KALLELSE

1 (8)

2017-03-24

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 3 april 2017 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund
Inledning
Sammanträdet inleds med föredragningar om "Nya funktioner på
Stadsledningskansliet" (initiativärende den 20 mars). Respektive
funktion disponerar 15 minuter för information inkl ev. frågor.

Tisdag den 2 maj 2017 är ett företagsbesök inplanerat för Kommunstyrelsen kl 09.30-12.00.
Program utsänds senare

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-04-03

Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2018.
(2017/KS0295 006-1)

(Bil)

Förenkla medborgarens röst (e-petition).
(2016/KS0543 101-1)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
Kc
Kc
Kc

2
3
4

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

(Bil)

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

(Bil)

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
(2016/KS0707 002-1)

(Bil)

Kc

5

Borås Stads remissyttrande över betänkande Värna demokratin
mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och
kommunernas ansvar (SOU 2016:92).
(2017/KS0201 106-1)
(Bil)

PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandl
och därav föranl överenskommelse vilka ej delegerats till
annan (inkl uppl av anställningsavtal): föra kommunens
talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 18 augusti 2016–2 januari 2017, ärendenummer 61,
62, 67, 70 och 97/2016)
(2016/KS0007 021-1)

b)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 4 november 2016, ärendenummer 4/2016)
(2016/KS0012 021-1)
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c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 6 oktober 2016–27 december 2016, ärendenummer 8186, 90, 104, 106–107, 109 och 113/ 2016)
(2016/KS0013 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutr (i nära
samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Den 31 mars 2016–1 december 2016, ärendenummer 36, 69,
76–77 95, 101 och 105/2016)
(2016/KS0016 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 29 september–30 december 2016, ärendenummer 3753–
4951/2016)
(2016/KS0017 024-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 30 september–30 december 2016, ärendenummer
265–398/2016)
(2016/KS0023 024-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 2 december 2016–24 januari 2017, ärendenummer 01,
03, 07, 11–12/2017)
(2017/KS0012 021-1)

h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 2 januari—31 januari 2017, ärendenummer 1–
268/2017)
(2017/KS0017 024-1)

(Förslag: a-h till handlingarna)
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PF
KU

2
1

Personalekonomisk redovisning för 2016.
(2017/KS0294 020-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Remiss: Inriktningsdokument ungdomsmottagningar.
(2017/KS0250 701-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete.
(2017/KS0221 700-3)

(Bil)

KU

3

Initiativärende: Regelbunden avrapportering angående situationen i
grundskolan.
(Besked från programansvarigt kommunalråd att ärendet ska behandlas på
sammanträdet)
(2017/KS0321 291-3)
(Bil)

M

1

Riktlinjer för markanvisningar.
(2016/KS0363 250-2)

(Bil)

M

2

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark (Budgetuppdrag
2015).
(2015/KS0187 250-2)
(Bil)

M

3

Försäljning av fastigheterna Tyngden 6 och Tyngden 7 på
Kelvingatan i Hässleholmen.
(2017/KS0300 253-2)

(Bil)

M

4

Exploateringsavtal beträffande Detaljplan för Hulta, Hultahus 4
m.fl.
(2017/KS0213 251-2)
(Bil)

E

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn.
(2017/KS0209 133-3)

(Bil)

Flyktingmottagande 2017.
(2017/KS0209 133-3)

(Bil)
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c)

d)

Skrivelse från Förskolenämnden att tillstyrka
förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder
en förstudie för nybyggnation av förskola på
Byttorpskolans gård.
(2017/KS0289 290-3)

(Bil)

Skrivelse från Grundskolenämnden med begäran
att Lokalförsörjningsnämnden ska inleda en förstudie kring ombyggnation av Byttorpskolan.
(2017/KS0274 287-3)

(Bil)

e)

Skrivelse från Grundskolenämnden med begäran att
Lokalförsörjningsförvaltningen ska inleda förstudie
kring anpassning av lokaler på Norrbyskolan till
grundskola årskurs F-6.
(2017/KS0275 287-3)
(Bil)

f)

Förslag av hantering av hyreshöjning för särskilda
boenden enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
(2016/KS0725 206-3)
(Bil)

(Förslag: a – f till handlingarna)
E

2

Årsredovisning 2016 .
(2017/KS0070 042-1,
2017/KS0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236,
0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244 107-1)
(Bil)

E

3

Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning 2016
a)

Möjligheten för utbildning inom särskild utbildning
för vuxna.
(2017/KS0187 615-3)
(Bil)

b)

Redovisning av uppdraget att undanta nyanlända
från fristående skolors kösystem.
(2016/KS0831 611-3)

c)

(Bil)

Anslag för utbyggnad av cykelbanor utmed det statliga
vägnätet: Rydboholm-Ridhuset och Sandhult.
(2016/KS0841 312-2)
(Bil)
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d)

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att se
över kostnadsbilden för färdtjänst.
(2016/KS0672 736-2)
(Bil)

e)

Skrivelse till kommunalråden om synpunkter på
färdtjänsttaxor.
(2016/KS0644 736-2)

(Bil

(Förslag a – e till handlingarna)
E

4

Svar på remiss från Miljö- och energidepartement. Promemoria om
nationellt förbud mot plastartiklar i kosmetiska produkter som är
avsedda att sköljas av.
(2017/KS0143 439-2)
(Bil)

E

5

Avveckling av vård- och omsorgsboende på Källebergsgatan 31,
Viskafors.
(2017/KS0290 739-3)
(Bil)

E

6

Årsredovisning 2016 för Sjuhärads samordningsförbund.
(2017/KS0288 107-1)

(Bil)

E

7

Begäran om ytterligare investeringsmedel i samband med flytt.
(2017/KS0301 049-1)
(Bil)

E

8

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016.
(2016/KS0751 759-3)

(Bil)

E

9

Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg - finansiering
och avtal.
(2016/KS0694 759-3)
(Bil)

E

10

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan
än Borås Stad (Budgetuppdrag 2015)
(2015/KS0198 050-1)
(Bil)

E

11

Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 - förhyrning av lokaler för
kommunal verksamhet
(2017/KS0174 282-3)
(Bil)

E

12

Tilläggsanslag i Budget 2017 - Fördelning av generellt statsbidrag
med anledning av flyktingsituationen.
(2016/KS0189 042-1)
(Bil)
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E
SP

13
1

Orangeriet 2.0
(2016/KS0767 299-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Utpekande av nya riksintresseområden för friluftslivet.
(2016/KS0614 430-2)
(Bil)

b)

Textilvandringsled med miljö- och industritema.
(2016/KS0449 269-2)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
SP

2

Granskningsyttrande, ändring av detaljplan för Kv Pallas 1.
(2015/KS0371 214-2)

(Bil)

SP

3

Granskningsyttrande över detaljplan för Hulta, Hultahus 4 och 5.
(2015/KS0787 214-2)
(Bil)

SP

4

Yttrande över Borås Elnät AB:s ansökan om nätkoncession för
ny 130 kV-ledning mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning.
(2013/KS0599 372-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet.
(2017/KS0219 530-2)
(Bil)

SP

6

Samrådsyttrande över detaljplan för Byttorpshörn m.fl.
(2017/KS0110 214-2)

(Bil)

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

Kc 2

BESLUTSFÖRSLAG

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

2017-03-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0151 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-03-15/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-04-03

Dnr 2017/KS0151 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2017 till
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna 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 Sverigedemokraterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

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

ri'
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•

.

Borås Stad
2017-02-26
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Redovisning av Partistöd 2016
Parti
Organisationsnummer
Räkenskapsår

Sverigedemokraterna i Borås
802435-6530
2016-01-01 till 2016-12-31

Intäkter
Partistöd
Ersättning for Blocksekreterare
Övriga ersättningar och intäkter
Utbildningsbidrag från Borås Stad
Medlemsavgifter
Privata bidrag
Totalt

563 577 kr
154 900 kr
46 160 kr
42 506 kr
12 000 kr
5 347 kr
824 490 kr

Kostnader
Service- och kanslitjänster, förbund
Löpande verksamhetskostnader
Kurser, föreläsningar, resor och hotell
Övrigt
Totalt

135 894 kr
558 219 kr
100 372 kr
42 215 kr
836 700 kr

(Not 1)
(Not 2)
(Not 3)
(Not 4)

Notl
Service- och kanslitjänster avser bland annat medlemssystem, administration, IT-support, presstjänst, utbildningar samt framställande av opinions bildande material. V aladministration inför allmänna. val 2018.
Not2
Kostnader för lokal, personal, trycksaker, kontorsmateriel samt förbrukningsmaterial.
.Not3
Utbildning, resor och övernattning för förtroendevalda. Opinionsbildande verksamhet.
Not4
Försäkringar, medlemsaktiviteter, externt köpta tjänster, tillstånd m.m.
Tidigare års överskott av partistöd, medlemsavgifter och övriga inkomster har fonderats till 2018 års valrörelse.
Dia<i<inr
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Andreas Exner, Kassör
Sverigedemokraterna Borås

Diarl&plonbeteckn

BOR;\S STAD

2017 -03- 0 3
Kommunstyrelsen

t

,.

"~

GRANSKNINGSRAPPORT

2017-03-01

Enligt kommunallagen § 11 skall fullmäktige besluta att en mottagare av partistöd årligen skall
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i
§9.
Redovisningen skall avse perioden fr.o.m 1/1 - 31/12 och skall lämnas in till fullmäktige senast 6
månader efter periodens utgång.
'

En särskild granskare, utsedd av mottagaren av partistödet, skall granska redovisningen för att
säkerställa att redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet.
I

Granskarens rapport över granskningen sk~ll bifogas redovisningen.
I

Undertecknad är utsedd av SO Borås att gr·anska redovisningen som anger hur partistödet använts
under verksamhetsår 2016.
Granskningen avser: Sverigedemokraterna i Borås
Perioden avser: 2016-01-01 - 2016-12-31
Den redovisning som lämnats in till Borås stad av Sverigedemokraterna ger en rättvisande bild av
hur det lokala partistödet använts.

~
Matti
Utsed

•

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

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

2017-03-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0151 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033 – 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-03-22/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
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Dnr 2017/KS0151 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2017 till Socialdemokraterna
Socialdemokraterna 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 Socialdemokraterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

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

Kc 4

BESLUTSFÖRSLAG

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och styrelser utställda
checkar, postväxlar och postanvisningar tills vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2017
års utgång ska kvitteras av
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Tom Andersson (MP)
finanschef Martin Jakobsson
redovisningschef Keijo Tossavainen
redovisningsspecialist Ronny Gabrielsson
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Kerstin Jönsson
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson
assistent Jeanette Daag-Rezac
2017-02-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0707 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-358300
Datum/avdelningschef: 2017-02-24/GB

Programområde: 1

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Borås Stads remissyttrande över betänkande Värna
demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell
samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen föreslås översända upprättat remissyttrande till Kulturdepartementet.

2017-03-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0201 106
Handläggare: Peder Englund, tfn 033-357555
Datum/avdelningschef: 2017-03-10/Peder Englund

Programområde: 1

Sida
1(3)

REMISSYTTRANDE
2017-04-03

Dnr 2017/KS0201 106

Stadsledningskansliet
CKS, Centrum för kunskap och säkerhet
Handläggare: Peder Englund

Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det civila samhället
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över betänkande
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar. (SOU 2016:92)
(Ert Dnr: Ku2017/00232/D)
Kommunstyrelsen har som underlag till detta yttrande inhämtat synpunkter från
Stadsledningskansliets avdelning CKS, Centrum för kunskap och säkerhet, som ansvarar för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Borås Stad.

Sammanfattning
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över vilken myndighet som bedöms lämplig
att nationellt samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. Bedömningen ska utgå från de behov som Borås Stad har av en nationell samordning av
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Den nationella samordnaren är viktig och av central betydelse för Borås Stads förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Det utgår från den nationella samordnarens tolv rekommendationer för att motverka våldsbejakande extremism. I det
förebyggande arbetet används även informations- och utbildningsmaterial som tagits
fram av den nationella samordnaren.
Med bakgrund och hänsyn till de behov Borås Stad har av en nationell samordning
anser Borås Stad att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den
myndighet som är lämplig att tilldelas uppdraget som nationell samordnare. Skälen till
detta är att MSB har en förmåga och erfarenhet att hantera frågor nationellt, regionalt
och lokalt. Den nationella samordningen av våldsbejakande extremism är enligt Borås
Stads mening i paritet med MSB:s uppdrag.

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

2

Yttrandet i sin helhet
Bakgrund

Den 10 december 2015 träffade regeringen och allianspartierna en överenskommelse
kring åtgärder mot terrorism. Det finns en enighet om att det arbete som den nuvarande Samordnaren genomför måste fortsätta i någon form efter det att uppdraget
upphör. Till det kommer att regeringen på senare år gett en rad myndigheter i uppdrag att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att ta fram metodstöd för
att underlätta arbetet mot sådan extremism.
Det är bakgrunden till uppdraget att föreslå vilken myndighet som skall ta över Samordnarens uppgifter att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
I betänkandets huvudförslag, när det gäller vilken myndighet som bör samordna arbetet mot våldsbejakande extremism, är bedömningen att förslaget inte är tillräckligt
analyserat. Det gäller vilka myndigheter som kan vara aktuella och skälen till detta.
Ärendet

Regeringskansliet, Kulturdepartementet har vänt sig till remissinstanserna för att ytterligare belysa frågan om lämplig myndighet för den nationella samordningen mot
våldsbejakande extremism utifrån frågeställningarna;


Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av arbetet
med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism?



Utifrån dessa behov, vilken myndighet, inklusive myndigheter som inte har
behandlats av utredningen, anser ni är mest lämpliga att tilldelas uppdraget
och varför?

Synpunkter

Borås Stad har den 30 maj 2016 beslutat om Borås Stads Plan för att motverka våldsbejakande extremism. Planen utgår från den nationella samordnarens tolv rekommendationer för det lokala förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Det strukturerade arbetet mot våldsbejakande extremism i Borås Stad påbörjades 1
februari 2016. En verksamhetsutvecklare med inriktning våldsbejakande extremism
avdelades att tillsammans med säkerhetschefen arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism i Borås Stad. Sedan den 1 september 2016 har arbetet involverats i uppbyggnaden av Stadsledningskansliets nya avdelning, Centrum för kunskap
och säkerhet (CKS) och sedan 1 januari 2017 organiserats i CKS.
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet har tillsammans
med berörda nämnder ansvaret för genomförandet av planen. Den 26 januari 2017
har uppföljning, redovisning och planeringen för det fortsatta arbetet redovisats till
Kommunstyrelsen.
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Den nationella samordnaren har, som nämnts tidigare, stor betydelse för Borås Stads
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. De behov som Borås Stad har
av en nationell samordning kan sammanfattas i behovet av;






Ett nationellt enhetligt och regelbundet uppdaterat utbildnings- och informationsmaterial för det förebyggande arbetet.
En nationell kommunikationskanal för frågor som rör våldsbejakande extremism
Nationella analyser samt hot och riskbedömningar som rör våldsbejakande
extremism
Generator och initiativtagare för olika nationella och regionala samverkansforum och nätverk.
Omvärldsbevakning och framtidsorienterade analyser.

Borås Stad menar, utifrån ovanstående behov, att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) är den myndighet som är mest lämplig att tilldelas uppdraget som
nationell samordnare.
Skälen till detta är främst att det i MSB:s uppdrag ingår att följa händelser i Sverige
och världen, att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och
mänskliga fri- och rättigheter. Uppdraget, som MSB redan har, harmoniserar väldigt
bra med det uppdrag som den nationella samordnaren har mot våldsbejakande extremism.
Dessutom har MSB erfarenhet och förmåga att sprida och generera kunskap i ett nationellt perspektiv, t.ex. i krisberedskapsarbetet nationellt, regionalt och lokalt. MSB
har även i sitt uppdrag att utgöra ett stöd för andra ansvariga när en olycka eller kris
inträffar.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Peder Englund
Avdelningschef
Centrum för kunskap och säkerhet

Remiss

2017-02-06
Ku2017/00232/D

Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det civila samhället

Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
– Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Remissinstanser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Riksdagens ombudsman, JO
Institutet för framtidsstudier
Brottsförebyggande rådet
Kriminalvården
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Folke Bernadotteakademin
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Försvarets radioanstalt (FRA)
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Barnombudsmannen
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotland län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Halland län
Länsstyrelsen Jämtland län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Kronoberg län
Länsstyrelsen Norrbotten

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Länsstyrelsen Skånes län
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Arbetsgivarverket
Statskontoret
Folkbildningsrådet
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan i Dalarna
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Södertörns högskola
Umeå universitet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Diskrimineringsombudsmannen
Forum för levande historia
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Statens medieråd
Askersunds kommun
Bergs kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Båstads kommun
Eskilstuna kommun
Falkenbergs kommun
Färgelanda kommun
Region Gotland
Gävle kommun
Göteborgs stad
Hedemora kommun

2 (5)

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Helsingborgs kommun
Hudiksvalls kommun
Hultfreds kommun
Håbo kommun
Jönköpings kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Klippans kommun
Kristinehamns kommun
Kungälvs kommun
Linköpings kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Malmö stad
Skellefteå kommun
Solna kommun
Stockholms stad
Sunne kommun
Surahammars kommun
Timrå kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Upplands-Bro kommun
Vingåkers kommun
Åtvidabergs kommun
Ängelholms kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Överkalix kommun
Amnesty
Barnens rätt i samhället(BRIS)
Brottsförebyggande centrum i Värmland
Djurens rätt
En annan sida av Sverige
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Fritidsforum
Fryshuset
Hjälpkällan
Ibn Rushd
Islamakademin
Judiska centralrådet

3 (5)

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Judiska ungdomsförbundet
Kurdiska Federation Paraply
Landsorganisationen i Sverige (LO)
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Malmös intresseföreningars paraplyorganisation
Riksidrottsförbundet
ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i
Sverige
Unizon
Sensus
Samarbetsorgan för etniska organisationer
Somaliska riksförbundet
Spiritus Mundi
Stiftelsen Expo
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)
Svenska FN-förbundet
Svenska kyrkan
Svenska Rädda Barnen
Svenska Röda Korset
Svenska kommittén mot antisemitism
Svenskt näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges kristna råd
Sveriges muslimska råd
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Teskedsorden
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Unga KRIS
Ungdom mot rasism
Utrikespolitiska institutet

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 24 mars
2017. Svaren bör lämnas per e-post (som både word- och pdf-fil) till
ku.remissvar@regeringskansliet.se med hänvisning till diarienumret
Ku2017/00232/D.
Remissvaren kan komma att publiceras på regeringens webbplats.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
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redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Det har bedömts att betänkandets huvudförslag när det gäller vilken
myndighet som bör samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande
extremism inte är tillräckligt analyserat. Det gäller vilka myndigheter som
skulle kunna vara aktuella och skälen för detta.
Remissinstanserna ombeds därför att ytterligare belysa frågan om
lämplig myndighet utifrån nedan frågeställningar:
−
−

Vilka behov har ni utifrån er verksamhet av nationell samordning av
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism?
Utifrån dessa behov, vilken myndighet, inklusive myndigheter som inte
har behandlats av utredningen, anser ni är mest lämplig att tilldelas
uppdraget som nationell samordnare och varför?

