursprungliga handlingarna vilket innebär att det finnns bara en plankarta för
ett område. Handlingens namn ändras dock från Tillägg av
detaljplan till Ändring av detaljplan i form av tillägg.
Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning av
konsekvenserna för den ändrade exploateringsgraden under
punkten ”Hållbar utveckling”.
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S3 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förlaget till detaljplan.

S4 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker tillägget till detaljplanen.

S5 Kulturnämnden

Kulrurnämnden tillstyrker tillägg till detaljplan för Sandsoppen 24 m.fl.

S6 Borås Elnät

Elnät ingen erinran.
Stadsnät ingen erinran.

S7 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter:
Eftersom planområdet är uppdelat och inte innehåller fler
än fyra fastigheter kan det för förståelsens skull vara värt att
redovisa samtliga berörda fastigheter såväl i rubriceringen av
planen, som under avdeelningen ”Planens syfte”. Under avdelniningen ”Planområde” beskrivs detta som ”fastigheten”,
vilket är vilseledande eftersom fyra fastigheter berörs. Prickmark upphävs till viss del inom Sandsoppen 24 och tillförs
inom delar av Sandoppen 22 och 24. Detta bör för förståelsen skull markeras tydligare på kopian av plankarta på sida 3.
I teckenförklaringen för illustrationskartan uppges streckad
linije innebära plangräns, men de streckade linijerna i kartab
torde i själva verket avse illustrerade fastighetsgränser.

Kommentar

Planbeskrivningen och kartan har uppdaterats.

S8 Stadsdel Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplan för Norra
Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl., Borås Stad och översänder svaret
till Samhällsbyggndasnämnden.

S9 Skanova

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av detaljplan för Norra Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl. och vill medela
att det ej finns något att erinra mot planförslaget.

S10 Hyresgästföreningen

Vi förordar att det byggs ett flerfamiljshus och då företrädesvis en hyresrätt. I övrigt inget att erinra.

DETALJPLAN

5

6

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

DETALJPLAN
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ILLUSTRATIONSKARTA

TECKENFÖRKLARING
Illustrationskartan är till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd. Den visar
ett möjligt sätt att bebygga området enligt
bestämmelserna på plankartan.Den har ingen
rättsvärkan.

Fastighetsgräns
Ny byggnation
Träd

Illustration på fristående enbostadshus

Illustration på radhus

Gräns för illustrationskartan
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:1000

Gräns för området i vilket man upphäver
gällande fastighetsplan samt tillåter en högre
exploatering.
Gräns för området i vilket man bara
upphäver gällande fastighetsplan.

Illustration på flerfamiljshus

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