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Helena Swenzén
Expeditions- och rättschef
Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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Uppdraget
Den 10 december 2015 träffade regeringen och allianspartierna en
överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. Enligt denna finns
en enighet om att det arbete som den nuvarande Samordnaren
genomför måste fortsätta i någon form efter det att uppdraget
upphör. Till det kommer att regeringen på senare år gett en rad
myndigheter i uppdrag att öka kunskapen om våldsbejakande
extremism och att ta fram metodstöd för att underlätta arbetet mot
sådan extremism. Det är bakgrunden till uppdraget att föreslå
vilken myndighet som ska ta över Samordnarens uppgifter att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism från och med 2018.
Det är människor – i lokalsamhället och ofta unga – som
attraheras av och dras till våldsbejakande extremism. Det är också
på lokal nivå som människor kommer till insikt om att de vill lämna
extremistmiljöer. Arbetet mot våldsbejakande extremism måste
därför i allt väsentligt ske i lokalsamhället. Enligt den nyss nämnda
överenskommelsen nåddes enighet även kring att kommunerna har
ett ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper.
Det är bakgrunden till uppdraget, att utreda kommunernas
ansvar för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Demokrati och risk
Den svenska våldsbejakande extremismen består i huvudsak av tre
miljöer: den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön. Till
det kommer ensamagerande, som står utanför specifika miljöer, men
inspireras av deras konspiratoriska, hatfyllda och suggestiva budskap.
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Anhängare till den våldsbejakande extremismen underkänner
demokratiska principer och spelregler, vilket utgör ett hot mot
grundläggande demokratiska värden. Gemensamt för dem är också
att de i grunden vill förändra det demokratiska samhället och införa
en annan samhällsordning. På vägen dit uppfattas våld och andra
brott som en legitim metod.
Vägen dit kantas också av brott. De olika extremistgruppernas
aktiviteter underminerar, utmanar och hotar demokratin på olika
sätt. Personer i vit makt-miljön angriper människor som uppfattas
ha ”fel” religiös övertygelse, etnisk bakgrund och sexuell läggning,
vilket utgör ett angrepp mot principen om alla människors lika
värde. Personer i den autonoma miljön och vit makt-miljön attackerar varandra. Förtroendevalda angrips. Myndighetspersoner och
journalister utsätts för trakasserier, våld och andra former av otillåten påverkan. Myndighetslokaler blir föremål för skadegörelse.
Det finns en oro kring det relativt stora antalet återvändare från
krigsskådeplatser som stridit för terrororganisationer som Daesh.
De kan hantera vapen och sprängmedel samt strida samlat i grupp.
Deras tröskel för våld har sänkts och vissa av dem kan vara traumatiserade som en följd av krigets fasor. Vad alla ytterst fruktar är ett
regelrätt attentat.
Slutsatsen är att denna brottslighet som utmanar demokratin
innebär stora risker för både samhället och enskilda personer. De
bärande elementen i Samordnarens strategi är därför demokrati och
risk.
Stärk demokratin, motverka anslutning och underlätta utträde
Demokrati och risk, vilka uttryck tar sig Samordnarens grundläggande synsätt ut i praktiken?
Demokratin kan stärkas för att motverka våldsbejakande extremism. Det sker bland annat genom att Skolverket och Statens
medieråd tar fram material för att underlätta för lärare att ha ”svåra”
samtal respektive att öka ungas förmåga till källkritik. Våldsbejakande extremism lever och frodas på internet. Forum för levande
historia tar fram utbildningsmaterial om demokrati samt om intolerans och rasism i historien och i dag.
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Ju fler som ansluter sig till våldsbejakande extremism, desto
större blir riskerna. Genom exempelvis bidrag från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Allmänna arvsfonden verkar
föreningar och trossamfund på olika sätt för att personer inte ska
dras in i våldsbejakande extremism. Det civila samhällets föreningar
och trossamfund är också hörnpelare i demokratibygget.
Riskerna minskar också om personer kan lämna våldsbejakande
extremism. Genom stöd från socialtjänsten och organisationer
underlättas enskilda individers utträde från extremistmiljöer.
Det är också dessa punkter som utgör Samordnarens strategi:
att stärka demokratin, motverka inträde till våldsbejakande extremism och att underlätta utträde från sådana miljöer. På det sättet
minskar riskerna med våldsbejakande extremism genom att färre
befinner sig i ett sådant sammanhang.
En del kritiker kan tycka att det är för mjuka vantar för att möta
ett av vår tids största hot. Men Samordnarens roll är att i högre
grad aktivera en väsentligt större del av samhällets samlade resurser
än enbart brottsbekämpningen. Meningen är att dra nytta av de
omfattande förmågor samhället besitter för att just stärka demokratin, motverka inträde i våldsbejakande extremism och underlätta
utträde. På det sättet kan mycket lidande undvikas.
När det förebyggande arbetet ger effekt innebär det i sin tur att
färre våldsbejakande personer behöver följas upp. Därigenom ökar
rättsväsendets förmåga: Polis och säkerhetspolis får större förutsättningar att dels förhindra brott på förberedelse- eller försöksstadiet, dels klara upp de brott som ändå kommer att begås.
Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att så tidigt
som möjligt motverka extremistiskt motiverad brottslighet.
Kommunal samordnare, kommunal lägesbild,
kommunal handlingsplan
Under de två och ett halvt år som den nationella samordningen
mot våldsbejakande extremism verkat, har nästan samtliga landets
290 kommuner besökts. Erfarenheten visar att följande tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett konkret arbete mot våldsbejakande extremism ska kunna utföras lokalt:
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 Det ska finnas en kommunal samordnare eller kontaktperson.
 Det ska tas fram en kommunal lägesbild om den våldsbejakande
extremismen omfattning och struktur.
 På grundval av lägesbilden ska en kommunal handlingsplan formuleras mot våldsbejakande extremism.
Givetvis kan kommuner gå samman för att uppfylla dessa uppgifter
när det anses lämpligt (små kommuner, gemensam problembild etc.).
Många aktörer behöver hjälpas åt med att ta fram en lokal lägesbild och bidra till en handlingsplan. Vem vet vad? Kommunala
tjänstemän inom skola, socialtjänst, räddningstjänst och allmännytta
sitter inne med uppgifter. Vilken kunskap har civilsamhällets organisationer och trossamfund, anställda på ungdomshem och HVBboenden, parkeringsbolag, statliga förvaltningar som Skatteverket,
och givetvis lokal polis?
Våldsbejakande extremism – en del av krisberedskapen
Denna modell med samordning, lägesbild och handlingsplan tillämpas redan inom kommunal krisberedskap, även om fokus hittills
snarare varit översvämningar, storbränder och liknande utmaningar
än våldsbejakande extremism. Åtskilliga kommuner har dock börjat
lägga in ett socialt riskperspektiv i sina analyser. Det gäller olika
typer av förekomster och händelser som hotar den sociala hållbarheten. En sådan social risk är lokal förekomst av våldsbejakande
extremism.
Länsstyrelserna har ett ansvar för den länsvisa krisberedskapen
och tar bland annat del av kommunernas lägesbilder och handlingsplaner. På nationell nivå hanterar Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap krisberedskapen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
som nationell samordnare
Det är det nationella riskperspektivet och förmågan att samordna på
olika nivåer som motiverar Samordnarens förslag om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ta över samordnings-
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uppdraget att värna demokratin mot våldsbejakande extremism från
och med 2018 (högkvarter i Karlstad, se omslagets karta). På övergripande nivå hanterar myndigheten samhällets samtliga risker och
det bör innefatta även riskerna med våldsbejakande extremism.
Uppgiften som samordnare innebär långtifrån att göra allt själv
utan att just samordna, att verka för att saker och ting blir gjorda.
Några sådana samverkansuppgifter är att:
 Bistå i metodfrågor kring att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner.
 Följa och analysera utvecklingen av den våldsbejakande extremismens omfattning och karaktär.
 Samverka med centrala aktörer för att ordna utbildningar, initiera
projekt, ta fram handböcker etc.
 Initiera och följa forskning samt ”paketera” och sprida kunskap
så att den kan användas i det praktiska arbetet.
 Stödja länsstyrelser och kommuner genom vägledning och råd.
Länsstyrelsen som motor
Det viktiga arbetet görs i kommunerna, men de är många och har
olika förutsättningar. Avståndet kan också uppfattas vara långt till
den nationella samordningen. Samordnaren föreslår därför att länsstyrelserna får en roll som länsvisa samordnare gentemot kommunerna (se residensstäderna/nålarna på omslagets karta). Länsstyrelserna
har tät kontakt med och god kunskap om länets kommuner. Till det
kommer den nyss nämnda funktionen inom krisberedskapen, mellan
kommunerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Länsstyrelsens viktigaste roll blir att stödja kommunerna i deras
arbete med samordning, lägesbilder och handlingsplaner samt ge
råd och stöd. På länsstyrelsens initiativ kan olika samarbeten initieras mellan kommunerna.
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Råd och stöd ger positiv utveckling
De bärande elementen i kommunernas arbete mot våldsbejakande
extremism är alltså samordning, lägesbild och handlingsplan. Så gott
som samtliga kommuner har redan kontaktpersoner och åtskilliga
arbetar med lägesbilder och handlingsplaner. Samordnaren har redovisat en struktur för den fortsatta samordningen mot våldsbejakande extremism: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och länsstyrelserna.
Ett fortsatt arbete med goda exempel och stöd från denna samordning bör därför vara tillräckligt för att få till stånd en fortsatt
positiv utveckling. Till det kommer att redan befintlig lagstiftning
pekar i samma riktning.
Samordnaren anser därför att det inte behövs någon lagstiftning
som ställer krav på kommunerna att inrätta samordning och ta fram
lägesbilder och handlingsplaner.
Kommunernas ansvar
Våldsbejakande extremism har sin udd riktad mot vårt demokratiska samhälle i vilket kommunerna utgör basen. Våldsbejakande
extremism hotar och angriper också enskilda kommunmedlemmars
fri- och rättigheter. Det ligger därför i allmänintresset enligt kommunallagen att på olika sätt värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. Nyss nämndes samordning, lägesbild och handlingsplan
som viktiga instrument i det arbetet.
Särskilt på kommunal nivå finns goda möjligheter att med stöd av
kommunallagen vidta demokratistärkande åtgärder. Det handlar inte
enbart om att få fler att rösta vid de allmänna valen utan om att göra
fler delaktiga när underlag tas fram och beslut ska fattas. Genom
stöd till föreningar och trossamfund kan ungdomar med svag tillit
till samhället fångas upp.
Skollagen är tydlig med att skolan är en verksamhet i demokratins tjänst. Mycket görs också i skolan för att eleverna ska lära
om demokrati och mänskliga rättigheter och att sådana värderingar
genomsyrar skolmiljön. Syfte är att eleverna ska utveckla förmågor
för att aktivt verka i demokratin.
Kommunens socialtjänst har stora förutsättningar att verka mot
våldsbejakande extremism. Inte enbart till följd av det ansvar som
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framgår av socialtjänstlagen utan också i hög grad genom att socialtjänsten möter människor som riskerar att hamna i extremism.
Socialtjänsten ska bedriva en uppsökande verksamhet och har en
tydlig förebyggande inriktning. Socialtjänstlagen ställer stora krav
på socialtjänsten, särskilt när det gäller unga. Enligt skollagen har
kommunen också ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år
som inte genomför eller har fullföljt nationellt program i gymnasieskolan. Det innebär att det finns en god grund att stå på för att
motverka att personer, särskilt unga, ansluter sig till våldsbejakande
extremism.
Socialtjänsten ska också stödja människor som befinner sig i
destruktiva miljöer. Socialtjänstlagen ger många möjligheter och det
finns också tvångslagstiftning i form av lagen om vård av unga
(LVU).
Sammantaget bedömer Samordnaren att lagstiftningen inte enbart ställer krav på kommunerna utan även skapar goda förutsättningar för kommunerna att aktivt värna demokratin mot våldsbejakande extremism. De hinder som ändå finns har i allt väsentligt
att göra med bristande råd och stöd. På den punkten har nuvarande
och framtida Samordnare ett stort ansvar.
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PF 1 a-h) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-h till handlingarna)

PF 2
BESLUTSFÖRSLAG
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2016

INLEDNING

Inledning
Borås Stad personalekonomiska redovisning 2016 ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor
och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den beskriver personalarbetet för 2016 och några år
bakåt. Det finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med andra
kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska
och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv.
Den personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att
trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare.
Alla personalnyckeltal i årsredovisningen är könsuppdelade.
Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur lönesystemet Heroma och Stratsys som är kommunens planeringsoch uppföljningssystem. Attraktiv arbetsgivarindex har tagits fram i samarbete med NyckeltalsInstitutet
AB. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska
Centralbyrån SCB. Uppgifterna om personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem
Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling
från kommunens förvaltningar.
Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den personalekonomiska redovisningen.

STADSLEDNINGSKANSLIET

Per Olsson
Personalchef
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Verksamhetsmål
2016:
Verksamhetsmål 2016:
• Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaronvar
var7,5
7,5procent,
procent,enenökning
ökningmed
med0,1
0,1procent¬enheter
procentenheterjämfört
jämförtmed
med2015.
2015.
• Hälsa
Hälsa--friska
friskamedarbetare
medarbetareunder
underett
ettårårvar
var31,5
31,5procent,
procent,enenökning
ökningmed
med1,5
1,5procentenheter.
procentenheter.
• Antalet
Antaletarbetade
arbetadetimmar
timmarav
avtimavlönade
timavlönademotsvarade
motsvarade472,7
472,7årsarbeten
årsarbetenvilket
vilketärär2,3
2,3årsarbeten
årsarbetenmindre
mindre
än
2015.
än 2015.
Några fakta i korthet
• Den 1 november hade kommunen 9 930 tillsvidare- och visstidsanställda personer.
•

96,4 procent har heltidsanställning.

•

Utbildningar i bland annat projektledning, presentationsteknik och direktupphandling har
genomförts.

•

23 av 129 yrkesgrupper är jämställda dvs. andelen kvinnor och män ligger i intervallet 40-60 procent.

•

Anställda med utländsk bakgrund har ökat med 1,5 procentenheter till 26,5 procent.

•

Personalomsättningen har ökat med 3,3 procentenheter från 10,7 till 14,0 procent

•

Kvinnornas medianlön uppgår till 96,6 procent av männens. En ökning med 1,6 procentenheter.

•

31,5 procent var friska under hela året. 28,3 procent av kvinnorna och 42,6 procent av männen.

•

Antal timmar sjukfrånvaro motsvarar 845 årsarbeten en ökning med 45 jämfört med 2015.

•

Sjuklönekostnaden inkl. arbetsgivaravgifter ökade med 7,3 procent till 89,9 miljoner kronor.

•

2 343 medarbetare har hämtat ut badkort.

•

Medianlönen för tillsvidareanställda ökade med 801 kr till 26 426 kr per månad.

•

Personalkostnaden var 4 592,4 miljoner kronor.

•

Antal utförda timmar av timavlönade motsvarar 473 årsarbeten.

•

Antalet chefer med utländsk bakgrund har ökat med 0,5 procentenheter till 11,8 procent.

Analys - Utmaningar - Uppdrag
I analysen av den personalekonomiska redovisningen synliggörs ett antal utmaningar. En del är generella
för den kommunala sektorn annat är specifikt för Borås Stad. Utmaningarna sträcker sig över olika lång
tid en del under något år andra under en längre period.
Uppdrag 2017-2018
För att möta utmaningarna behöver Borås Stad fokusera på några uppdrag under 2017/2018 som
tydliggör och möjliggör årlig uppföljning av nämndernas arbete. Årets uppdrag fokuserar på en avgränsad
del av personalpolitiken.
Nämnden ska:
-

arbeta med förvaltningens kompetensförsörjningsplan för att ta tillvara, utveckla och styra
organisationens och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
utifrån de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, verka för att
arbetsplatserna arbetar främjande och förebyggande för att motverka diskriminering. Ett särskilt
fokus under 2017 är HBTQIA-perspektivet.
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PERSONALSTRUKTUR

1 Medarbetare

Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand tillsvidareanställda och visstidsanställda med
månadsavlön, om inte annat anges.

1.1 Antal anställda

Anställda per nämnd 2016-11-01
Nämnd
Revisorskollegiet

Tillsvidareanställda
Kvinnor
Män
2

3

Visstidsanställda
Kvinnor
Män
-

-

Kommunstyrelsen

49

39

6

3

Lokalförsörjningsnämnden

17

26

-

1

Fritids- och folkhälsonämnden

50

Valnämnden

Servicenämnden

-

1

-

-

86

240

10

24

Samhällsbyggnadsnämnden

35

33

4

3

Miljö- och konsumentnämnden

38

11

7

2

Tekniska nämnden
Kulturnämnden

50
97

34

90

8

4

11

65

73

266

Sociala omsorgsnämnden

687

165

57

14

Stadsdelsnämnden Norr

1 529

287

276

87

Stadsdelsnämnden Öster

1 759

254

262

Stadsdelsnämnden Väster

1 578

256

245

2

-3

6

17

34

-

-3

8

62

98

-

29

470

212

-

4

2

Utbildningsnämnden

Arbetslivsnämnden

Förändring
tillsv.anst
jämfört med
föregående år

-1

47

-5

10

-111

101

10

72

97
76

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 148 personer jämfört med 2015. Av de tillsvidareanställda är 78,1
procent kvinnor och 21,9 procent män. Arbetslivsnämnden har minskat med drygt 100 anställda vilket
beror på att en förändring skett för personer med så kallad trygghetsanställning. För att tydliggöra
arbetsmiljöansvaret har anställningarna förts från arbetslivsnämnden till den nämnd där personen arbetar.
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PERSONALSTRUKTUR

Sedan 1998 har antalet tillsvidareanställda ökat med 1 294 personer. Det har inte skett någon anmärkningsvärd
förändring av könsfördelningen under perioden. 1998 var andelen tillsvidareanställda kvinnor 78,6 procent och
motsvarande siffra för år 2016 är 78,1 procent.

Yrkesgrupper med störst förändring mellan 1 november 2015 och 1 november 2016.
Tillsvidareanställda
Kvinnor
Män

Yrkesgrupp

Förändring
tot.

Undersköterska, habilitering

51

23

74

Barnskötare

48

-2

46

Lärare, grundskolans tidigare år

48

Integrationshandläggare

6

54

25

15

17

15

32

8

12

20

Vårdare, gruppboende

-72

-34

-106

Personlig assistent

-17

-2

-19

Lärar-, förskollärararbete, annat
Kock

13

Vårdare, dagverksamhet

Vårdbiträde, äldreomsorg

-28

Familjerådgivare

-10

9

9

-4

40

22

-37
-14

Orsaker till förändringarna som synliggjorts i tabellen har varierande orsaker. Genomgång och rättning av
uppgifter i personal- och lönesystem har bidragit till förändringar i fråga om undersköterskor inom
habilitering samt vårdare. Byttorpsklints övergång till privat regi (hösten 2016) förklarar minskningen av
antalet vårdbiträden inom äldreomsorg. Ökad invandring har innebär fler integrationshandläggare.
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Förvaltningarna har angett att 76 personer fått
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse.

5

5

Medarbetare

Personalekonomisk redovisning | 2016

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2016

PERSONALSTRUKTUR

1.2 Personalomsättning
Personalomsättning beskriver den rörlighet som finns i organisationen. Den interna personalomsättningen
handlar om rörlighet inom och mellan förvaltningarna och kan ses som en kompetensutveckling för både
organisation och individ. En positiv syn på intern personalomsättning kan bidra till att öka
attraktionskraften för Borås Stad som arbetsgivare. Den externa personalomsättningen som redovisas i
detta avsnitt beskriver tillsvidareanställda som valt att lämna organisationen för en annan arbetsgivare eller
för att man avgått med pension.

Personalomsättningen har ökat från 10,7 procent 2015 till 14 procent 2016. Ökningen är i stort sett
densamma för båda könen däremot finns variationer mellan olika yrkesgrupper. Exkluderas de som slutat
på grund av uppnådd pensionsålder är personalomsättningen 11,2 procent.

Bland yrkesgrupper med minst 20 anställda är fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arbetsterapeuter två
grupper där personalomsättningen ökat markant. Fysioterapeuternas personalomsättning har ökat från
17,9 till 45,9 procent och arbetsterapeuternas från 2,6 till 36,6 procent. Oavsett vad orsaken är till att man
byter arbetsgivare så leder en så hög rörlighet, där en tredjedel eller fler väljer att sluta sin anställning, till
allvarliga problem för verksamheten. Efterfrågan på både fysioterapeuter och arbetsterapeuter förväntas
stiga då fler äldre innebär ett ökat behov av rehabiliteringsinsatser. Arbetsförmedlingens prognoser visar
också att tillgången på utbildade inte kommer att kunna möta efterfrågan. Biståndshandläggare,
kommunikatörer och kuratorer är fler exempel på yrkesgrupper med hög personalomsättning, 30-36
procent.
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1.3 Timavlönade
Totalt har 1 464 953 timmar arbetats av timavlönade, inklusive beredskapsarbetare (BEA) och anställda
enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Det är en ökning med 38 459 timmar eller
2,7 procent jämfört med 2015. Ökningen beror på att fler timmar arbetats av anställda inom BEA och
PAN-avtalet. Antalet arbetade timmar motsvarar 862 årsarbeten varav 389 årsarbeten för anställda enligt
BEA och PAN-avtalet.
Timavlönade exklusive BEA och PAN-avtalet
Arbetad tid för timavlönade omräknad till årsarbeten

Uppnått
2013
519

Uppnått
2014
526

Uppnått
2015

Mål
2016

475

Utfall
2016

425

473

De timavlönade medarbetare som i huvudsak täcker uppkomna vakanser p.g.a. semester, sjukdom eller
annan frånvaro, samt de som anställs för säsongsarbete, har istället fortsatt att minska något. Även om
målet 425 årsarbeten för 2016 inte uppnåddes, så minskade timavlönade med 2 årsarbeten jämfört med
2015. Störst förändring har skett bland yrkesgrupper inom vård och omsorg en minskning med 11
årsarbeten.
Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN
Personalgrupp
Administration

Kvinnor

Män

Totalt

Förändring
jämfört med
föregående
år

Ledningsarbete

0,6

0,2

0,8

0,5

Administratörsarbete

8,9

1,9

10,9

2,6

Handläggararbete

Vård- och omsorg
Sjuksköterska

2,4

1,0

-0,9

41,0

139,9

-4,1

0,0

0,1

0,1

10,1

10,7

20,8

1,1

-0,9

6,5

5,7

12,2

0,8

Förskollärare

31,8

4,8

36,5

-0,8

Övrigt lärararbete

33,0

11,3

44,3

-0,6

7,1

5,4

12,5

-0,3

Vårdbiträde, vårdare m.fl.
Personlig assistent

Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare

Övrigt socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Grundskollärare
Gymnasielärare
Fritidspedagog
Barnskötare

Elevassistent

Övrigt skol- och förskolearbete

0,0

99,0

1,4

2,6

Undersköterska, skötare

2,6

3,4

36,5

6,4

8,4

3,9

0,4

0,7

0,9

3,2

3,8

3,4

35,6

3,2

2,5

2,2

42,9
12,3

4,0
7,2

38,8
4,7

-4,4
-1,6
0,1

8,7

0,2
3,7

-1,0
-2,0

Kultur, turism och fritid
Fritidsledare

2,5

7,4

10,0

-1,3

Övrig kultur, turism och fritid

3,7

2,8

6,5

-0,2

Bibliotekarie, biblioteksassistent

1,2

0,8

7

2,1

-1,0
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Teknik
Teknisk handläggare

0,2

0,0

0,2

Tekniker

0,0

0,3

0,3

Ingenjör

Hantverkare m m

Köks- och måltidsarbete

Städ, tvätt och renhållningsarbete

0,5

0,4

0,8

7,4

22,2

5,7

19,9

1,2

0,1

0,9

-1,0

8,3

-0,3

21,1

1,8

27,9

0,2

-0,1

Arbetet med att minska andelen timavlönade fortgår. Flera faktorer påverkar behovet av att anlita
timavlönad personal, hög (sjuk-)frånvaro och tillgång på kompetens vid rekrytering är två exempel.
De personalintensiva verksamheterna, som vård och omsorg, arbetar vidare med att optimera
bemanningen med god planering av resurspass och poolpersonal. Här har andelen timavlönade också
minskat med 11 årsarbeten. Det omvända, d.v.s. ett ökat behov, har uppstått bland gruppen socialarbetare
där framförallt ökad invandringen skapat behov av integrationshandläggare och andelen timavlönade har
ökat från 9 (2015) till 17 årsarbeten.
I jämförelse med andra kommuner ligger antalet timmar utförda av timavlönade mycket lågt i Borås med
4 procent. Endast tre kommuner i Sverige (Varberg, Skövde och Sollentuna) har ett lägre tal Genomsnittet
för samtliga kommuner är 8 procent.
Personalpool
Tre förvaltningar har använt personalpool under året där har totalt 39 personer anställning. De
personalkategorier som ingår är undersköterskor inom äldreomsorg, stödassistenter inom habilitering,
boendestödjare och personliga assistenter.
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1.4 Anställda inom olika verksamhetsområden

Endast marginella förändringar har skett jämfört med föregående år. Verksamhetsområde skola, förskola
har ökat med två procentenheter. Socialt och kurativt arbete har ökat med en procentenhet medan område
vård och omsorg har minskat med drygt en procentenhet.
Anställda per personalgrupp 2016-11-01

Personalgrupp

Tillsvidareanställda

Kvinnor

Män

Ledningsarbete

278

141

Administratörsarbete

271

27

Administration
Handläggararbete

Vård och omsorg
Sjuksköterska

Undersköterska, skötare

Vårdbiträde, vårdare m.fl.
Personlig assistent

Övrigt vård- och omsorgsarbete
Rehabilitering och förebyggande arbete

228

211

135

23

1 709

218

136

25

280

8

Visstidsanställda

Kvinnor

4

35

32

4

Förändring

Män

2

16
6

1

90

12

5

1

82

183

4

-

jämfört
med föregående år

tillsv. anst.

1

10

-5

5

68

61

-123

-

-

-19

73

12

-

-

-5

254

69

15

7

30

Grundskollärare

581

142

78

63

60

Förskollärare

809

34

202

21

1

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare

Övrigt socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Gymnasielärare

73

214

9

26

152

1

27

1

56

24

13
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Tillsvidareanställda

Personalgrupp
Fritidspedagog

Övrigt lärararbete
Barnskötare

Dagbarnvårdare
Elevassistent

Visstidsanställda

Förändring

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

61

17

28

26

361

12

97

7

179

2

86

-

49

-

jämfört
med föregående år

tillsv. anst.
-5

25

41
46

-

-

141

60

40

31

2

Fritidsledare

31

37

9

13

-9

Övrig kultur, turism och fritid

70

53

13

12

-1

11

4

2

-2

75

1

1

-3

4

16

Övrigt skol- och förskolearbete
Kultur, turism och fritid
Bibliotekarie, biblioteksassistent

Teknik

Teknisk handläggare
Ingenjör

Tekniker

Hantverkare m. m.

Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Kod saknas
Totalt

28

60

29

27
7

10

21

67

24

245

208

33

305

10

8

1

5

7

-

1

2

1

27

38

9

2

-3

45

20

1

3

0

0

-

6 659

1 865

995

411

148

-4

Den 1 november var 86 procent av alla anställda tillsvidareanställda, en minskning med 1 procentenhet
jämfört med samma tidpunkt 2015. 87 procent av kvinnorna och 82 procent av männen var anställda
tillsvidare. För kvinnorna är det en minskning med 1 procentenhet och för männen med 2 procentenheter
jämfört med föregående år. Inför organisationsförändringen tillsattes vakanta tjänster endast tidsbegränsat
vilket kan ha påverkat siffrorna. Den stora förändringen när det gäller vårdbiträden hänger samman med
att Byttorpsklint återgick i privat regi under hösten 2016.
Fördelning mellan män och kvinnor
Fördelningen mellan kvinnor och män har inte förändrats mer än marginellt. Av samtliga anställda är 77,1
procent kvinnor respektive 22,9 procent män. Det innebär att andelen män ökat med 0,5 procentenheter.
Jämn könsfördelning, d.v.s. att kvinnor och män ligger i intervallet 40 till 60 procent, finns inom 23 av
totalt 129 yrkesgrupper. Det innebär en ökning med 0,7 procentenheter. Lärare i gymnasieskolan,
fritidsledare och chefer inom administration är exempel på jämställda grupper. Andelen kvinnor är lågt
bland t.ex. vaktmästare, fastighetsskötare och anläggningsarbetare och andelen män är lågt bland t.ex.
omvårdnadspersonal, lärare i grundskolans tidigare år samt förskollärare.
Chefer
Tabellen redovisar chefer på alla nivåer inom kommunen. Som chef räknas de som i personal- och
lönesystemet registrerats med en chefskod enligt koderna för AID (Arbetsidentifikation), som används i
kommuner och landsting.
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Tillsvidareanställda chefer inom kommunen 2016-11-01

Totalt kommunen

Kvinnor

Män

276

148

Förändring
jämfört med
2015-11-01
-

Antalet chefer är detsamma som föregående år. Andelen kvinnliga chefer har ökat från 62 till 65 procent.
Ett övergripande mål är att könsfördelningen för chefer ska motsvara den som finns för de anställda
totalt. Av förvaltningscheferna är 7 av 16 kvinnor.
Kvinnornas andel i förvaltningarnas ledningsgrupper har ökat från 53 till 60 procent jämfört med 2015.
Det är därmed ett jämställt förhållande mellan kvinnor och män. Andelen medlemmar med utländsk
bakgrund har däremot sjunkit för andra året i rad och är nu 6,8 procent.

1.5 Hel- och deltidsanställda
96 procent av alla tillsvidareanställda har heltidstjänst, vilket är en effekt av kommunstyrelsens beslut om
rätt till heltid. En tjänst, lärare i specialidrott, har under året beviljats dispens från beslutet om heltid. 307
tillsvidareanställda saknar heltidsanställning, vilket är 28 färre jämfört med 2015. Kvarvarande
deltidstjänster hänger samman med permanenta dispenser för vissa modersmålslärare i språk med mycket
låg efterfrågan samt att några medarbetare fortfarande har partiell sjukersättning och därmed behållit den
sysselsättningsgrad man hade när rätten till heltider infördes.
60,3 procent av de medarbetare som har tidsbegränsad anställning hade vid mättillfället heltidstjänst.
Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad

I december 2016 hade 921 medarbetare beviljats partiell tjänstledighet i enlighet med. heltidsbeslutet. Det
är 115 färre än vid samma tidpunkt 2015. Den sammanlagda tjänstledigheten motsvarar 177 årsarbeten.
Diagrammet visar hur andelen heltidsanställningar för tillsvidareanställda fördelas per personalgrupp.
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Borås Stad har en betydligt högre andel heltidsanställda jämfört med de andra kommunerna i Sjuhärad.
Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning i närliggande kommuner

Totalt kommunen

Alingsås

Bollebygd

Herrljunga

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Vårgårda

Borås

69,3

84,0

63

71,4

61,9

67

74,2

60

96,4

1.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent för tillsvidareanställda
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kvinnor

93,2

93,8

94,2

98,3

98,3

98,6

Totalt kommunen

93,9

94,6

94,8

98,4

98,4

98,6

Män

96,8

97,2

97,1

98,7

98,8

98,8

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidare- och visstidsanställda tillsammans är 96,8 procent.

1.7 Ålder
Medelålder
Medelåldern för tillsvidareanställda är 45,4 år och har sjunkit med 1,5 år jämfört med 2015.
Medelåldern för kvinnor är 45,2 år och för män 46,2 år. Genomsnittsåldern i landets kommuner är 41,2 år.
Lägst medelålder har Revisionskontoret med 42,4 år, därefter kommer Miljöförvaltningen med 42,5 år.
Högst medelålder har Kommunstyrelsen med 49,6 år.
Bland yrkesgrupper med minst 10 medarbetare är medelåldern för kvinnor lägst bland samhällsplanerare
med 33,1 år och högst bland chefer inom kök och måltid med 54,4 år. Männen har lägst medelålder bland
biståndsbedömare med 35,6 år och högst bland yrkeslärare på gymnasiet med 53,1 år.
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32,9 procent av de tillsvidareanställda finns inom åldersintervallet upp till 40 år och 41 procent i
åldersintervallet 50 år eller äldre.

1.8 Planerade pensionsavgångar 2017-2026
Beräkningen av pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Då pensionsåldern är rörlig
61-67 år kan de verkliga antalen avgångar avvika något från nedanstående prognos.
Planerade pensionsavgångar 2017-2026
Område
Administration
Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Kultur, turism och fritidsarbete
Teknik
Totalt kommunen

Antal
pensionsavgångar

% av totalt antal
anställda

322
623
11
51
569
48
340

29,1
23,4
13,3
12,5
20,9
17,8
31,7

1 964

23,6

Nästan en fjärdedel av de tillsvidareanställda kommer att pensioneras under kommande tioårsperiod. Det
innebär att 180 till 250 personer beräknas avgå, per år. Yrkesgrupper med stora pensionsavgångar är bland
annat omvårdnadspersonal, socialsekreterare, chefer inom äldreomsorg, rektorer, lokalvårdare och
förskollärare.
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Av cheferna beräknas 35 %, vilket motsvarar 149 personer gå i pension under perioden 2017-2026. Flest
pensionsavgångar finns bland förvaltningschefer, inom vård och omsorg samt skola och förskola.
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Lön

2 Lön
2.1 Lönepolitik
Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är
tydliga och går att följa upp.
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten. Den ska stimulera till
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska
differentieras med hänsyn till arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets
krav samt resultat och prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för
samtliga medarbetare. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön.
Löneöversyn
I löneöversyn 2016 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, psykologer och samtliga
socionomgrupper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor i det centrala avtalet.
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden
motsvarade 3,55 procent.
Lönekartläggning
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning har Borås Stad beslutat att årligen göra en
lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader.
Lönekartläggningen görs både på central nivå och på förvaltningsnivå och är en viktig del i löneprocessen.
Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga arbeten.
Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön.
Resultatet redovisas i en handlingsplan.
Årets lönekartläggning visade att det finns ett behov att revidera gruppers befattningar och indelning i de
så kallade ”LIKA-grupperna”. Det finns även ett behov av att se över lönenivåer och lönestrukturer för
förskollärare och fritidspedagoger.
Arbetsvärdering
Arbetsvärdering genomförs regelbundet på central nivå och är en del i den lagstadgade
lönekartläggningen. I arbetsvärderingen kartläggs skillnaden mellan lika eller likvärdiga arbeten.
Jämförelsen gäller löneskillnader mellan kvinnor och män i en grupp som har lika arbeten men också
mellan kvinno- och mansdominerade grupper med likvärdiga arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna
som värderas, inte hur individen utför arbetet. För att kunna avgöra om arbeten är lika eller likvärdiga
bedöms de utifrån hur höga krav befattningen ställer på de fyra faktorerna kompetens, ansvarstagande,
arbetsinsats och arbetsmiljöförutsättningar.
Övriga åtgärder för lön
Mentorsavtal – Kollektivavtal avseende mentorer för förskollärare, fritidspedagoger, samtliga
lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper.
Avtalen innebär att medarbetare efter genomgången mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt
ett lönetillägg på 1 000 kr per månad under uppdraget som mentor. Under 2016 hade Borås Stad 37
personer med mentorsuppdrag.
Utvecklingstjänster – Ett kollektivavtal med lärarorganisationerna som innebär att lärare får ett
lönetillägg på 1 500 kr per månad under uppdraget. 2016 hade Borås Stad 12 personer med
utvecklingstjänstuppdrag.
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Erfarenhetssatsning - Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska
personalomsättningen bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare och
psykiatrihandläggare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör två år eller längre med samma
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Två till fyra års sammanhängande erfarenhet ger
ett lönepåslag på 1 000 kr per månad och efter fyra år 2 000 kr per månad.
Cyklar som personalförmån
Under 2016 infördes möjlighet att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2halten. 320 medarbetare har hyrt totalt 382 cyklar. 4 cyklar återlämnades. Den vanligaste cykelhyraren är
kvinna i 50-65 år som hyr en el-cykel och har 2 km till arbetet.
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar
Borås Stad erbjuder arbetstagare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla
semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga
dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2016 var det 1 123
medarbetare som växlat semesterdagar varav 518 inte tagit ut alla sina dagar utan fått tillbaka dessa som
sparade.
Årskort för kollektivtrafik
Anställda i Borås stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader genom
nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter. Kortet gäller för
resor i 365 dagar och är inte personliga. 2016 utnyttjade 118 medarbetare erbjudandet.

2.2 Lönestatistik
Lönerna i tabellen omfattar tillsvidareanställd personal och är omräknade till heltidslöner. Lönestatistiken
är i första hand avsedd att ge en översiktlig bild av löner, både totalt och för olika personalgrupper.
Redovisningen ersätter inte den lönekartläggning som nämnderna gör varje år i enlighet med diskrimineringslagen.
Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd personal 2016-12-31.
Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete

39 250

42 600

39 700

Administratörsarbete

26 297

27 000

26 300

Personalgrupp
Administration
Handläggararbete

Vård och omsorgsarbete

33 850

35 000

34 075

37 500

30 800

29 800

30 750

Vårdbiträde, vårdare m.fl.

22 471

24 410

22 736

Personlig assistent

Övrigt vård- och omsorgsarbete
Rehabilitering och förebygg. arbete
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare

Övrigt socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Grundskollärare
Gymnasielärare
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24 974
23 360
39 000

24 785
23 848
33 000

92,1
96,7
97,4

103,4
100,8
92,1
98,0
118,2

Sjuksköterska

Undersköterska, skötare

Kvinnors lön i förhållande
till männens i procent

24 938
23 520

28 250

28 010

28 250

100,9

30 300

27 000

29 800

112,2
96,7

30 536

31 396

30 760

97,3
98,4

29 000

33 350

30 000

33 900
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Förskollärare

27 500

28 000

27 543

Övrigt lärararbete

32 700

32 600

32 650

Fritidspedagog

27 970

Barnskötare

28 300

23 350

Dagbarnvårdare

22 075

24 900

Elevassistent

-

24 431

Övrigt skol- och förskolearbete

23 805

31 000

Kultur, turism och fritidsarbete
Fritidsledare

24 485

Övrigt kultur, turism och fritid

27 625

Bibliotekarie, biblioteksassistent

26 055

23 250
24 900
24 140

31 000

23720

24 114

27 970

27 650

27 000

Teknisk handläggare

32 000

32 000

32 000

Tekniker

29 125

27 760

27 923

Teknik

Ingenjörer

31 550

Hantverkararbete m m

33 025

23 670

Köks- och måltidsarbete

25 000

23 700

Städ, tvätt och renhållningsarbete

24 500

23 000

Totalt kommunen

23 149

26 274

27 205

98,2
98,8
100,3
105,8
102,6
119,0

28 000

27 000

Lön

103,2
100,0
98,8

27 000

23 066

100,0
95,5
104,9
94,7
96,7
99,4

26 426

96,6

32 750
24 980
23 800

Jämfört med 2015 har medianlönen ökat med 801 kr vilket motsvarar 3,1 procent. Kvinnorna har högre
medianlön i 11 av totalt 28 personalgrupper. För tekniska handläggare, bibliotekarier och
biblioteksassistenter är medianlönen helt jämställd mellan könen.
Följande tabell redovisar löneutvecklingen som förändring av medianlön den 31 december mellan
respektive år.
Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kvinnor
Män

2,3
3,0

2,6
2,5

3,3
4,0

2,5
2,4

2,3
2,3

2,6
2,3

3,2
1,5

Totalt kommunen

2,4

2,5

3,4

2,5

2,3

2,5

3,1

Löneutvecklingen mellan 2010 och 2016 har varit 3 926 kronor, vilket motsvarar 17,4 procent.
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Kvinnors medianlön har jämfört med 2015 ökat med 1,6 procentenheter i förhållande till männen.
Ovanstående diagram är en jämförelse av medianlönen utan hänsyn till olika befattningars arbetsuppgifter,
krav på kompetens, ålder, erfarenhet och ansvar. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män varierar inom
olika yrkeskategorier och är betydligt lägre inom flera områden vilket framgår i sammanställningen av
medianlöner på föregående sida. Att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat över tid är ett resultat av en medveten lönepolitik.

2.3 Lönespridning
Lönespridning eller differentierad lön är ett medel för att skapa utrymme för löneutveckling i ett yrke. 10:e
percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. På samma sätt är den 90:e
percentilen den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns. Lönespridning definieras som
skillnaden mellan den 90:e och 10:e percentilen.
Lönespridning 2016-12-31

10:e percentilen

Median

90:e percentilen

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Kvinnor

21 967

22 300

25 470

26 274

32 300

34 200

Män

21 798

22 300

26 800

27 205

37 000

38 000

Totalt kommunen

21 950

22 300

25 625

26 426

33 500

35 200

För kvinnor är lönespridningen 11 900 kronor, för män 15 700 kronor och totalt 12 900 kronor. Den
totala lönespridningen ökade med 1 350 kronor eller 11,7 procent jämfört med 2015.
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3 Resursanvändning- Fördelning mellan överenskommen och
utförd arbetstid
Överskjutande flextid
Övertid
Fyllnadstid

Arbetad tid
enligt avtal
Överenskommen
arbetstid enligt
avtal

Semester
Egen sjukfrånvaro
Lagstadgad/avtalad
ledighet
Föräldraledighet
Övrig ledighet

Totalt
arbetad
tid

Frånvaro

3.1 Arbetad tid och frånvaro
Arbetad tid är utförda arbetstimmar av all personal under hela året efter att frånvaro räknats av. Den totalt
arbetade tiden räknas fram på följande sätt:
-

Avtalad/överenskommen arbetstid - Frånvaro = Nettoarbetstid
Nettoarbetstid + Övertid + Fyllnadstid + Flextid = Totalt arbetad tid

Med frånvaro avses semester, ferie/uppehåll, arbetsskada, sjukdom/sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet och övrig ledighet (ledighet för militärtjänstgöring, betalda studier, obetalda studier, facklig
verksamhet samt övrig tjänstledighet).
Nyckeltalet visar tidsanvändningen inom kommunen och hur frånvaron fördelas mellan olika frånvaroorsaker. Den totalt arbetade tiden översätts till antal årsarbeten och ger en tydligare bild av
resursutnyttjandet i kommunen jämfört med att enbart redovisa antal årsarbetare utifrån
sysselsättningsgrad i anställningsavtalen.
Nettoarbetstiden för alla medarbetare, inklusive timavlönade, uppgick under året till 14 939 926
arbetstimmar. Kvinnorna har arbetat 11 077 253 timmar och männen 3 851 434 timmar. Nettoarbetstiden
motsvarar 75,8 procent av överenskommen tid. Det är 0,2 procentenheter högre än 2015. Uttag av övertid
och fyllnadstid minskade med 3 197 timmar och uppgick till 109 408 timmar. Den totalt arbetade tiden
(inklusive över- och fyllnadstid) motsvarar 76,3 procent av överenskommen tid.
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Arbetad tid och frånvaro i procent av avtalad tid 2016 för all personal inkl. timavlönade
Kvinnor

Män

73,8
7,8
8,9
4,9

82,2
4,8
8,0
1,5

100,0

100,0

Nettoarbetstid
Sjukfrånvaro
Semester
Föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning
Utbildning
Facklig tid
Övrig frånvaro

0,9
0,8
0,1
2,9

Total tid

0,5
0,6
0,1
2,4

Totalt utfördes 8 853 årsarbeten under året vilket motsvarar en ökning med 393 årsarbeten jämfört med
2015.
Semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet är de frånvaroorsaker som mest påverkar nettoarbetstiden.
Total frånvaro i årsarbeten för samtliga anställda

Frånvaroorsak

Sjukfrånvaro
Semester

Utbildning

Föräldraledighet

Tillfällig föräldrapenning
Kompensationsledighet
Övrig frånvaro med lön

Övrig frånvaro utan lön
Totalt kommunen
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2013

2014

2015

623

693

778

904

79

929
86

Kvinnor
516

959

786

70

70

493

474

485

435

24

23

21

15

75
19

79
12

84
27

75
9

2016

Män
114

Totalt
630

222

1 008

41

476

4

19

15
14
2

85
89
11

300

284

275

230

63

303

2 517

2 580

2 700

2 138

474

2 612
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3.2 Arbete – föräldraskap

Under året har färre timmar föräldraledighet tagits ut. 809 704 timmar är en minskning med 14 727
timmar eller 1,8 procent. Männens andel av den uttagna föräldraledigheten är 8,6 procent vilket är en
minskning med 0,5 procentenheter.

151 456 timmar har tagits ut för vård av barn (VAB). Det är en ökning med 8 993 timmar eller 6,3
procent. Männens uttag motsvarar 15,6 procent av de totala timmarna för VAB, vilket är en minskning
med 0,2 procentenheter.
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3.3 Övertid och fyllnadstid
Övertid i timmar 2016

Totalt
uttryckt i
årsarbeten

Förändring
årsarbeten
jämfört
med
föregående
år

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Administration

1 325

156

0,9

0,4

15 152

4 161

11,1

0,3

69

20

0,1

-

Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Kultur, turism och fritidsarbete
Teknikarbete
Kod saknas
Totalt kommunen

425

160

0,3

-0,3

9 662

4 000

8,0

2,2

707

583

0,8

0,1

1 982

11 673

8,0

-0,3

30

-

-

-

29 352

20 753

27,2

2,3

Fyllnadstid i timmar 2016
Totalt
uttryckt i
årsarbeten

Förändring
årsarbeten
jämfört med
föregående
år

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Administration

831

56

0,5

-0,1

20 301

4 818

14,8

-4,9

23

5

0,0

-

851

470

0,8

0,6

19 976

2 969

13,5

0,9

Kultur, turism och fritidsarbete

2 295

1 672

2,3

-0,4

Teknikarbete

4 225

810

3,0

0,1

-

-

53 811

12 176

34,9

-3,9

Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola

Kod saknas
Totalt kommunen

Uttaget av över- och fyllnadstid i förhållande till överenskommen tid är 0,6 procent, vilket är lika stor
andel som föregående år. Utförda timmar motsvarar 64,4 årsarbeten. En följd av tillsvidareanställdas rätt
till heltid är att möjligheten till uttag av fyllnadstid minskar.
1 325 personer har inlöst övertid och inte rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid,
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.
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Över- och fyllnadstid har minskat med 64 procent sedan 1998.

3.4 Sparade semesterdagar
Under många år har det byggts upp en semesterskuld då många anställda har innestående sparade
semesterdagar. Det finns all anledning att stimulera till och ge möjlighet för medarbetaren att ta ut den
lagstadgade semestern, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. I slutet av året hade tillsvidareanställda
med semestertjänst drygt 105 650 sparade semesterdagar. Omräknat i pengar innebär det att Borås Stad
har en skuld till medarbetarna på 144 417 377 kronor, exklusive PO-pålägg.

23

23

Arbetsmiljö

Personalekonomisk redovisning | 2016

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2016

ARBETSMILJÖ

4 Arbetsmiljö
4.1 Hälsobokslut
Borås Stad tar årligen fram ett hälsobokslut med åtta nyckeltal inom personalområdet som tillsammans ger
en bild av hur organisationen mår. De åtta nyckeltalen berör hälsa, sjukfrånvaro, rehabilitering och personalomsättning. Redovisningen ligger till grund för dialog kring förbättringar och förändringar. Hälsobokslutet är
ett sätt att nyansera och lyfta fram olika delar som alla påverkar möjligheterna att skapa en god arbetsplats.
Förvaltningarna kan använda bokslutet till verksamhetsstyrning och som underlag för det
förvaltningsspecifika arbetet.
I den ekonomiska årsredovisningen syns inte de ekonomiska konsekvenserna som sjukskrivningar och
ohälsa får på längre sikt. Arbetsgivarens sjuklönekostnader finns med, men de stora kostnaderna för
arbetsgivaren ligger i minskad produktivitet och kvalitet, ökad rekryteringskostnad och förlorad kompetens. Faktorer som är svårare att beräkna men som påverkar verksamheterna i allra högsta grad både
ekonomiskt, kvalitetsmässigt och inte minst när det gäller medarbetarnas välbefinnande.
Nyckeltal
Följande åtta nyckeltal ger en överblick av medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Nyckeltalen kan även
användas för jämförelse med andra organisationer.
Sammanställning Nyckeltal Hälsobokslut
Nyckeltal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hälsa
Långtidsfrisk
Frisktal
Obligatorisk sjukfrånvaro
Sjukfall
Rehabilitering - inflöde
Rehabilitering - återgångar
Personalomsättning (extern)

2012

2013

2014

2015

2016

34,8
22,5
59,6
5,4
13,6
1,0
0,8
9,0

33,1
21,6
58,2
6,1
14,1
1,1
0,8
9,2

33,5
20,6
57,4
6,7
13,9
1,2
0,7
9,4

30,7
20,1
56,0
7,4
14,7
1,3
0,6
10,7

31,5
19,6
55,8
7,5
12,9
1,0
0,6
14,0

1. Nyckeltal hälsa

Definition: Andel helårsfriska medarbetare, ett organisatoriskt perspektiv

Verksamhetsmål - Andel helårsfriska medarbetare i procent

Andel helårsfriska medarbetare i procent

Mål
2016

Kvinnor

33

28,3

Män
42,6

Utfall
2016
31,5

31,5 procent av medarbetarna var helårsfriska under året. 28,3 procent av kvinnorna och 42,6 procent av
männen. Uppföljning av friska personer under ett år, nyckeltalet hälsa, ger oss en indikation på hur organisationen fungerar. Det är ett mått på gruppnivå som sätter fokus på organisatoriska faktorer som skapar en god
arbetsplats med friska medarbetare. Den positiva trenden som inleddes under andra halvåret 2015 har hållit i
sig under 2016 och årets resultat är 31,5 procent. Det når inte helt upp till fullmäktiges mål på 33 procent
men det avgörande är att utvecklingen går åt rätt håll. Kvinnorna står för ökningen medan männen ligger
kvar på ungefär samma nivå som 2015.
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Hälsa – helårsfriska i procent 2016 per nämnd

*) På grund av omorganisation är nämndernas uppgifter

Kvinnor

Män

Totalt

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

100,0
37,8
29,4
32,6
30,8

100,0
59,5
100,0
61,5
40,3
43,2

100,0
47,6
100,0
48,8
38,2
36,0

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

48,5
25,5
25,6
34,3
40,0

53,6
30,9
66,7
52,4
56,6

50,8
28,9
33,3
41,4
46,3

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

29,4
26,5
27,7
25,8
28,1

37,7
38,5
39,6
40,5
36,1

31,0
30,3
29,6
28,1
29,1

Totalt kommunen

28,3

42,5

31,5

för perioden 151201-161130 medan kommunen totalt är kalenderår.

Värdet för nyckeltalet hälsa varierar påtagligt mellan nämnderna. De högsta värdena finns vid
Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. De
lägsta värdena återfinns i stadsdelsnämnderna och Tekniska nämnden. Det är anmärkningsvärt att Tekniska
nämnden har ett så lågt värde. Övriga nämnder med lägre resultat är de som har mer kvinnodominerade
yrkesgrupper. Borås Stads resultat speglar den ojämlikhet i hälsa som råder i landet i övrigt.
Bryts nyckeltalet ner på personalgrupper framträder en mer nyanserad bild. Forskning visar att det finns
systematiska skillnader mellan grupper. Kvinnor har generellt sett ett lägre hälsotal än män, vanligen med
cirka 25 procent, kollektivanställda har ett lägre hälsotal än tjänstemän, även där en skillnad på cirka 25
procent. Dessa olikheter mellan kön och yrkesgrupper följer ohälsans fördelning i samhället i stort och har
sin grund i hälsans bestämningsfaktorer. Alltså en strukturell skillnad i ojämlikhet i fråga om hälsa som syns
även i Borås Stad och som framträder än tydligare när nyckeltalet bryts ner på yrkesgruppsnivå och än mer
på den så kallade etikettsnivån för respektive yrke. Det här gör att olika nivåer kan anses rimliga för olika
grupper: Vissa grupper bör ha/kan förväntas ha en nivå kring 40 procent, medan andra bör ligga på upp till
50-60 procent.

25

25

Arbetsmiljö

Personalekonomisk redovisning | 2016

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2016

ARBETSMILJÖ

Hälsa – helårsfriska i procent 2016 fördelade på personalgrupper

2016

Personalgrupp

2015

Kvinnor

Män

Totalt

Administration
Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

62,6
44,0
32,8

60,7
39,6
29,6

66,9
56,6
53,6

62,8
45,5
31,7

Vård- och omsorg
Sjuksköterska
Undersköterska, skötare
Vårdbiträde, vårdare med flera
Personlig assistent
Övrigt vård omsorgsarbete

26,9
20,9
20,6
12,5

30,5
21,7
18,5
35,9

29,4
23,7
21,6
64,0

30,4
22,0
19,2
40,5

Rehabilitering och förebyggande arbete

23,5

28,6

12,5

26,6

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt

33,7
42,5

29,7
24,6

44,3
41,7

33,0
29,4

Skola och förskola
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol-/förskolearbete

41,5
55,3
19,7
19,8
46,5
19,4
19,8
35,7

41,1
46,5
19,5
18,5
43,0
18,4
50,0
23,0

56,5
59,2
36,6
15,0
61,5
21,4
24,2

44,4
52,2
20,3
17,6
49,3
18,5
50,0
23,4

Kultur, turism och fritid
Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig fritid kultur turism

21,3
31,3
44,2

15,6
23,8
37,5

23,1
31,6
48,1

19,7
25,6
42,1

16,7
39,5
49,4
30,1
27,2

25,9
34,8
57,1
0,0
27,8

66,7
51,6
37,8
28,3
21,6

33,3
47,1
39,5
26,1
26,9

100,0

-

100,0

100,0

30,7

28,3

42,4

31,5

Teknik
Teknisk handläggare
Ingenjörer
Tekniker
Hantverkararbete m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ tvätt förråd
Kod saknas
Totalt kommunen
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2. Nyckeltal långtidsfrisk

Definition: Andel medarbetare som är helårsfriska över 2 år.

Totalt var 1 479 personer långtidsfriska under tvåårsperioden 2015-2016 vilket motsvarar 19,6 procent av
samtliga anställda. Det innebär en minskning från föregående år med 0,7 procentenheter. Män är mer
långtidsfriska än kvinnor med 31,0 procent jämfört med 16,4 procent.

%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Långtidsfrisk - 2 år utan sjukfrånvaro
2002-2016

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 År
Kvinnor

Män

Totalt

Genom att följa upp nyckeltalen ”hälsa” och ”långtidsfrisk” läggs fokus på organisatoriska faktorer som
skapar friska arbetsplatser. Ett perspektiv som enligt forskning visat sig ha stor betydelse för att uppnå en
hälsosam organisation. De båda nyckeltalen visar hur organisationskulturen ser ut med utgångspunkt i
styrning och ledning, ledarskap och medarbetarskap, nätverk och aktiviteter som förekommer i och
utanför arbetet. Båda måtten är på gruppnivå och mäter helheten. Resultaten visar att Borås Stad har en
del utmaningar framför sig.
Hälsa är resultatet av ett komplext samspel mellan olika faktorer och variationer dem emellan, allt utifrån
arbetsplatsernas olika förutsättningar. Det innebär att arbetsmetoderna för att skapa den friska arbetsplatsen
också behöver vara mångfasetterade, beröra flera nivåer och utgå ifrån olika kompletterande strategier.
Friskfaktorer är en viktig komponent i hälsoarbetet. Organisationer och företag som arbetar med att stärka
sina friskfaktorer ser effekter på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Det har visat sig att hälsa är
smittsamt. När en arbetsgrupp mår bra och fungerar över tid, börjar även individen må bra. När andelen
långtidsfriska i ett arbetslag överstiger 30 procent, sker en ökning av kreativiteten i gruppen.
Det som skiljer friska organisationer från mindre friska förklaras inte av regionala skillnader, ekonomiska
resurser eller andra kvalitetsindikatorer. De kommuner och landsting som arbetar med följande faktorer på
organisationsnivå utmärker sig som friska organisationer.
-

Närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna.

-

Fortbildning och kompetensutveckling.

-

Möjlighet att framföra idéer och kritik.

-

Möjlighet att byta arbetsuppgifter.

-

Prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög.

-

Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Dessa faktorer leder till goda resultat i fråga om medarbetarnas välbefinnande och är påverkansbara utan
att stora resurser tillförs. Nämnderna arbetar på olika sätt för att nå framgång. Utbildningsnämnden lyfter
fram nämndens satsning på Skollyftet och arbetet i förvaltningen med Uppdragsdialog för lärare samt ett
arbete som påbörjats för att ta fram åtgärder med syfte att identifiera och åtgärda organisatoriska faktorer
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som är stressdrivande för lärare. Även höstens arbete med KAL-gruppen (en central insats för
kompetensförsörjning, arbetsvillkor, lönebildning) lyfts fram som en faktor. Stadsdelsnämnd Västers
strategi för att förbättra hälsotalen är att öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och att skapa
förutsättningar för cheferna att utöva sitt ledarskap. Nämnden lyfter också fram friskronder och
inventering av friskfaktorer som verktyg. Arbetslivsnämnden lyfter fram tydliga rutiner och SAM-modulen
i Stratsys som andra verktyg. Stadsdelsnämnd Norr betonar kraften av samverkan genom att LSG (lokal
samverkansgrupp) arbetar aktivt med att följa måendet inom sitt verksamhetsområde.
3. Nyckeltal frisktal

Definition: Antal medarbetare inom intervallet 0-5 dagars sjukfrånvaro under 1 år.

I diskussionen kring vad som är en rimlig nivå för sjukfrånvaro i en grupp används begreppet den ”naturliga
friskheten”. Frånvaro på grund av sjukdom i en genomsnittlig grupp människor ligger någonstans mellan två
och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar det om ett spann på mellan 0-5 sjukdagar på ett år. Borås
Stad redovisar den siffran som nyckeltal ”frisktal”.
Frisktal per åldersintervall

2015
Totalt

Kvinnor

2016
Män

Totalt

29 år och yngre
30-50 år
51 år och äldre

58,5
57,5
52,7

51,5
55,7
48,9

62,6
67,8
65,6

54,3
58,3
53,0

Totalt kommunen

56,0

52,8

65,9

55,8

Här syns det tydligt att kvinnorna ligger lägre än männen oavsett ålder. Sambandet mellan ålder och ökad
sjuklighet slår igenom hos kvinnorna medan männen har de högsta siffrorna i åldersintervallet 30-50 år och
de lägsta siffrorna i det yngsta åldersintervallet 29 år och yngre. Familjebildning och ett tyngre ansvar för
barn och hem anses vara en av orsakerna till kvinnornas lägre siffror. Årets resultat ligger kvar på i stort sett
samma nivå som förra året. Totalt sett har båda grupperna ett något bättre resultat än förra året men fördelat
över åldersintervall så har männen sämre resultat i samtliga tre åldersintervall. Kvinnorna däremot har ett
sämre resultat i det yngsta åldersintervallet men är friskare i de andra två.
4. Nyckeltal sjuktal

Definition: Enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.

Verksamhetsmål - sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

28

Mål

2016

Uppnått
2013

Uppnått
2014

Uppnått
2015

2016

Kvinnor

Män

Totalt

6,1

6,7

7,4

7,0

8,3

5,0

7,5
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Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter sedan föregående år. Det är en bit kvar till
uppfyllelse av fullmäktiges målsättning men kommunen gör ändå ett bra resultat genom att bromsa upp
sjukfallsutvecklingen i en tid då den nationellt sett förväntas nå sin kulmen först 2018.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Kvinnor

2015
Män

Totalt

Kvinnor

2016
Män

Totalt

29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre

5,9
7,9
9,7

3,7
4,3
6,4

5,3
7,1
8,9

6,4
7,9
10,1

3,6
4,9
6,0

5,6
7,2
9,0

Totalt kommunen

8,2

4,9

7,4

8,3

5,0

7,5

Totalt sett visar siffrorna en ökning av sjukfrånvaron för både män och kvinnor. Men fördelat över
åldersintervall har gruppen män 50 år och äldre ett bättre resultat (-0,4 procentenheter), vilket är positivt
då den gruppen stod för fjolårets största ökning. Kvinnorna i åldersintervallet 30-49 år ligger kvar på
samma nivå, vilket i det här sammanhanget ses som ett positivt steg. Männens resultat för den yngsta
åldersgruppen ligger på en rimlig nivå för sjukfrånvaro (se diskussion under nyckeltal frisktal) och män 3049 år ligger inte långt efter.
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Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 2016

Personalgrupp

Kvinnor

Administration
Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

Män

Totalt

Förändring
procentenheter
jämfört med
2015

2,8
4,1
7,3

2,4
3,0
3,3

2,7
3,7
6,9

0,2
0,2
-0,4

7,3
11,9
10,8
5,6
14,8

7,2
8,7
6,5
2,8
2,6

7,3
11,5
9,7
5,0
12,0

-2,1
0,3
0,4
6,9

Rehabilitering och förebyggande arbete

7,6

2,9

6,9

1,5

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt

7,3
6,6

7,7
1,9

6,4
5,1

0,3
0,8

Skola och förskola
Grundskollärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol-/förskolearbete

4,3
3,4
8,9
5,8
5,8
9,1
33,2
10,7
6,0

3,3
1,8
6,9
5,6
2,8
15,8
6,8
1,3

4,1
2,7
8,8
5,7
4,9
9,4
33,2
9,4
4,3

-0,6
-0,2
0,4
-0,7
0,5
0,7
22,2
0,6
1,5

Kultur, turism och fritid
Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig fritid kultur turism

11,4
10,2
5,9

6,8
1,6
1,5

8,8
8,1
3,9

-0,6
-0,2
0,2

Teknik
Teknisk handläggare
Ingenjörer
Tekniker
Hantverkararbete m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ tvätt förråd

12,1
6,3
1,4
6,8
9,3
8,1

2,8
3,2
7,3
8,1
4,6
6,8

9,7
4,1
6,7
8,0
8,7
7,8

-0,6
0,4
1,8
0,1
1,0
-0,7

Kod saknas

0,2

0,2

0,2

-0,2

Totalt kommunen

8,3

5,0

7,5

0,1

Vård- och omsorg
Sjuksköterska
Undersköterska, skötare
Vårdbiträde, vårdare med flera
Personlig assistent
Övrigt vård- och omsorgsarbete

Sjukfrånvaron har ökat i flera personalgrupper. Det mest glädjande är att sjuksköterskor står för den
största sänkningen med 2,1 procent och att både fritidspedagoger och grundskollärare har en fortsatt
positiv trend med minskade siffror sedan förra året. De grupper som svarar för den största ökningen är
övrigt vård- och omsorgsarbete följt av tekniker, rehab och förebyggande arbete och gruppen övrigt skoloch förskolearbete.
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Under 2016 har sjukfrånvaroutvecklingen bromsats in både vad gäller den längre sjukfrånvaron över 60
dagar och korttidssjukskrivningarna, 1-14 dagar. Perioden 15-60 dagar ökar något men ligger relativt
konstant.
Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid
Kvinnor

Män

Totalt

Förändring
procentenheter
jämfört m
2015

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

5,4
13,5
5,4
6,5

2,8
2,9
5,7
3,9

4,3
6,9
5,6
5,4

-0,2
-0,5
1,7
0,3
-1,5

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

8,4
8,2
7,2
5,3
5,2

3,0
8,8
0,6
1,7
2,4

5,7
8,6
5,7
3,9
4,2

-1,5
4,2
0,8
0,8
0,2

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

9,7
7,2
8,0
8,6
9,4

4,5
5,9
4,6
6,1
6,3

8,6
6,6
7,4
8,2
8,9

0,7
-0,6
-0,5
-0,2
0,9

Totalt kommunen

8,3

5,1

7,5

0,1

*) På grund av omorganisation är
nämndernas uppgifter för perioden
151201-161130 medan kommunen
totalt är kalenderår

Sjukfrånvaro per nämnd visar att det i år är sju nämnder som minskat sin sjukfrånvaro under året. Bland
dem återfinns bland annat stadsdelsnämnderna Norr och Väster, i och med att det är två av våra största
förvaltningar med många medarbetare är det glädjande siffror. En bakomliggande orsak är arbetssättet
inom äldreomsorgen i stadsdelsförvaltning Norr som handlar om att det inrättats en rehabiliteringsgrupp
som prövar en ny modell för aktivt rehabiliteringsarbete. Stadsdelsförvaltningen Norr lyfter också fram att
analysarbetet har underlättats av modulerna i Heroma hälsoSAM och varSAM. Stadsdelsförvaltning
Väster lyfter fram att förvaltningen etablerat ett mer förebyggande arbetssätt parallellt med det fortlöpande
rehabiliteringsarbetet men framförallt att de statsbidrag som kommit skola, förskola och äldreomsorg till
del har inneburit en ökad bemanning i flera verksamheter och det bedöms vara en av anledningarna till
den minskade sjukfrånvaron.
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Bakgrunden till ökad sjukfrånvaro är ofta komplex och inget som förändras över en natt. Det krävs en
förståelse för att det kommer att ta tid att ta sig tillbaka till rimliga nivåer. I de här sammanhangen ska en
minskad ökningstakt betraktas som ett positivt resultat.

Diagrammet visar att fler kommuner än Borås brottas med negativ sjukfallsutveckling. Här framgår det
också att Borås tillsammas med Alingsås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Jönköping är på väg åt rätt håll.
Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid
2015

Heltid
Deltid

2016

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

8,6
10,2

5,2
5,1

7,8
9,2

8,7
10,1

5,4
5,6

8,0
9,1

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan heltids- och deltidsanställda, där
heltidsanställda har något bättre siffror för både kvinnor och män. För kvinnornas dels närmar sig
grupperna varandra medan det motsatta gäller männen. Heltidsanställda kvinnor har en sjukfrånvaro på
8,7 procent medan deltidsanställda kvinnor har 10,1 procent. Heltidsanställda män ligger på 5,4 och
deltidsanställda män på 5,6 procent. Totalt sett är det gruppen deltidanställda män som ökat sin ohälsa
mest under året.
Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid
2012

2013

2014

2015

2016

Kvinnor
Män

51,0
44,0

55,4
44,2

65,7
54,2

62,6
50,3

62,2
49,8

Totalt kommunen

49,8

53,6

64,1

60,7

60,2

Borås stad minskar de långa sjukskrivningarna under året, förhoppningsvis är det inledningen på ett
trendbrott som på sikt innebär en förändring till normala nivåer. Utvecklingen är bland annat resultat av
ett gott arbete från förvaltningarna som under året arbetat aktivt med att kartlägga, följa upp och utvärdera
sina rehabiliteringsärenden. Andra pusselbitar är ett aktivt arbete för att behålla medarbetare i deltidsarbete
under sjukskrivningsperioden, vilket visat sig ge ett gott resultat. Detta är även något som
företagshälsovården lyfter fram som en viktig insats för att komma tillrätta med långa sjukskrivningar. En
annan faktor som påverkat ohälsotalen positivt är det förändrade arbetssättet inom äldreomsorgen på
stadsdelsförvaltning Norr vilket infördes under 2015.
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Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2016
Kvinnor

Män

Totalt

Dagar
per
anställd

Ledningsarbete

23

12

35

6,0

Administratörsarbete

50

3

53

18,1

35

17,7

96

24,6

Personalgrupp
Administration
Handläggararbete

21

Vård- och omsorg
Sjuksköterska

31

Undersköterska, skötare

Vårdbiträde, vårdare m.fl.
Övrigt vård- och omsorgsarbete

31

415

23

2

25

2

Rehabilitering och förebyggande
arbete

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare

Övrigt socialt och kurativt arbete

Grundskollärare
Gymnasielärare
Fritidspedagog

2

42

15,4

57

9

66

8,7

157

6

163

19,0

5

26

10,7

-

1

94,0

Dagbarnvårdare

1

70

Fritidsledare

Bibliotekarie, biblioteksassistent

Teknik

6
2
5

8

25
9

75

8,0

5,9
5,6

18,6

4

31

8

6

14

22,2

6

-

6

7,2

11

Övrig kultur, turism och fritid

1

27

5

Kultur, turism och fritid

20,7

40

7

Övrigt skol- och förskolearbete

17,1

17,4

21

Elevassistent

2
9

Övrigt lärararbete
Barnskötare

-

28,0

-

19

Förskollärare

14

7,8

9

7

Skola och förskola

4

29

384

82

Personlig assistent

8

-

-

5

11

17,5

9,1

23,0

Teknisk handläggare

7

1

8

26,4

Tekniker

0

10

10

17,7

51

4

55

21,9

Ingenjörer

2

Hantverkararbete m.m.

4

Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

35

Kod saknas
Totalt kommunen

33

4

33

6

6

37
41

7,9

14,5
23,5

-

-

-

-

1 160

178

1 338

17,6
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5. Nyckeltal sjukfall

Definition: Antal påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet multipliceras med 10 000

lätthanterligt nyckeltal.

Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro

för att bli ett mer

2012

2013

2014

2015

2016

Kvinnor
Män

14,9
9,3

15,4
10,1

15,3
9,8

16,1
10,6

13,9
9,8

Totalt

13,6

14,1

13,9

14,7

12,9

Nyckeltalet sjukfall beskriver inflödet i sjukfrånvaron. När sjukfallen sätts i relation till arbetad tid visar
året på ett gott resultat. Nyckeltalet sjukfall är nere på samma nivåer som 2010. Det finns svagheter med
att använda sjuktalet för att beskriva hälsokonsekvenser i en verksamhet. Det är ofta komplexa orsaker
bakom en sjukskrivning där privatliv och arbetsliv samspelar. Även ifrån om arbetsrelaterad ohälsa är
kopplingen mellan sjukfrånvaro och den nuvarande arbetsmiljön osäker. Försämringar av arbetsmiljön på
en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år. Det innebär att en arbetsplats där
arbetsmiljön försämrats kan ha rimliga sjuktal under en längre tid. För arbetsgivarens del är det viktigt att
agera tidigt. Ett ärende tenderar att blir alltmer komplicerat ju längre tid det går innan åtgärder sätts in.
Detta gäller oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är arbetsrelaterade eller inte. Ett tidigt agerande
förhindrar en längre sjukskrivning, minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar
konsekvenserna som frånvaron får för individen, arbetsgruppen och verksamheten.
Kombination av sjuktal och sjukfall för att synliggöra förändring
För att synliggöra förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflödet i sjukfrånvaro kombineras
nyckeltalen sjuktal och sjukfall i en matris. Det ger en möjlighet att utläsa om det är lång- eller
korttidssjukfrånvaro som ligger bakom siffrorna. Vid långtidssjukskrivning är det ofta en tidigare
arbetsmiljö som påverkar siffrorna. Om det istället är många nya sjukfall så tyder det på ökade korttidssjukskrivningar och att hälsoläget försämrats relativt nyligen.
På grund av de senaste årens ökade sjukfallsutveckling har 2010 års siffror använts som indelningsgrund i
matrisen, då det året bättre motsvarar ett normalläge för sjukfrånvaron. Årets resultat närmar sig 2010 års
siffror, sjukfallsfrekvensen når till och med samma nivå, vilket är positivt. Men för att ge en rättvisare bild
av vad som är höga respektive låga värden behålls 2010 som indelningsgrund även i år. 2010 var
nyckelvärdet på sjukfrånvaron 5,02 och sjukfallsfrekvensen 12,9.
Det är viktigt att vara observant på i vilken riktning förflyttning sker mellan rutorna A - D för att kunna
sätta rätt mål och göra rätt insatser. Bokstaven A står för ohälsa och bokstaven D för hälsa. Olika
strategier läggs efter var personalgrupper befinner sig. Arbetet bedrivs på tre nivåer: främja hälsa,
förebygga hälsa samt rehabilitera ohälsa.
Placering av yrkesgrupper inom matrisen i procent uppdelad på kön
Kvinnor

2015

2016

Män
2015

2016

A

57,2

46,4

25,0

25,0

D

21,4

21,4

50,0

53,6

B
C

10,7
10,7

32,1
0,0

14,3
10,7

17,8
3,6

Höga sjuktal och många sjukfall (A)
Placeras yrket i den här rutan tyder det på att något skapar ohälsa för de anställda. Här är det av betydelse
att det görs en analys av arbetssituation och arbetsmiljö. Det är viktigt att poängtera att det inte
nödvändigtvis är faktorer på arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.
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Höga sjuktal och få sjukfall (B)
Placeras yrket i ruta B visar det att det främst är långtidssjukskrivningar som ligger till grund för sjuktalet.
Orsakerna finns troligtvis inte i den nuvarande arbetsmiljön, och det är viktigt att därför se till yrkets
historik samt se över rehabiliteringsrutinerna.
Lågt sjuktal och många sjukfall (C)
Om yrket hamnar här visar det att hälsoläget försämrats relativt nyligen och troligtvis kommer fortsätta
försämras om det inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara att det skett förändringar i arbetsmiljön
/arbetssituationen som är nödvändiga att se över. Än så länge är det främst korttidssjukskrivning som
ligger bakom siffrorna.
Låga sjuktal och få sjukfall (D)
För de yrken som hamnar i den här rutan är hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra att vara observant på viss sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis att flertalet av våra yrkesgrupper placerar sig här.
Yrkesgrupper Kvinnor
Många sjukfall (många sjuka personer)
(> 12,9)

Högt sjuktal
(många sjukdagar)
( > 5,02)

Få sjukfall (få sjuka personer)
(< 12,9)

Undersköterska, skötare
Vårdbiträde
Övrigt vård och omsorgsarbete
Rehab och förebyggande arbete
Övrigt socialt och kurativt arbete
Förskollärare
Fritidspedagog
Barnskötare
Elevassistent
Fritidsledare
Bibliotekarie
Teknisk handläggare
Hantverkararbete m m

Administratörsarbete
Sjuksköterska
Personlig assistent
Socialsekreterare
Övrigt lärararbete
Övrigt skol och förskolearbete
Övrigt fritid, kultur och turism
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

A

B

C

D
Ledningsarbete
Handläggararbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Ingenjörer
Tekniker

Lågt sjuktal
(få sjukdagar)
(< 5,02)
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Yrkesgrupper Män
Många sjukfall (många sjuka personer)
(> 12,9)

Högt sjuktal
(många sjukdagar)
( > 5,02)

Få sjukfall (få sjuka personer)
(< 12,9)

Undersköterska
Vårdbiträde
Förskollärare
Fritidspedagog
Barnskötare
Elevassistent
Fritidsledare

Sjuksköterska
Socialsekreterare
Tekniker
Hantverkararbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete

Rehab och förebyggande arbete

A

B

C

D
Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete
Personlig assistent
Övrigt vård och omsorgsarbete
Övrigt socialt och kurativt arbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Övrigt lärararbete
Övrigt skol- och förskolearbete
Bibliotekarie/Biblioteksassistent
Övrigt fritid, kultur och turism
Teknisk handläggare
Ingenjörer
Köks- och måltidsarbete

Lågt sjuktal
(få sjukdagar)
(< 5,02)

Analys av matris sjuktal/sjukfall
Den negativa trenden i sjukfallsutvecklingen från hösten 2013 har bromsats in under 2016. Det är
fortfarande höga siffor på sjuktalen men inflödet i sjukskrivning har minskat. Det visar nyckeltal ”sjukfall”
som i år är nere på 2010 års nivåer. Det tydliga mönstret, i Borås liksom i övriga riket, är att sjukfrånvaron
är högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån någon annans behov och där det ställs höga
emotionella krav. I media omnämns dessa ofta som ”kontaktyrken”. Inom dessa yrken är det främst
kvinnor som arbetar, därför drabbar också ohälsan kvinnorna i större utsträckning än männen. Men
matrisen visar tydligt att även män inom dessa yrken har en högre sjukfrånvaro. Den genomsnittliga
sjukfrånvaron bland Sveriges kommuner ligger i år på 6,9 procent, jämfört med 6,8 procent föregående år.
För Borås Stads del har utvecklingen gått från 7,4 procent till 7,5 procent.
Det är ofta komplexa orsakssamband som ligger bakom sjukfrånvaron. Matrisen visar på några möjliga
förklaringar som blir synliga när man kombinerar de två nyckeltalen ”sjuktal” och ”sjukfall” för sjukfrånvaron. Avsikten med matrisen är att ge en signal till fortsatt verksamhetsutveckling. Matrisen ger också en
tydlig bild av hälsoläget i organisationen hälsa eller ohälsa, korttidssjukskrivning eller långtidssjukskrivning.
Den ger också möjlighet att göra prognoser för långsiktig planering.
Det har skett förflyttningar i alla riktningar i matrisen men trenden är tydlig: För männens del är samtliga
yrkesgrupper med hög ohälsa så kallade kontaktyrken. Detsamma gäller för kvinnorna men där tillkommer
även andra yrkesgrupper. De yrkesgrupper som uppvisare en god hälsa bland kvinnorna uppvisar
detsamma för männen med undantag av gruppen tekniker.
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Kvinnorna har flest av yrkesgrupper i ruta A, vilket står för ohälsa. Männen har mer än hälften av
yrkesgrupperna i D, vilket istället signalerar ett gott hälsoläge. Både kvinnor och män har totalt sett gjort
ett positivt resultat, flera uppvisar tecken på ett bättre hälsoläge och det är bara ett fåtal yrken som visar på
ett sämre hälsoläge. För kvinnornas del är det hantverkararbete som flyttar från C till D medan personliga
assistenter och gruppen övrigt lärararbete förflyttar sig från C till B. För männens del är det
fritidspedagoger som förflyttar sig från C till A och tekniker som förflyttar sig från D till B.
För kvinnornas del har det skett positiva förflyttningar för socialsekreterare, övrigt fritid, kultur och
turism, köks- och måltidsarbete samt städ, tvätt och renhållning. De har alla förflyttat sig från ruta A till B.
Även ingenjörerna har rört sig från C till D och återfinns idag i rutan med gott hälsoläge. För männens del
har det skett positiva förändringar för hantverksarbetare som går från A till B och för bibliotekarier som
förflyttar sig från C till D samt för köks- och måltidsarbete som går från B till D.
Liksom föregående år så visar matrisen att hälsoläget är bra, oavsett kön, för stadens personal inom
ledningsarbete, handläggararbete, grundskollärare, gymnasielärare och ingenjörer. Några yrken som
utmärker sig utifrån könsaspekten är övrigt vård och omsorgsarbete, övrigt socialt och kurativt arbete,
bibliotekarier och teknisk handläggare där kvinnorna finns i ruta A som svarar för både högt sjuktal och
ett högt inflöde i sjukskrivning medan männen i de här yrkesgrupperna istället finns i ruta D som
motsvarar ett gott hälsoläge.
Här finns behov av en analys utifrån ett hälsoperspektiv och ett genusperspektiv. Vilka är friskfaktorerna
för männen som hjälper dem att behålla och stärka sin hälsa? Vad har skett inom de kvinnliga
yrkesgruppernas arbetsmiljö som förbättrats? Det finns forskning som visar att män inom
kvinnodominerande yrken har ett sjukskrivningsmönster som liknar kvinnornas, vilket årets resultat ser ut
att befästa. Resultatet visar också att staden har utmaningar som måste ses utifrån ett genusperspektiv.
Samma yrkesgrupper visar helt olika hälsolägen när de presenteras uppdelade efter kön. Det är rimligt att
ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel också ges samma uppdrag och arbetsuppgifter?
Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det fortfarande finns stora könsskillnader på
arbetsmarknaden nationellt sett. Frågan för Borås Stad är att se hur stadens arbetsplatser förhåller sig till
det. Finns det skillnader i de uppdrag som män respektive kvinnor har? Finns det hjälpmedel som är
anpassade till alla? Bemöts kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på
arbetsplatserna? Erbjuder staden lika villkor för chefskap oavsett om det är inom traditionellt manliga
verksamheter eller traditionellt kvinnliga verksamheter?
Borås behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande i arbetsmiljön
inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och den negativa
sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv men också ur ett samhällsperspektiv.
6. Nyckeltal rehabilitering – inflöde

Definiton: Antal sjukfall som påbörjar dag 29/ totalt arbetad tid. Talet multipliceras med 10 000

lätthanterligt nyckeltal.

Rehabiliteringsbehov efter 28e dagen
Inflöde 2016
Inflöde 2015
Inflöde 2014
Inflöde 2013

Kvinnor

Antal
Män

Totalt

1 562

246

1 808

1 519

1 148
1 255

237

1 756

527
192

1 675
1 447

för att bli ett mer

Kvinnor

Nyckeltal 1)
Män

Totalt

1,5

0,7

1,3

1,1

1,1
1,2

0,5

1,5
0,6

1,0

1,2
1,1

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/ totalt arbetad tid x 10 000

Nyckeltalet mäter rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan
antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande sett ur både ett hälsomässigt och ett
ekonomiskt perspektiv. Enligt Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska en rehabiliteringsutredning inledas när
ett sjukfall pågått längre än 28 dagar, om en individ har fler än sex frånvarotillfällen på grund av egen
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sjukdom de senaste 12 månaderna eller om en medarbetare själv anser att det finns ett behov av en
rehabiliteringsutredning.
Av alla sjukfall avslutas merparten, 89 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare
3 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 94 procent tillbaka i arbete. Återstår 6 procent
som kräver längre tid för återgång och återhämtning och ofta även en större och mer kostnadskrävande
insats från arbetsgivaren för att återgång i arbete ska vara möjlig.
7. Nyckeltal rehabilitering – återgångar

Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter.

Kvinnor

Antal
Män

Totalt

2016

306

45

2015
2014
2013

442
369
315

2012

316

Återgångar

Kvinnor

Nyckeltal
Män

Totalt

351

0,6

0,8

0,7

82
80
65

524
449
402

0,6
0,6
0,8

0,9
0,7
0,7

0,6
0,7
0,8

83

398

0,8

0,6

0,8

Nyckeltalet visar för återgångar efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Antalet är hämtat från
förvaltningarnas rapportering om avslutade rehabiliteringsutredningar under året. Det kan råda en viss
osäkerhet i materialet på grund av omorganisationen. Dessutom brottas organisationen med övergången
från manuell hantering till registrering och hantering av rehabiliteringsärenden i Heroma. I år har därför
samtliga nämnders siffror hämtats från SAM-modulen i Stratsys.
För att räknas som återgång ska den anställde ha återgått till arbete inom den egna organisationen. Om alla
rehabiliteringar lyckades skulle nyckeltalet ligga på 1,0 vilket vore ett önskat läge, men inte ett rimligt mål.
Siffrorna visar ett något förbättrat resultat totalt. Männens resultat är något försämrat medan kvinnornas
resultat är något förbättrat, sett till nyckeltalet ligger de kvar på samma nivå som i fjol. Männens resultat
med ett nyckeltal på 0,8 är bra. En del av förklaringen kan ligga i själva syftet med rehabilitering – återgång
i ordinarie tjänst. Kvinnornas rehabilitering sker till största delen inom yrken som ställer stora emotionella
krav och där arbetsdagen i många fall bestäms utifrån en annan persons behov. Idag framkommer det inte
om själva rehabiliteringen ser olika ut för män och kvinnor. Forskning visar att män får tidigare
specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något som ses som en nationell utmaning. Det
förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin
sociala situation. Här har Borås Stad en utmaning att dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering
mellan män och kvinnor dels om det finns skillnader i återgångar för olika yrken och kön. För att kunna
göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder använder Heroma i hanteringen av
rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse att se över hur andra berörda parter, som exempelvis den
allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare reagerar och agerar i de ärenden som berör våra
medarbetare.
Vad har hänt med de personer som avslutat en rehabilitering under året?
Under 2016 slutade 82 procent av rehabiliteringsåtgärderna med att den anställde återgick till arbete internt
i organisationen, 4 procent fick annat externt arbete och 7 procent slutade. Varaktig sjukersättning beviljades för 3 procent. Målet med Borås Stads rehabiliteringsarbete är att medarbetaren återgår i arbete. Sett
enbart utifrån ett hälsoperspektiv har rehabilitering lyckats om medarbetaren kommer tillbaka i arbete
oavsett sysselsättningsgrad individen eller om det sker till en annan avdelning eller till och med annan
arbetsgivare.
Sett ur ett jämställdhetsperspektiv följer inflödet i rehabiliteringsåtgärder könsfördelningen i Borås Stad.
För kvinnornas del leder rehabiliteringsarbetet till återgång i arbete inom organisationen i 81 procent av
fallen. För männen kommer 87 procent tillbaka till arbete internt. För 4 procent av kvinnorna och för 2
procent av männen mynnar återgången ut i anställning hos annan arbetsgivare. Resultatet är det omvända
vid avslut där kvinnorna står för 6 procent och männen för 8 procent. Skillnaden är störst mellan könen
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när det kommer till varaktig sjukersättning. Där har kvinnorna minskat sin andel från 3 procent till 2
procent medan männen istället ökat sin andel från fjolårets 2 procent till årets 8 procent.
Externa kostnader för rehabilitering i miljoner kronor
Rehabiliteringsåtgärder
(Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och arbetsanpassad
utrustning)

2013

2014

2015

2016

0,5

1,0

1,0

0,7

8. Nyckeltal Personalomsättning

Definition: Redovisas som extern personalomsättning

Personalomsättningen för tillsvidareanställda har ökat från 10,7 procent år 2015 till 14,0 procent i år. Se
sidan 6.
Ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa
Att de anställdas hälsa påverkar kommunens resultat är en självklar utgångspunkt i hälsobokslutet.
Kommunen betalar för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I de kostnader som belastar arbetsgivaren ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Frånvaro ger även
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Detta ger ett
perspektiv på hur hög frånvarokostnaden kan vara i en organisation.
Ur ekonomisk synpunkt är den lösning som väljs för att ersätta den som är frånvarande intressant. Den
totala sjukfrånvaron kan delas in i lågkostnads- respektive högkostnadsfrånvaro. Lågkostnadsfrånvaro är
den tid när den frånvarande ersatts av en vikarie och denna har uppnått normal produktivitet. All annan
frånvaro räknas som högkostnadsfrånvaro. Det kan bero på att ingen åtgärd vidtagits, alternativt att man
satt in en vikarie som inte är fullt produktiv. Kostnaderna för frånvaron kan reduceras genom att antalet
frånvarodagar minskar men också genom att frånvarostrukturen förändras. Kostnaderna kan också minska
genom att organisationen lär sig hantera frånvaron på ett effektivare sätt och därmed får ner kostnaden
per sjukfrånvarodag.
Att det skett en inbromsning i ökningen av den korta sjukfrånvaron syns tydligt i kostnaderna för sjuklön.
Kostnaderna har ökat från 2015 men ökningen på 7,1 procent är betydligt mindre än fjolårets 19,1
procent. Sjuklönekostnaderna för 2016 landade på 90 miljoner jämfört med 84 miljoner för 2015.
Omräknat till årsarbetare motsvarar sjuklönekostnaderna 200 årsarbetare med medianlön. Den årliga
uppräkningen av lönekostnader står för 3,55 procent av ökningen.
För att få med vilka totala kostnader det handlar om utöver sjuklönekostnaderna så ligger
schablonkostnaden för en sjukfrånvarodag på 10 procent av månadslönen och schablonkostnad för ett
längre sjukfall på 6 månader på 100 000 kr. Dessa siffror är hämtade från Catasús, Högberg, Johrén Boken
om personalekonomi från 2012.

4.2 Hälsofrämjande insatser
Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medarbetare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliteringsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka
hälsan och minska sjukfrånvaron.
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Centrala arrangemang/Riktade insatser
Plan för lika rättigheter och möjligheter
För att en organisation ska nå ett hållbart hälsoarbete krävs övergripande strategier som sedan bryts ner till
aktiviteter på arbetsplatsen. För att skapa förutsättningar för detta vävs arbetsmiljö, hälsa och
jämställdhetsarbetet ihop i Plan för lika rättigheter och möjligheter. Denna plan tas i respektive nämnd
och gäller för en treårsperiod. Arbetsplatserna utgår sedan från respektive förvaltningsplan. Det är
arbetsplatsen som har kännedom om orsakerna bakom sina resultat och det är här det finns utrymme att
skapa engagemang, delaktighet och förändring. Nyckelpersoner i arbetet med att utveckla den
enhetsspecifika planen är chef, personalansvarig, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utan en röd tråd i
hälso-, arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet blir de aktiviteter som genomförs lösryckta inslag som varken
leder till ökad hälsa eller till en hälsosam organisation.
Psykosocial arbetsmiljöscreening
Samarbetet med företaghälsovården kring psykosocial arbetsmiljöscreening som inleddes under 2015 har
fortsatt under 2016 med fler arbetsplatser. Urvalet av arbetsplatser grundar sig på sjukfrånvarostatistik och
dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. Uppföljning av arbetsplatser från första urvalet visar på
positiva resultat på både kort- och långtidssjukskrivningar. Detta indikerar att satsningen på screeningarna
var en viktig åtgärd för att möta den negativa sjukfallsutvecklingen.
En screening sätter fokus på en gynnsam psykosocial arbetsmiljö, ett gemensamt engagemang för
verksamhetens uppdrag, och vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen.
Friskvårdsförmåner
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för medarbetare,
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri motionsaktivitet,
träningskort och enklare massage. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis inträde till kommunens
badanläggningar.
Under året har 3 442 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, en ökning med 353 personer jämfört
med 2015. Det har skett 17 482 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet
och Sandaredsbadet. En ökning med 435 bad i jämförelse med förra året. Stadsparksbadet står för ungefär
hälften av baden med Simarenan som mycket god tvåa, vilket är glädjande då den har ett tydligt fokus på
motion och träning. Tillsammans står de för 15 528 bad. Totalt är det 2 343 medarbetare som hämtat ut
ett badkort under året.
Kostnaden för friskvårdsbidraget och de fria baden uppgår till 4 474 255 kr. En ökning med 57 798 kr
från 2015. Den största delen 3 519 967 kr, 79 procent, står friskvårdsbidraget för. De fria baden står för 21
procent med 954 288 kr. Det är fler kvinnor än män som tar ut friskvårdbidrag, 82,1 procent jämfört med
17,9 procent. Detta ska ses i relation till att personalstyrkan totalt består av 78,1 procent kvinnor och 21,9
procent män.
Hälsoinspiratörsutbildning
Samtliga arbetsplatser i Borås Stad ska ha en hälsoinspiratör som tillsammans med chef har fokus på arbetsplatsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Mindre förvaltningar kan ha en hälsoinspiratör tillsammans och vissa större arbetsplatser kan ha flera inspiratörer som hjälper varandra. Idag finns det drygt
400 hälsoinspiratörer runt om i organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform
anordnas årligen en central grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande
kunskap inom hälsoområdet och praktiska verktyg för uppdraget. Kunskaperna byggs sedan på med
tematräffar. Dessa är frivilliga och hälsoinspiratören väljer att delta efter den egna arbetsplatsens behov.
Temaföreläsningarna har i år fokuserat på två olika teman, vårens träffar handlade om ”Fysisk aktivitet”
och höstens träffar om ”Återhämtning”. På uppdrag av Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen och Stadsdel Västers äldreomsorg har det arrangerats tre extra grundutbildningar
för deras hälsoinspiratörer. Totalt har det varit 323 deltagare (118 grundutbildning) under årets
utbildningstillfällen, vilka bekostas med centrala medel.
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Nytt för i år är en satsning på nyhetsbrev till inspiratörerna, ett per månad med undantag av
sommarmånaderna. Dessa nyhetsbrev följer föreläsningarnas teman och innehåller en faktadel med
intressanta fördjupningar på området, inspirationstips och konkreta aktiviteter som kan användas på
arbetsplatsen.
Familjeföreläsning
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare inom
hälsoområdet. Innehållet varierar stort mellan aktuella teman. Det kan vara allt från relationer till
förhållningssätt, tankens kraft och arbetsglädje. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst,
därav namnet Familjeföreläsning. Med föreläsningen "I huvudet på en normalstörd" kom Pär Johansson
till Borås och höll årets föreläsning för 535 förväntansfulla åhörare. Pär Johansson startade trots massivt
motstånd från omgivningen Glada Hudikteatern 1996, en teatergrupp där utvecklingsstörda och
normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Resan har kantats av en mängd mentala omställningar - hos
grundaren, hos de medverkande och inte minst hos omgivningen. Efter en föreläsning med både skratt
och gråt får publiken se vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor
och ger alla en chans att utvecklas.
Motionsutmaning
För att visa hur betydelsefull den fysiska aktiviteten är för hälsan anordnar Borås Stad en motionsutmaning
varje vår. Här är syftet rörelse och fysisk aktivitet och givetvis är målet att fler ska välja en mer aktiv livsstil.
Ett delsyfte med motionsutmaningen är att få individen att upptäcka vikten av vardagsmotion. Små
förändringar i vårt vardagliga rörelsemönster gör stora skillnader för vårt välbefinnande.
I år deltog Borås Stad i motionsutmaningen Borås aktivaste arbetsplats, en tävling där flera av stadens större
arbetsgivare finns med. Tävlingen handlade om att under en given period (v. 15-22) utföra någon form av
fysisk aktivitet under 30 minuter, 3 gånger i veckan under 5 veckor. Den arbetsplats som lyckades allra bäst
med att aktivera medarbetare under våren var Trygghetslarm, Stadsdelsförvaltning Väster. De fick ta emot
diplom och gratulationer i samband med en föreläsning av Shahrzad Kiavashi som genomfördes tillsammas
med Ellos, SP, H&M, Parker och TLevent.
Friskvårdskväll
Alla medarbetare i Borås Stad bjuds sedan 2002 årligen in till en kväll i hälsans tecken. Arrangemanget har
haft lite olika former under åren men alltid med syftet att ge inspiration till en hälsosam livsstil med lokal
anknytning. Friskvårdskvällen bjöd på föreläsningar, prova-på aktiviteter, musikcafé med underhållning från
kulturskolan och en utställningsdel med lokala företagare och föreningar. I år handlade föreläsningarna bland
annat om world of shape, walkfeeling, friskverktyg för ett hälsosamt liv, team Rynkeby mm. Det fanns
möjlighet att prova på dans, world of shape, poweryoga, blomsterdekoration och målning genom
experimentell akvarell. Dessutom fanns massör och zonterapeut på plats. Nära 200 medarbetare besökte
Brämhultsgård torsdagen den 17 november.
MerKraft
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, bowling, bugg, föreställningar på
Göteborgsoperan, prova-på teater, konstvisningar, matlagningskurs, glasfusion, överlevnadsläger, räk- och
laxkryssning i skärgården till skidskola och julquiz i decembermörkret. Samtliga medarbetare är
medlemmar i klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges till
subventionerade priser.
Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenser av så
kallade inlåsningseffekter för medarbetarna. Dessutom används Medarbetarcentrum till att stödja chefer
och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation och för att göra Borås Stad till en attraktiv
arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser.
Närmare 100 personer har fått stöd till en positiv förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum.
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Totalt har ungefär 200 personer varit involverade i kontakt med Medarbetarcentrum för reflekterande
samtal, coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag. Vid 15 tillfällen under året har
Medarbetarcentrum presenterat verksamheten, dessa tillfällen har totalt sett berört cirka 140 medarbetare
och chefer. En chef deltar i Medarbetarcentrums ledarskapsutbildning.
Medarbetarcentrum har skickat drygt 1 500 tjänster för matchning (en ökning med närmare 40 % jämfört
med 2015). Totalt har Medarbetarcentrum matchat 2 500 tjänster för medlemskommunerna, med många
nöjda medarbetare och chefer som följd.

4.3 Arbetsgivarindex
Attraktiv arbetsgivarindex AVI är ett sammanfattande index som utgår från nio mätbara nyckeltal kring
arbetsvillkor.
Tillsvidareanställningar
Medianlön
Jämställdhet
Tid för kompetensutveckling
Övertid
Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

- andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda
- genomsnittlig månadslön uppräknad till heltid
- andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda
- utbildningstid i procent av totalt arbetad tid
- övertid i procent av arbetad tid
- korttidssjukfrånvaro (t.o.m. dag 14) i procent av arbetad tid
- antal anställda per chef
- långtidssjukfrånvaro (fr.o.m. dag 15) i procent av arbetad tid
- antal avgångar i procent av tillsvidareanställda

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) Borås Stad
2014

2015

2016

Tillsvidareanställningar
Medianlön
Jämställdhet
Tid för kompetensutveckling

15
7
13
8

14
7
13
8

14
7
13
10

Avgångar

11

10

10

Övertid
Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro

Summa AVI-poäng

19
11
11
4

99

19
11
11
2

95

19
11
11
2

97

Så här tolkas resultatet:
Ju högre AVI-poäng desto bättre arbetsvillkor kan organisationen erbjuda utifrån ett arbetstagarperspektiv. Nivåerna på de olika separata nyckeltalen kan inte jämföras. En 5:a på till exempel utvecklingstid kan
inte jämföras med en 10:a på avgångar. Däremot kan det totala AVI och nyckeltalen jämföras med andra
organisationers resultat. Resultatet i diagrammet ger också vägledning för det fortsatta förbättringsarbetet.
Kommentar:
När det gäller tid för kompetensutveckling beräknas nyckeltalet som en median av övriga organisationers
resultat på grund av att vi inte har kunnat ta fram detta nyckeltal.

4.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
För att nå visionen om den goda arbetsplatsen, krävs ett hälsofrämjande syn- och arbetssätt i hela organisationen. I Borås Stad kompletteras därför det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med
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insatser för att behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner
och verktyg integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete sker löpande inom tre områden. Det
handlar om främjande arbete genom aktiv hälsoutveckling, förebyggande arbete genom ett systematiskt
arbetsmiljöarbete och rehabilitering för att få tillbaka medarbetare som drabbas av ohälsa.
De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet ska utformas är tagna av kommunfullmäktige och
ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart arbetsliv.
Under 2016 har fokus legat på att implementera den SAM-modul som togs fram under fjolåret. Genom att
bygga in det systematiska arbetsmiljöarbetet i stadens styr- och ledningssystem, Stratsys, har cheferna fått
ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar nu förvaltningarna efter en gemensam
kalender för arbetsmiljöarbetet vilket inte bara är ett stöd för chefen utan dessutom stärker likvärdighet
och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Förvaltningarnas ledningsgrupper har erbjudits genomgång av
modulen och SAM-kalendern och flera verksamhetschefer har därefter valt att även ge sina enhetschefer
detsamma.
Nämnderna har i uppföljningen av Kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i
Stratsys att förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv
hälsoutveckling och bromsa sjukfrånvaron vid kommunens arbetsplatser. I det arbetet är det systematiska
arbetsmiljöarbetet och Borås Stads rutiner en grund.

4.5 Arbetsskador och tillbud
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och
ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet. Här finns ett stort ansvar för skyddskommittéerna
liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud som uppstår.
Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2016
Orsak

Kvinnor

Män

Totalt

Elolycka, brand, explosion, sprängning

0

0

0

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne

5

1

6

119

18

137

27

4

31

6

3

9

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering)

14

2

16

Skadad av hanterat föremål (egen hantering)

42

12

54

151

29

180

0

2

2

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse)

54

5

59

Psykisk överbelastning (hot, chock)

22

3

25

9

1

10

Fordonsskada eller påkörd

27

12

39

Annat

18

2

20

494

94

588

Den skadade föll
Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall)
Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse)

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
Skadad av djur

Snedtram, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall)

Totalt kommunen

Antalet anmälda arbetsskador uppgick totalt till 588, en minskning med 173 anmälningar jämfört med
fjolåret. De vanligaste orsakerna är skadad av person (31 procent) och fallolyckor (23 procent). Skadad av
person har även den största ökningen med 110 fler anmälda arbetsskador, följt av fallolyckor med en
ökning av 45 anmälningar. Det är endast feltramp/snedtramp och elolycka/brand/explosion som minskat.
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Tillbud
Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2016
Orsak

Kvinnor

Män

Totalt

Tekniska brister

28

9

37

Brister i underhåll och service

36

5

41

Brister i arbetsinstruktioner

18

4

22

Brister i utbildning

19

0

19

Brister i kommunikation

87

4

91

Brister i arbetsorganisation

57

12

69

Tidsbrist eller stress

94

15

109

300

133

433

10

6

16

649

188

837

Hotsituation
Orsak obesvarad
Totalt kommunen

Antalet anmälda tillbud har minskat med 425 anmälningar och ligger i år på 837 jämfört med 1 262 under
2015. Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma har fortfarande en
uppförsbacke ute i verksamheterna. Den tröskel det innebär med ett nytt system uppges, av
förvaltningarna, som en orsak till minskningen av inrapporterade tillbud.
De vanligaste orsakerna bakom ett tillbud är lika oavsett kön, med hotsituation som den främsta orsaken,
följd av tidsbrist och stress samt brister i kommunikation. På fjärde plats hamnar brister i
arbetsorganisation. Männen ligger generellt något lägre än kvinnorna i antal men trenden är densamma.
Tillbuden är främst av organisatorisk eller psykosocial karaktär, hela 89 procent av alla tillbud hamnar
inom den grupperingen. De flesta sker inom vård, skola och omsorg och det är tydligt att verksamheter
som har brukare med särskilda behov är extra utsatta för hotsituationer. Vård, skola och omsorg är också
de verksamheter inom Borås Stad som brottas med höga sjukskrivningstal och därför är det av största vikt
att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån tillbudsrapporteringen för att undvika att dagens
arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivning.
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporteras. Definitionen på ett tillbud är att tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa.
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.

1
arbetsskada
100
tillbud/
incidenter
1 000
riskabla förhållanden
och beteenden
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Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer. En hög
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.

4.6 Företagshälsovård
Previa stöttar Borås Stad i hälso- och arbetsmiljöarbetet och finns som resurs i det rehabiliterande,
förebyggande och främjande arbetet. Under 2016 anordnade Previa 30 utbildningar för anställda i Borås
Stad. Innehållet var bland annat inom arbetsmiljölagstiftningen, belastningsergonomi, organisatorisk och
social arbetsmiljö, stress/livsbalans och fysiska förutsättningar. Genom den kommunövergripande
kronbanken har 26 arbetsmiljöscreeningar genomförts. Det har genomförts 20 arbetsförmågeutredningar
(AFU), 1 465 stödsamtal och totalt 60 besök för individuellt chefsstöd och chefshandledning. Dessutom
har Previa utfört 2 hälsoundersökningar, 10 psykosociala arbetsmiljökartläggningar, 66
arbetsmiljöbedömningar och 7 bullermätningar på olika arbetsplatser. Bland lagstadgade undersökningar
har följande genomförts under 2016: 3 bullerundersökningar, 51 för nattarbete, 2 för allergiframkallande
ämnen (härdplaster) samt 4 för körkort.
Utveckling
Borås Stads beställning av företagshälsovård har förändrats något under 2016. Tyngdpunkten ligger
alltjämt på rehabiliterande insatser även om de minskat en del under året, främst till förmån för
förebyggande insatser. Dessa har ökat med drygt en tredjedel medan främjande insatser ligger kvar på
ungefär samma nivå. Hälften av Borås Stads budgeterade medel på förtagshälsovård läggs på rehabilitering
på individnivå. Att inflödet i sjukskrivning avtagit under året slår igenom i kostnaderna för rehabilitering
vilka under 2016 minskat med nästan 700 000 kr. Det är första gången sedan 2011 som stadens kostnader
för rehabiliterande tjänster minskar. Idag går 51 procent av de medel som satsas på företagshälsovård till
individärenden inom rehabilitering. 38 procent går till förebyggande arbete och även där ligger
tyngdpunkten på individnivå. Främjande insatser kommer upp i 10 procent och fördelas relativt lika
mellan grupp- och individinsatser.
Den mest frekvent valda tjänsten inom rehabilitering är konsultation. Inom förebyggande insatser handlar
det främst om enskilda individbesök hos företagssköterska och fysioterapeut. På gruppnivå är det främst
psykosociala kartläggningar och grupputvecklingsinsatser. För de främjande tjänsterna är det åter
individbesök som är det mest använda följt av chefscoachning i grupp.
Sett till kostnaderna så är nyttjandegraden av företagshälsovårdstjänster relativt lika mellan könen. Men
fördelas kostnaderna på ålder och kön så synliggörs olikheter. Kvinnorna är något överrepresenterade i
åldersintervallen 30-39 år och 40-49 år medan männen är överrepresenterade bland de yngre, 20-29 år, och
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i de äldre åldergrupperna, 50-59 år, och 60 och uppåt. I åldersintervallet 50-59 år står männen för nästan
30 procent av personrelaterade ärenden.

Källa:Previa

4.7 Jämställdhet och likabehandling
Jämställdhet och likabehandling handlar om alla människors lika värde och är en av de grundläggande
mänskliga rättigheterna.
En arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla rätt
kompetens. Det innebär att respektera och tillvarata människors olikheter. En arbetsmiljö fri från
trakasserier främjar trivsel, effektivitet och höjer kvaliteten på arbetet. Arbetsklimatet i Borås Stads
verksamheter ska kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Olikheter är en styrka.
Mångfald är en likabehandlingsfråga som utgår från alla människors lika värde och avser rättvisa
förhållanden mellan individer och grupper i samhälle och arbetsliv. Olikheter i kompetens, erfarenhet,
bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara. Ingen ska
diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
För att nå framgång måste arbetet med jämställdhet och likabehandling bedrivas målinriktat, systematiskt
och fortlöpande.

4.7.1 Jämställdhet under 2016

Normkritisk film - För att öka kunskapen om normkritik och HBTQIA-frågor hos alla medarbetare i
Borås Stad har ett material arbetats fram under året. Det finns tillgängligt på intranätet och ska användas
på arbetsplatsträffar. Materialet består av två kortare filmer och samhällsguider. Materialet har tagits fram
tillsammans med RFSL i Borås och har delvis finansierats av Socialstyrelsen.
Värdegrundsmaterial - Ungdomsstrateg, mångfaldsutvecklare och jämställdhetssamordnare har arbetat
fram ett värdegrundsmaterial som är till för alla skolor i Borås. Materialet är tänkt att vara en inspiration
och en kunskapskälla för personal som möter barn och unga i sitt arbete. Tanken är att man ska få en kort
introduktion i värdegrundsfrågor som berör barn och unga. Materialet innehåller faktadelar, tips på
övningar och diskussionsfrågor.
Fler män i förskolan - I juni 2016 avslutades Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) projekt ”Fler
män i förskolan”. I projektet har jämställdhetssamordnare, en förskollärare och en barnskötare medverkat.
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En grupp förskolechefer har fungerat som stöd på hemmaplan. Verksamhetens ledningsgrupper och
nämndpolitiker har varit involverade.
I det nationella nätverket ingick kommunerna Borås, Arjeplog, Umeå, Eskilstuna, Jönköping, Vänersborg
och Malmö. En viktig fråga är att förnya och förmedla bilden av yrkena i förskolan. Att arbeta som
förskollärare och barnskötare ska ses som attraktivt för både kvinnor och män. Projektet har följts av
följeforskare. Det finns mer att läsa på SKL:s sida ”Fler män i förskolan”.
Syftet med projektet har varit att bredda rekryteringen men många fler frågor för en framtida förskola har
också hanterats. I Borås har bland annat frågor lyfts kring barns rättigheter, genus, normkritik, språk,
förskolan likabehandlingsplan, förebyggande arbete, arbetsmiljöarbete, hälsa, rekrytering, praktik,
feriearbete, trygghet, säkerhet, kultur, studie- och yrkesvägledning. I Borås finns bl.a. manliga nätverk och
mentorskap kopplat till studenterna på högskolan.
Innovationsplattform Borås - Borås Stad deltar i ett nationellt projekt för att stödja innovation inom den
offentliga sektorn. Målet är att skapa en bättre miljö för arbetet med en hållbar stadsutveckling genom att
arbeta tvärdisciplinärt, processorienterat, kunskapsbyggande och förebyggande.
Drivkrafterna för innovation är flera, bland annat globaliseringen, utmaningar rörande miljö och hållbarhet
samt den demografiska utvecklingen där färre personer i arbete måste kunna försörja en åldrande
befolkning.
Sex plattformar är etablerade nationellt och Innovationsplattform Borås är en av dem. Plattformen drivs
av Borås Stad, Borås Högskola, Borås Energi och Miljö och RISE (f.d. SP).
Plattformarna har den gemensamma ambitionen att skapa en öppen, kreativ miljö för samverkan och
lärande samt etablera stödjande processer för en innovativ offentlig sektor. Strategin är att utgå från och
förstärka pågående satsningar och existerande ambitioner i staden. Under 2017-2018 blir det, med
VINNOVA´s finansiering, möjligt att testa vägar framåt och runt de strukturella hinder som finns för
hållbar stadsutveckling.
Sociala investeringar - 2013 beslutade Kommunfullmäktige om sociala investeringar och avsatte 20
miljoner i syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära
målgruppen är barn och unga.
Fem sociala investeringsprojekt har godkänts av Kommunstyrelsen.
• Modersmålsstöd SFI har beviljats 1,3 miljoner kronor under perioden 2014-2016. Detta projekt är
avslutat och implementerat.
• Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan år F-6 har beviljats 3,7 miljoner kronor
under åren 2015-2017.
• Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga
vuxna långt från arbetsmarknaden. Projektet har tilldelats 4,1 miljoner kronor år 2015-2017.
• En kommun fri från våld har fått 5,7 miljoner att arbeta med 2015-2019.
• Projektet schysst kompis! har beviljats 275 000 kronor 2015-2017.
Alla projekt arbetar med socioekonomiska beräkningar med stöd av konsulter. Beräkningarna ska
redovisas vid projektens slut. Sedan slutet av 2016 deltar en utvärderare som följer tre av projekten och
gör en slutlig sammanställning till Kommunstyrelsen för alla fem projekten, Högskolan i Borås kommer
att skriva en metodbok i ämnet sociala investeringar.

4.7.2 Uppföljning av förvaltningarnas planer för lika rättigheter och möjligheter

En plan för lika rättigheter och möjligheter finns för samtliga förvaltningar. Den nu gällande treårsplanen
upprättades 2014 och gäller till och med 2016. Under våren gör respektive förvaltning en uppföljning.
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4.7.3 Nyckeltal för jämställdhet

I följande diagram redovisas ett antal nyckeltal som visar könsfördelningen över tid.

Andel tillsvidareanställda av totalt antal anställda
inom respektive kön.

23 av 129 yrkesgrupper är jämnställda, d.v.s.
andelen kvinnor och män ligger i intervallet 40-60
procent.

För att betraktas som jämställt ska andelen chefer av ett kön vara lika stor som andelen anställda totalt av
samma kön. En förbättring har skett då andelen kvinnliga chefer ökat och närmat sig andelen kvinnligt
anställda totalt med tre procentenheter.

En jämnare könsfördelning har uppnåtts bland
förvaltningscheferna i år.

Rätt till heltid för tillsvidareanställda har bidragit till
jämnare anställningsförhållandena mellan könen.

Männens korttidsfrånvaro (1-14 dagar) och kvinnornas långtidssjukfrånvaro (15 dagar eller längre) har
ökat. Totalt har sjukfrånvaron ökat med 89 225 timmar jämfört med 2015.
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Männens uttag av föräldradagar har minskat med
3,1 procentenheter. Kvinnorna tar ut drygt 75 % av
det totala antalet dagar.
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84 procent av det totala antal dagar tas ut av
kvinnorna och 16 procent av männen.

Löneutvecklingen var i genomsnitt 3,2 procent för
kvinnor och 1,5 procent för män. Kvinnornas
medianlön har ökat med 1,6 procentenheter och
uppgår till 96,6 procent av männens.

4.8 Utländsk bakgrund
”Borås Stad ska vara ett föredöme i arbetet med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och interkulturell
kunskap är värdefulla resurser som ska tas till vara. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.” Meningarna är hämtade från Borås Stads
personalpolitiska program och visar tydligt hur alla verksamheter ska agera.
Utländsk bakgrund bland kommunens anställda
I följande tabeller redovisas anställda i kommunen som har utländsk bakgrund. Uppgifterna köps från
Statistiska centralbyrån, SCB, då uppgifterna inte finns i kommunens personal- och lönesystem. Statistiken
avser 2016-11-01.
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två
utrikes födda föräldrar.
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Antal anställda efter anställningsform, kön och födelseland (inrikes – utrikes född)
Sverige
Tillsvidareanställda

Födelseland
Europa
(utom
Afrika
Norden)

Norden
(utom
Sverige)

Övriga
världen

Asien

Totalt

Kvinnor

5 227

218

506

80

408

55

6 494

Totalt

6 699

268

631

113

515

79

8 305

832

29

103

40

139

16

1 159

1 165

38

130

65

194

24

1 616

Kvinnor

6 059

247

609

120

547

71

7 653

Totalt kommunen

7 864

306

761

178

709

103

9 921

Män

Visstidsanställda
Kvinnor
Män

Totalt
Totalt
Män

1 472

333

1 805

50

9

59

125

27

152

33

25

58

107

24

55

8

162

32

1 811

457

2 268

Andelen utrikes födda har ökat med 1,3 procentenheter och uppgår till 20,7 procent av kommunens
anställda. Utrikes födda kvinnor har ökat med 1,2 procentenheter till 20,8 procent och männen med 1,5
procentenheter till 20,4 procent.
Anställda med utländsk bakgrund efter ålder i procent
Ålder

Kvinnor

Män

Totalt

0-29
30-39
40-49
50 eller äldre

23,5
29,1
29,0
24,5

28,7
28,4
26,1
24,4

24,7
28,9
28,4
24,5

Totalt kommunen

26,6

26,4

26,5

Anställda med utländsk bakgrund har, jämfört med föregående år, ökat med 1,5 procentenheter till 26,5
procent. Chefer med utländsk bakgrund har ökat från 11,3 procent till årets 11,8 procent. Kvinnornas
andel är 13,7 procent och männens 8,1 procent. Enligt förvaltningarnas uppgifter har 6,9 procent av
ledningsgruppernas medlemmar utländsk bakgrund, vilket är en minskning med 1,8 procentenheter
jämfört med 2015.
Andelen personer i Borås med utländsk bakgrund i yrkesverksam ålder (15-64 år) är 31,5 procent. Bland
Borås Stads anställda är andelen med utländsk bakgrund 26,5 procent.
Den totala andelen personer med utländsk bakgrund i Borås är 28,9 procent. Motsvarande siffra för riket
är 23,2 procent. För personer i yrkesverksam ålder är andelen med utländsk bakgrund för riket 26,5
procent.
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Anställda med utländsk bakgrund per personalgrupp i procent

Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete

13,7

8,1

11,8

Administratörsarbete

17,2

30,3

18,4

Administration
Handläggararbete

16,7

19,1

Sjuksköterska

20,1

25,0

20,6

Vårdbiträde, vårdare m.fl.

33,5

40,0

35,0

Vård och omsorg
Undersköterska, skötare

36,4

Personlig assistent

40,4

Rehabilitering och förebyggande arbete

37,2
38,5

17,5

36,5
40,1

18,1

16,7

17,9

23,7

50,6

29,9

Grundskollärare

20,2

26,8

21,8

Förskollärare

17,1

19,6

17,2

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare

Övrigt socialt och kurativt arbete

16,4

Skola och förskola
Gymnasielärare

17,3

Fritidspedagog

15,4

Övrigt lärararbete

30,5

Barnskötare

29,9

Dagbarnvårdare

-

Elevassistent

14,8

16,7
19,0
32,1
27,8

-

16,0

17,0
16,5
31,1
29,8

-

13,4

35,4

20,3

Fritidsledare

22,0

40,8

32,2

Övrigt kultur, turism och fritid

12,8

10,4

11,8

8,8

23,1

12,8

14,3

24,4

23,5

Kultur, turism och fritid
Bibliotekarie, biblioteksassistent

22,4

Teknik

Teknisk handläggare
Ingenjörer

18,5

Tekniker

Hantverkararbete m.m.

-

Köks- och måltidsarbete

35,9

Totalt kommunen

26,6

Städ, tvätt och förråd

57,7

5,0

15,9
17,9
50,0
59,5
26,4

18,4

16,7
16,4
37,7
58,0
26,5

Störst andel anställda med utländsk bakgrund finns inom städ-, tvätt- och förrådsarbete där mer än hälften
är av utländsk härkomst. Personliga assistenter, kökspersonal och omvårdnadspersonal är andra
yrkesgrupper där mer än en tredjedel har utländsk bakgrund. Den personalgrupp som har lägst andel
utländsk bakgrund är för kvinnor teknisk handläggare och för män ledningsarbete. Hur andelen anställda
med utländsk bakgrund förändrats över tid uppdelat per personalgrupp framgår av följande diagram.
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Anställda med utländsk bakgrund per nämnd i procent

Kvinnor

Män

Totalt

Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Kommunstyrelsen + Stadsrevisionen + Valnämnden
Kulturnämnden

25,1
17,2
12,1
16,5

35,2
26,7
2,2
7,1

28,2
21,4
7,8
13,0

Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden

17,6
13,3
15,0
28,1
24,6

17,9
30,8
16,7
14,3
23,6

17,8
17,2
15,8
18,0
24,4

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

29,9
22,3
31,0
10,9
24,5

40,5
30,7
34,5
17,9
17,8

31,7
23,6
31,5
15,3
21,9

Totalt kommunen

26,6

26,4

26,5
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5 Kompetensutveckling
Stora pensionsavgångar och hög personalomsättning inom vissa områden är något som både Borås och
andra kommuner har att brottas med. Stor konkurrens på arbetskraft inom flera områden t.ex. lärare,
förskollärare, socialsekreterare och ingenjörer. ställer höga krav på hur Borås Stad kan attrahera nya
medarbetare och behåller redan anställda.
Markandsföring av Borås Stad som arbetsgivare sker bland annat genom deltagande i olika
arbetsmarknadsdagar och olika nätverk. Som exempel kan nämnas Starkdagen vid Borås Högskola,
Spiradagen vid Göteborgs Universitet, Trygghetsrådets och gymnasieskolornas olika jobbmässor.
Medlemskap i Centrum för Arbete och Vetenskap ger också möjlighet för kommunen att aktivt arbeta
med att väva samman högskola och arbetsliv.

5.1 Utbildningsnivå i större yrkesgrupper
Relevant utbildning för medarbetare är viktigt ur flera perspektiv inte minst ur kvalitetssynpunkt. Tillgång
och efterfrågan på utbildade varierar och påverkar naturligtvis möjligheterna att anställa medarbetare med
rätt kompetens. Över tid har det gjorts satsningar inom olika yrkesgrupper för att höja kompetensnivån,
bland annat har validering för redan anställda genomförts. Några exempel på yrkesgrupper där insatser
gjorts under olika tidsperioder är barnskötare, omvårdnads- och habiliteringspersonal. Diagrammet visar
utbildningsnivån över tid för dessa yrkesgrupper.

Det är fortfarande svårt att anställa behöriga lärare till alla tjänster. Efter en nedgång de två senaste åren
har antalet obehöriga ökat igen.
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Obehöriga lärare 2008-2016
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5.2 Centrala utbildningar och kurser
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig
om introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika utbildningsinsatser.
Stadsledningskansliet arrangerar centralt ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen
oberoende av vilken verksamhet man arbetar i. Under 2016 genomfördes utbildningar i bland annat
projektledning, presentationsteknik och direktupphandling. Centrala utbildningar riktade till specifika
grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också genomförts. Exempel på dessa är
grundutbildning för lokalvårdare, utbildningar för hälsoinspiratörer samt en utbildning i arbetsledning för
medarbetare som inte är chefer.

5.3 Chef- och ledarutveckling
5.3.1 Systematiskt chefsutvecklingsprogram
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfattande utbildningsprogram tagits fram vilket finansieras centralt. Programmet riktar sig i första hand till nya
chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. För en förstagångschef sprids
utbildningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, kvalitetsarbete och olika
typer av samtal. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, Chef- och ledarskap i praktiken,
som omfattar nio dagar, ingår i programmet.
Många av de utbildningar som ingår i det systematiska chefsutvecklingsprogrammet har snabbt blivit
fullbokade men det har ändå förekommit att kursplatser inte utnyttjats. För att använda resurserna på
bästa sätt och undvika tomma kursplatser på grund av sena återbud, införs reservlistor och en avgift för
dem som uteblir.
5.3.2 Framtidens chef
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till
organisationens chefsförsörjning och skapar goda möjligheter för obefordrade anställda att utvecklas.
Under 2016 genomgick tolv personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef.
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda
kandidaterna inför en ny roll som chef.
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Under 2016 sökte knappt 20 personer till 2017 års utbildning. Av dem valdes nio personer ut och dessa
kommer att genomgå Framtidens chef under 2017.
5.3.3 Särskild satsning på strategiskt och exekutivt ledarskap
Under hösten 2015 påbörjade 29 områdeschefer en utbildning i strategiskt och exekutivt ledarskap
arrangerad av Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Utbildningen omfattade 7,5 hp och
fortsatte under våren 2016. Deltagande chefer kom från Arbetslivsförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Norr, Stadsdelsförvaltningen Väster och
Stadsdelsförvaltningen Öster.

5.4 Fritidsstudier
Antalet personer som fått fritidsstudiebidrag har ökat från 14 till årets 70. Det har bland annat beviljats
bidrag för studier i svenska som andra språk och stödpedagogutbildning.

55

55

PERSONALEKONOMISK
REDOVISNING 2016
Personalkostnader

PERSONALKOSTNADER
Personalekonomisk redovisning |

6 Personalkostnader
Personalkostnader i miljoner kronor
Löner och ersättningar
Löner
Ersättning förtroendevalda
Ersättning uppdragstagare

2013

2014

2015

2016

2 655,4
11,9
23,9

2 801,0
11,7
28,3

2 902,9
13,5
26

3 089
14
35,6

2 691,2

2 841,0

2 942,4

3 138,6

68,3

67,0

75

81

804,4
2,8
24,3
31,0

844,1
5,5
24,1
33,4

886,6
5,8
24,3
34,5

972,3
2,3
24,7
36,6

862,5

907,1

951,2

1 035,6

100,2
127,7
0,6
0
0

99,0
137,6
3,9
0
0

100,4
143,4
5,7
0,3
0

101,6
152,2
16,4
0,3
0

228,5

240,5

249,8

270,5

34,8

43,2

31,4

66,4

3 885,6

4 098,8

4 249,8

4 592,4

Personalutveckling och Personalvård m.m.
Arbetsgivaravgifter m.m.
Lagstadgade avgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Särskild löneskatt, utbetalda pensioner
Särskild löneskatt, intjänade pensioner

Pensionskostnader
Totalt utbetalda pensioner
Under året intjänade pensioner
Ökning av pensionsavsättningar inklusive löneskatt 1)
Löneskatt på utbetalning avsatt till pensioner
Tjänstepensionsförsäkringar

Övriga ersättningar
Summa personalkostnader
1) Ökning p.g.a. RIPS-räntan ej medräknad

Externa kostnader för personalutveckling och personalvård m.m. i miljoner kronor
2013

2014

2015

2016

Kurs och konferensavgifter
Kursavgifter, logi, resor

36,8

36,3

39,3

43,5

Sjuk- och hälsovård
Läkarvårdsersättningar, hälsokontroller, synundersökningar, företagshälsovård

8,6

9,1

10,0

10,2

Rehabiliteringsåtgärder
Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och
arbetsanpassad utrustning

0,5

1,0

1,0

0,7

Friskvård och fritidsaktiviteter
Motionskort, träningskort och andra bidrag till motion,
friskvårdskonsultationer

3,7

3,6

4,7

5,2

Skydds- och arbetskläder m.m.

8,1

7,5

8,5

8,5

Personalrepresentation totalt
därav
- Representation mot anställda när det gäller arbetsplatsträffar, personalfester, utflykter, informationsmöten
- Uppvaktningar, minnesgåvor till anställda

6,8

6,2

7,3

7,4

4,2

3,4

4,3

4,3

2,6

2,8

3,0

3,1

Personalrekrytering
Platsannonser och arbetssökandes resor

4,2

3,3

4,2

5,9
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Sjuklönekostnader
Arbetsgivaren har ansvar för sjuklönekostnaderna de två första sjukveckorna.
Sjuklönekostnader i tusental kronor inkl PO-pålägg

Revisorskollegiet

Kommunstyrelsen
Valnämnden

Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden

2013

2014

2015

2016

128

211

2

0

-

4

566

150

609

772

927

199

331

423

90

2 300

2 339

2 612

Samhällsbyggnadsnämnden

672

581

642

Miljö- och konsumentnämnden

373

425

447

Fritids- och folkhälsonämnden

Tekniska nämnden
Kulturnämnden

506

531

886

462

661

757

711

0

-174

713

879

166

199

370

Sociala omsorgsnämnden

7 044

7 098

8 605

8 804

Stadsdelsnämnden Norr

14 724

15 550

18 385

18 928

Stadsdelsnämnden Öster

14 774

16 532

19 772

21 301

Totalt

65 783

70 377

83 839

15 422

12

1 093

4 686

14 714

92

840

4 203

Stadsdelsnämnden Väster

-90

468

723

3 440

6 046

155

272

3 192

5 223

-2

2 884

Utbildningsnämnden

Arbetslivsnämnden

Förändring
jämfört m
föreg år

6 948

18 753

7 647

253
-77

483

699
543

20 812

2 059

89 945

6 106

1 529

Sjuklönekostnaderna ökade med drygt 6,1 miljoner kronor vilket motsvarar 7,3 procent. Viktigt att tänka
på är att det för både arbetsgivare och samhälle även innebär kostnader för längre sjukskrivningar.

Sjuklönekostnaderna har ökat med 125 procent sedan 2005.
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Definitioner
Anställd

Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas
endast en gång oavsett antal anställningar.

Anställning

En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar.

Anställningsform

Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för
grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exempelvis projektanställda och vikarier.

Extern personalomsättning

Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under
året i procent av totalt antal tillsvidareanställda.

Fyllnadstid

Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning.

Medianlön

Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte.

Nettoarbetstid

Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte.

Personalgrupp

Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting.
Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås
samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 stycken).

PO- pålägg

Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och
arbetsgivaravgift enligt avtal.

Sjukfall

Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall.

Totalt arbetad tid

Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 19.

Årsarbete

Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44
veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar.

Överenskommen
arbetstid

Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även
kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.

Övertid

Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning.
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Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete fastställs att gälla för Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden. Planen ska revideras senast
2017
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Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd
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Alternativt förslag

2017-03-19
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0221 700
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2017-03-02/Ingegerd Eriksson
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2017-04-03

Dnr 2017/KS0221

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Kommunfullmäktige

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Plan ledningssystem för kvalitetsarbete fastställdes av Kommunfullmäktige 2013 och
ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revideringen ansvarar Sociala Omsorgsnämnden.
Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden
och Vård- och äldrenämnden omfattas alla av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter ställer krav på ett ledningssystem. Ledningssystemet ska bidra till att
fortlöpande och systematiskt följa upp, förbättra och säkra verksamhetens kvalitet. I
planen beskrivs bland annat roller och ansvar, gemensamma huvudprocesser och det
systematiska förbättringsarbetet.
Ett gemensamt övergripande projekt med deltagare från berörda förvaltningar har
påbörjat utarbetandet av strukturen för ett gemensamt ledningssystem. Respektive
förvaltning har samtidigt drivit egna projekt för att ta fram och kartlägga de olika delarna i ledningssystemet. Arbetet med ett kvalitetsledningssystem är ständigt pågående
och kommer att fortsätta utvecklas under 2017.
Tidigare Stadsdelsnämnd Öster har ansvarat för framtagandet av dokumentet. Planen
har varit ute på remiss och berörda nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget. Inga synpunkter har inkommit och samtliga nämnder har tillstyrkt planen. I och med den nya organisationen kommer Sociala omsorgsnämnden administrativt handlägga planen fortsättningsvis.
På grund av ett aktivt pågående arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med nya kvalitet- och utvecklingsenheter i samtliga berörda nämnder kommer
utveckling att ske på detta område. Planen behöver därför följas upp årligen för att
revidera den utifrån nya beslut som fattas.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete fastställs att gälla för Arbetslivsnämnden, Individoch familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden. Planen
ska revideras senast 2017
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Kvalitetschef

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Plan Ledningssystem
för kvalitetsarbete

Arbetslivsnämnden,
Individ- och familjeomsorgsnämnden,
Sociala omsorgsnämnden
och Vård- och äldrenämnden

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Dokumentet fastställs av: Kommunfullmäktige
Datum:9999
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 20
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Plan Ledningssystem
för kvalitetsarbete
Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och
Vård- och äldrenämnden omfattas alla av Socialstyrelsen föreskrift och allmänna råd,
SOSFS 2011:9, om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet
ska användas för att:
•
•

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att det ska bidra till att uppnå kvalitet på
de insatser som ges för dem som verksamheterna är till för.
Med kvalitet menas att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar
och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Kvalitet är att göra rätt saker, på rätt sätt och ytterst att med tilldelade resurser nå avsett
resultat.

Verksamhetens uppdrag
De lagar som styr verksamheten är, Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I dessa lagar
beskrivs att kvaliteten i verksamheten systematiskt ska utvecklas och säkras. Utöver ovan
nämnda lagar finns ytterligare lagar, förskrifter, kommunala styrdokument och beslut
som utgör förutsättningar för nämndernas ansvarsområde och uppgifter.
I varje förvaltning ska det finnas utsedda funktioner för lagkravsbevakning och en
beskrivning över hur verksamheten bedrivs.

Roller och ansvar
Ansvaret för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs följer den ordinarie linjeorganisationens
ansvarsfördelning och det som i beskrivs i Borås Stads styrdokument. I ledningssystemets
styrande dokument beskrivs processroller samt skillnader mellan processansvar och
linjeorganisationens ansvar.
Nämnd

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för att innehållet i ledningssystemet är ändmålsenligt.
Förvaltningschefen ansvarar också för att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas
i ledningssystemet.
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chefer

Alla chefer ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde:
• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
• planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten
• dokumentera kvalitetsarbetet
Chefer för kvalitet- och utvecklingsfunktioner ansvarar för att samordna och organisera
kvalitetsarbetet.
verksamhetschef enligt HSL

Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställa
hög patientsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd beslutas om vem som har det samlade
ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och vem som är ansvarig verksamhetschef
enligt HSL § 29.
medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (mar)
arbetar övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för
att patienterna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom
kommunens ansvarsområde. I uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens
processer, rutiner samt uppföljning och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet.
Mas och mar anmäler ärenden till ansvariga nämnder. Mas och mar ansvarar för att:
• patienter får en säker och ändamålsenligt vård och behandling av god kvalitet
• patienter får den vård och behandling som en läkare förordnat om och att kontakter
tas när en patients tillstånd fordrar det
• journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
• rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande
• beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
• rehabilitering och hjälpmedel tillgodoser kraven på patientsäkerhet
• resultat av avvikelser sammanställs och att anmälan görs enligt lex Maria, SOSFS
2013:3.
medarbetare

Alla medarbetare ansvarar för att:
• arbeta efter beslutade processer och rutiner och påtala sådant som avviker
• rapportera avvikelser enligt SoL, LSS och HSL.
• rapportera enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2011:5, om
lex Sarah.
processägare

Processägaren har på ledningsgruppens uppdrag ansvar för en specifik process. Processägaren
tillser att processen förvaltas och utvecklas. Processen ska vara effektiv och ändamålsenlig
och processägaren ansvarar för att resultat lever upp till processmålen.
processledare

På uppdrag av processägaren driver och samordnar processledaren förbättringsarbetet
inom processen utifrån behov som uppstår, avvikelser som uppmärksammas och
omvärldsförändringar som påverkar processen.
processhandledare

På uppdrag av processägare eller processledare genomför processhandledaren kartläggning av
processen och analys av kartläggningens resultat, och bidrar på så sätt till processutveckling.
Processhandledaren ska vara metodkunnig.
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Styrande dokument
Kvalitet i verksamheter uppnås genom att alla arbetar efter fastställda processer och
rutiner samt utifrån ett ständigt pågående systematiskt förbättringsarbete.
I ledningssystemet finns styrande dokument för aktiviteter och rutiner som ingår i
verksamhetens processer. Av dem framgår vem som är ansvarig för vilka delar i processen
samt hur aktiviteterna i processen ska genomföras. Av dokumenten ska det framgå hur
intern och extern samverkan ska ske.
Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden
och Vård- och äldrenämnden har gemensamma huvudprocesser att utgå ifrån. Dessa är:

Att tillhandahålla främjande och förebyggande åtgärder
Behov
Analys av
situation

Ta fram en plan
för utförande

Insats på gruppnivå eller struktur

Politiskt
beslut

Behålla och stärka
fysisk, psykisk och
social hälsa

Syfte: att tillhandahålla åtgärder för att behålla och stärka folkhälsan.

Att tillhandahålla omsorg och stöd
Ansökan
Handlägga ärende

Genomföra omsorg
och stöd

Tillgodose behov av
omsorg och stöd

Anmälan
Syfte: att tillhandahålla åtgärder/insatser enligt SOL, LVM och LVU och
stöd och service enligt LSS.

Att tillhandahålla hälso- och sjukvård
Vårdbegäran

Bedöma och
planera vård

Genomföra hälsooch sjukvård

Tillgodose behov av
hälso- och sjukvård

Syfte: att tillhandahålla god vård enligt HSL och gällande avtal.
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Kvalitetssäkring

Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet har ingen början eller bestämt slut utan är pågående
och ska leda till att verksamheten ständigt förbättras. Processer och rutiner ska följas
upp, utvärderas och förbättras. En grundförutsättning är att medarbetare görs delaktiga
i förbättringsarbetet så att processer och rutiner kan anpassas efter uppgiften som ska
utföras.
avvikelser

Processer och rutiner för rapporteringsskyldigheten enligt SoL, LSS och HSL ska vara
säkrade, kända och användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Avvikelser uppstår om
verksamheten inte följer lagkrav, föreskrifter, beslut eller om inte arbetet utförs enligt
beslutade processer eller rutiner. Identifierade avvikelser ska åtgärdas samtidigt som
processer och rutiner ska ses över för att undvika att inträffad avvikelse sker på nytt.
Avvikelser rapporteras av medarbetare, externa aktörer eller andra myndigheter och
samarbetspartner. Respektive nämnd ska kontinuerligt få information om avvikelser.
synpunkter

Borås Stad har ett gemensamt system för att omhänderta synpunkter från medborgare.
Hur synpunktshanteringen fungerar och vilka förbättringsåtgärder som är gjorda utifrån
inkomna synpunkter följs upp kontinuerligt. Rapportering till nämnderna sker två gånger
per år och till Kommunstyrelsen en gång per år. Även synpunkter på verksamheten från
medarbetare, andra myndigheter, externa aktörer och samverkanspartner används som
underlag i det systematiska förbättringsarbetet. Varje förvaltning ska ha lokala rutiner
för synpunktshantering.
riskanalyser och händelseanalyser

För att förebygga att oönskade händelser inträffar genomförs riskanalyser. Om en
oönskad händelse inträffat upprättas en händelseanalys för att säkerställa att händelsen
inte återupprepas.
I alla verksamheter finns risk för att oönskade situationer inträffar som inverkar på
möjligheten att uppfylla verksamhetens uppdrag och säkra kvaliteten på insatserna. Risker
ska därför identifieras och analyseras och ansvariga chefer ska fortlöpande ta ställning
till hur dessa risker ska hanteras. Riskanalys görs på verksamhets- och förvaltningsnivå
och följer arbetsflödet inför upprättandet av nämndens interna kontrollplan.
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Egenkontroll

Egenkontroll är en systematisk analys och uppföljning av verksamhetens kvalitet.
Egenkontrollen innefattar att jämföra resultat över tid, jämföra med andra, ta tillvara
synpunkter från målgruppsundersökningar samt kontroll av att verksamheten bedrivs
enligt beslutade processbeskrivningar och rutiner. Egenkontroll ska göras i den omfattning
som krävs för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Verksamhetstillsyn

Verksamhetstillsyn är en kontroll av att verksamheten både känner till och följer rutiner
och kritiska arbetsmoment utifrån lagstiftningen. Mas, mar och tillsynsanvariga över
socialtjänsten genomför tillsynsbesök på kommunens verksamheter samt på externa
utförare. Efter tillsynsbesök lämnas en rapport till verksamheten. Vid behov innehåller
rapporten en åtgärdsplan som också ska följas upp.
Årlig genomgång av verksamheten

För att kontinuerligt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten behöver såväl
organisation, verksamhetens processer, måluppfyllelse som resultat följas upp och utvärderas.
Förvaltningsledningen ska årligen genomföra en utvärdering av kvaliteten i sina verksamheter
samt om ledningssystemet för kvalitetsarbete är effektivt och ändamålsenligt utformat.
Dokumentation

Åtgärder och resultat av kvalitetsarbetet ska dokumenteras kontinuerligt. Årligen ska en
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas och redovisas för nämnderna.

Definitioner
Brukare

Brukare används som ett samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade
insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar om.
Klient

Brukare som delvis med egen medverkan får stöd eller insats vid regelbundet återkommande
möten med anställda inom socialtjänsten.
Patient

Person som erhåller, eller är registrerad för att erhålla, hälso- och sjukvård.
Process

En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund.
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KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende: Regelbunden avrapportering angående
situationen i grundskolan
Morgan Hjalmarsson,(L) och Anna Svalander (L) har lämnat rubricerat initiativärende.
I ärendet föreslås att Kommunstyrelsen ska besluta att:
-

Vid alla Kommunstyrelsens sammanträden under 2017 ska situationen i grundskolan vara en stående punkt och
ansvarigt kommunalråd samt ordföranden i Grundskolenämnden ska avrapportera till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet remitteras till Stadsledningskansliet för handläggning.

170329
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-29
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0321 291
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2017-03-29/Ingegerd Eriksson

INITIATIVÄRENDE
KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

Regelbunden avrapportering angående situationen i grundskolan.
Den massiva kritik som Skolinspektionen framfört till grundskolorna i Borås Stad och det hot om
vite som föreligger är dramatiskt och kräver att Kommunstyrelsen frångår sina vanliga rutiner och
talar skola på varje kommunstyrelsemöte under våren. Kommunstyrelsens ledamöter måste få
information om hur arbetet för att komma till rätta med problemen i skolorna fortgår. Det är vårt
uppdrag och ansvar som politiker att var fullt informerade. Läget är exceptionellt och då kräver
det exceptionella åtgärder.
Liberalerna kräver att situationen i grundskolan ska vara en stående punkt på alla sammanträden
med Kommunstyrelsen, till att börja med året ut. Ansvarigt kommunalråd samt ordföranden i
Grundskolenämnden ska löpande avrapportera vilka åtgärder som vidtas och vad som ytterligare
krävs för att komma tillrätta med situationen.
Förslag till beslut
Vid alla Kommunstyrelsens sammanträden under 2017 ska situationen i grundskolan vara en stående punkt och
ansvarigt kommunalråd samt ordföranden i Grundskolenämnden ska avrapportera till Kommunstyrelsen.
För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

Anna Svalander

M1
BESLUTSFÖRSLAG

Riktlinjer för markanvisningar
Den 1 januari 2015 tillkom en ny lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. I
den nya lagen görs följande definition av vad som avses med begreppet markanvisning: ”…en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.” Den nya lagen slår även fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer
för denna verksamhet. Riktlinjerna är vägledande och alltså inte bindande varken för kommunen eller
för de exploatörer som ingår avtal med kommunen.
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att beskriva kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning av kommunägd mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för handläggarna.
Riktlinjerna blir en del av Borås Stads författningssamling. Det kommer även tas fram en broschyr som
riktar sig till exploatörer och byggherrar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta riktlinjer för markanvisningar för Borås Stad

2017-03-15
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-16
Datum
Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd
Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0363 250
Handläggare: Elisabeth Eickhoff, tfn 7261
Datum/avdelningschef: 2017-03-02 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-04-03

Dnr 2016/KS0363 250

Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Elisabeth Eickhoff
Kommunfullmäktige

Riktlinjer för markanvisningar
Den 1 januari 2015 tillkom en ny lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar. I den nya lagen görs följande definition av vad som avses med begreppet markanvisning: ”…en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.” Den nya
lagen slår även fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer
för denna verksamhet. Riktlinjerna är vägledande och alltså inte bindande varken för
kommunen eller för de exploatörer som ingår avtal med kommunen.
Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att beskriva
kommunens tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning av kommunägd
mark. Riktlinjerna ger även en tydlighet för handläggarna.
Riktlinjerna blir en del av Borås Stads författningssamling. Det kommer även tas fram
en broschyr som riktar sig till exploatörer och byggherrar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta riktlinjer för markanvisningar för Borås Stad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef
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Riktlinjer för markanvisningar för bostäder
Antaget av Kommunfullmäktige 2017-XX-XX,
Gäller fr.o.m. 2017-XX-XX
Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

1§ Bakgrund och syfte
1.1§ Bakgrund

Enligt ”Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar” ska en kommun som
genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisning samt principer
för markprissättning. Riktlinjerna är vägledande och övergripande och lagen medger att den
kommunala nämnd som ingår avtal, i Borås stads fall Kommunstyrelsen, får i det enskilda fallet
frångå riktlinjerna.
1.2§ Syfte

Riktlinjernas syfte är att skapa transparens och ökad tydlighet genom att beskriva kommunens
tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning av kommunägd mark. Riktlinjerna ger
även en tydlighet för handläggarna.
1.3§ Definitioner

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för
bebyggande. Denna rätt ges genom ingående av ett markanvisningsavtal med tillämpande av
dessa riktlinjer. Markanvisningen fullföljs senare, om givna villkor uppfylls, genom en
marköverlåtelse eller markupplåtelse.
1.4§ Försäljning av verksamhetstomter

Mark för verksamheter inom områden som redan är detaljplanelagda överlåts huvudsakligen
genom direktförsäljning utan föregående markanvisning. I undantagsfall kan dock mark för
verksamhet anvisas genom markanvisningstävling eller direktanvisning.
1.5§ Försäljning av småhustomter

De småhustomter som kommunen säljer genom småhustomtkön försäljs utan föregående
markanvisning till av kommunen särskilt fastställt pris.

2§ Grundläggande villkor för markanvisning
2.1§ Markanvisning generellt

Kommunen eftersträvar mångfald av bostadsproducenter och en blandning av upplåtelseformer i
hela kommunen. Vid val av byggherre tas hänsyn till dess ekonomiska stabilitet, kvalitets- och
miljöprofil samt referensprojekt och, vid hyresrätter, dennes intresse för långsiktig förvaltning av
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bebyggelsen. Hänsyn tas även till byggherrens genomförande av tidigare projekt. Om upplåtelse
med tomträtt är aktuellt ska detta framgå av förutsättningarna vid markanvisningen.
Byggherren förväntas följa de av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige antagna
styrdokument, riktlinjer och liknande som är relevanta för projektet. Exempel är bland annat
Borås Stads bostadsbyggnadsprogram, grönområdesplan, översiktsplan och riktlinjer för buller.
2.2§ Bedömningskriterier

Varje exploateringsprojekt har sina egna förutsättningar och ska behandlas och bedömas
individuellt. Därmed varierar kommunens bedömningskriterier för varje enskilt projekt beroende
på typ av område, projektets komplexitet och kommunens intentioner med området. Exempel på
bedömningskriterier kan vara bland annat markpris, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet,
upplåtelseform, antal bostäder, funktionalitet, tillgänglighet och gestaltning.
2.3§ Markanvisningsavtal

När en byggherre får en markanvisning, antingen genom att vinna en markanvisningstävling eller
får en direktanvisning, skrivs ett markanvisningsavtal som beslutas av Kommunstyrelsen. Ett
markanvisningsavtal innehåller bland annat:
 Tidsbegränsning, vanligtvis 2 år
 Ansvars- och kostnadsfördelning
 Markpris med eventuell indexreglering
 Överenskommelse om upplåtelseform
 Villkor för exploateringen
Om området för aktuell markanvisning inte är detaljplanelagt är målsättningen att också ett beslut
om detaljplaneuppdrag ges. Detaljplanearbetet sker i samråd med den byggherre som kommunen
har ingått markanvisningsavtal med. I slutskedet av planarbetet tecknas ett köpekontrakt, och i
vissa situationer även ett genomförandeavtal. Köpekontraktet reglerar överlåtelse av mark, medan
genomförandeavtalet bland annat reglerar när byggnationen ska vara påbörjad, kostnads- och
genomförandeansvar samt övriga villkor för exploateringen. Avtalens giltighet villkoras av att
detaljplanen vinner laga kraft och att avtalen godkänns av Kommunstyrelsen eller, om så krävs,
av Kommunfullmäktige. Markanvisningsavtalet gäller under avtalad tidsbegränsning. Då
markanvisningen omfattar ett område där det redan finns en gällande detaljplan kan köpeavtal
och eventuellt genomförandeavtal tecknas direkt.
2.4§ Markanvisningens giltighet

Ett markanvisningsavtal är normalt tidsbegränsad till två år men kan i vissa fall förlängas om
förseningen inte beror på byggherren. Om byggherren avbryter projektet ska denne ersätta
kommunen för utlagda kostnader.
Markanvisningsavtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga medgivande.
2.5§ Kostnadsfördelning

Byggherren står för samtliga kostnader kopplade till detaljplanearbetet och genomförandet av
detaljplanen. Projektering och planeringsarbete som utförs av byggherren bekostas av denne.
Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger inte byggherren rätt till
ersättning eller till en ny markanvisning. Detsamma gäller om tiden för markanvisningsavtalet går
ut och förlängning inte har begärts eller medgivits.
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Byggherren kan komma att få finansiera åtgärder utanför exploateringsområdet, såsom
tillfartsvägar och annan teknisk infrastruktur, om de anses nödvändiga för detaljplanens
genomförande.

3§ Prissättning av marken
Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler ”Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler” och av kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare ska försäljning
av kommunal mark ske till marknadspris. Prissättning av kommunal mark görs genom en
uppskattning av marknadsvärdet. När priset är känt, t.ex. genom andra jämförbara
markförsäljningar, kan prissättningen ske med stöd av dessa. Kommunen kan välja att utföra en
oberoende värdering som läggs till grund för bedömningen av markpriset.
Priset sätts utifrån den byggrätt som detaljplanen maximalt bedöms kunna medge. Priset
indexregleras för perioden mellan värdering och marköverlåtelse.
Vid tävlingsförfarande av anbudskaraktär kan kommunen låta göra en opartisk värdering för att
kunna värdera anbuden gentemot marknadspriset. Om anbuden inte når upp till den opartiska
värderingen, kan kommunen välja att avbryta markanvisningen.
Vid upplåtelse med tomträtt är grunderna för avgälden reglerade i lag. Tomträttsavgälden
bestäms normalt dels med utgångspunkt från en enligt rättspraxis gällande avgäldsränta och dels
med utgångspunkt från ett avgäldsunderlag som ska motsvara ett bedömt marknadsvärde för
marken. Vid ny upplåtelse av tomträtt är kommunen fri att besluta om avgäld för den första
avgäldsperioden.

4§ Markanvisningsmetoder
En markanvisning för bostäder kan ges på olika sätt och Borås Stad tillämpar
 Markanvisningstävling
 Direktanvisning
 Dubbel markanvisning
4.1§ Markanvisningstävling

Vid markanvisningstävling upprättar kommunen ett förfrågningsunderlag med förutsättningar för
att exploatera aktuellt område. Exempel på när markanvisningstävling kan ske är:
 Större utbyggnadsområden
 Känsliga områden, exempelvis områden med natur-, kultur- eller rekreationsvärden
 Attraktivt läge
 Områden med särskilda gestaltningsönskemål
 Förtätningsområden
 Nya exploateringsområden
Förfrågningsunderlaget beskriver förutsättningarna för markanvisningstävlingen. Av
förfrågningsunderlaget framgår vilka bedömningskriterier som gäller för det aktuella området, hur
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dessa eventuellt viktas samt tidplan för handläggningen. Till förfrågningsunderlaget bifogas även
utkast på markanvisningsavtal. Byggherrarnas inkomna förslag och projektidéer utvärderas av en
jury bestående av tjänstemän som täcker in kompetenser utifrån uppställda bedömningskriterier.
Detaljeringsgraden som förväntas på inlämnad projektidé kan skilja sig mellan olika
markanvisningstävlingar och beror bland annat på det aktuella områdets omfattning och
geografiska läge. I ett komplext område kan krävas en omfattande och genomarbetad projektidé
medan det i vissa fall kan räcka med en enkel skiss och ett förslag på markpris.
Information om markanvisningstävlingar läggs ut på kommunens hemsida samt skickas ut till de
byggherrar som anmält sig till kommunens intressentlista.
4.2§ Direktanvisning

Direktanvisning innebär att mark tilldelas en byggherre utan föregående tävling. Exempel på när
direktanvisning kan ske är:
 Vid mindre förtätning eller tillbyggnad av befintligt bostadsbestånd
 Vid markbyte
 Då en byggherre presenterar en unik idé
 Objekt som tidigare markanvisats genom tävling men inte genomförts
 Detaljplanelagda områden som inte har bebyggts
 När mångfald vad gäller bostadsproducenter eller upplåtelseform i ett område önskas
 I lägen där befintlig samhällsstruktur bör stärkas.
För att få en direktanvisning ska byggherren lämna in en skriftlig förfrågan till kommunen.
Förfrågan diarieförs och blir då offentlig handling. Byggherren ska före ansökan skickas in
kontakta kommunens Mark och exploateringsavdelning för att stämma av behovet av underlag i
ansökan. Förfrågan ska i normalfallet innehålla en översiktlig redogörelse över:
 Projektidé
 Situationsplan
 Principskisser
 Redovisning av byggherrens förutsättningar och ekonomi för att kunna genomföra
projektet.
 Bostadstyp
 Upplåtelseform
 Byggnadsvolymer
 Gestaltningsskisser
 Förslag för infrastrukturlösningar
Normalt sett kan byggherren få besked om markanvisning kan ges eller inte inom cirka fyra
månader efter det att ansökan har kommit in. Ansökans kvalitet och omfattning samt platsens
specifika förutsättningar är avgörande för handläggningstiden.
4.3§ Dubbel markanvisning

Kommunen kan använda sig av så kallad dubbel markanvisning. Dubbel markanvisning innebär
att en byggherre, för att få markanvisning på en attraktiv tomt i ett centralt läge, även förbinder
sig att bygga i ett mindre attraktivt läge, exempelvis i någon av kommunens mindre orter. Detta
kan ske både genom markanvisningstävling eller direktanvisning.
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Synpunktssammanställning om förslag till Riktlinjer för markanvisningar
I arbetet med att ta fram riktlinjer för markanvisningar har Borås Stad haft som målsättning att
riktlinjerna som tas fram ska vara väl avpassade för Borås Stads förutsättningar. Som ett led i
detta har det varit viktigt att inhämta synpunkter från Borås byggherrar. Ett utkast till riktlinjer
skickades ut till ett antal byggherrar vilka inbjöds till ett samrådsmöte den 12 december 2015 för
att diskutera det utskickade utkastet. Inbjudan mottogs positivt och 8 representanter från byggbranschen aktiva i Borås deltog vid samrådsmötet då information gavs och det fördes en allmän
diskussion om markanvisningar. Efter mötet justerades riktlinjerna och ett förslag till riktlinjer
sammanställdes.
Förslaget till riktlinjer för markanvisningar skulle sedan tas upp i Kommunstyrelsen den 30 maj
2016. Ärendet drogs emellertid ut från listan före sammanträdet med motivering att byggherrarnas synpunkter på de justerade riktlinjerna skulle inhämtas vilket också gjordes i juni 2016.
Synpunkter inkom från två byggherrar. Dessa synpunkter har varit en god hjälp till de förtydligande som gjorts vad gäller de grundläggande villkoren för markanvisningar.
Nedan följer vilka synpunkter som inkommit samt en kommentar till hur dessa behandlats.
1. Borttagande av dubbel markanvisning
Kommentar: Denna markanvisningsmetod har fått vara kvar så att Borås Stad har möjlighet
att använda sig av denna metod i framtiden.
2. Markanvändningstävlingar bör endast användas när det finns särskilda skäl eftersom
denna form av markanvisning tar tid och genererar höga kostnader
3. Direktanvisning bör vara den normala markanvisningen
Kommentar till 2 & 3: I förslag till Riktlinjer för markanvisningar anges tydligt när tävling respektive direktanvisning ska tillämpas. Markanvisningstävlingar är kostsamma och direktanvisning har fram tills nu varit den metod Borås Stad oftast tillämpat. Det är dock olämpligt att
i riktlinjer binda upp sig vid en fördelning av de olika metoderna då framtida byggprojekts karaktär ska vara det som påverkar vilken metod som ska användas.
4. Prissättningen bör sättas utifrån marknadens förutsättningar för respektive upplåtelseform
Kommentar: Enligt EU:s stadsstödsregler och kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare så gäller marknadspris, vilket finns redovisat i förslag till Riktlinjer för markanvisningar. Vid en värdering så skiljer sig oftast marknadspriset för olika upplåtelseformer åt.
5. Begäran om planändring för anvisad mark bör ingå i exploateringsavtalet
Kommentar: Ett exploateringsavtal får enligt lag inte innehålla en sådan begäran. Vid beslut
om markanvisning ger KS, om behövs, också planuppdrag till SBN; alltså mycket tidigare i
processen än vad som hade varit fallet om det bakats in i ett exploateringsavtal.
6. Markanvisning med hyresrätt bör ske med köpeavtal, ej tomträttsavtal
Kommentar: Borås Stad har inte nybildat tomträtter på länge. För att öka flexibiliteten och
om tomträtt då kan vara är en möjlig lösning för att få ett projekt genomförbart så ska inte
denna möjlighet uteslutas. Det är därför viktigt att riktlinjerna omfattar bestämmelser om när
och hur tomträtt kan tillåtas.

7. Önskvärt att sätta pris på ljus BTA
Kommentar: Borås Stad har satt priset för ljus BTA i flera markanvisningsavtal men det är
inte möjligt att använda sig av endast denna prissättningsmetod.
Vi föreslår att riktlinjerna nu kan tas upp för beslut i KS/KF och att därefter en populärversion
tas fram och läggs på hemsidan. (den versionen innehåller, bilder, ordlista, kontaktuppgifter mm)
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Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark
(Budgetuppdrag 2015)
Detta dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet
i förvaltningen av kommunens mark. Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark
ihop med styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.
Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark har varit ute på samråd 2016-10-24 –
2017-01-09. Berörda kommunala nämnder och bolag fick möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
10 remissyttranden har inkommit varav 2 har yttrat sig över något som inte berör
denna remiss. Samtliga har tillstyrkt remissen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta riktlinjer för förvärv och försäljning av mark för Borås Stad.
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Sida
1(3)

Dnr 2015/KS0187 250

Stadsledningskansliet
Mark och exploatering
Handläggare: Peter Zettergren

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark
(Budgetuppdrag 2015)
Detta dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet
i förvaltningen av kommunens mark. Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark
ihop med styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.
Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark har varit ute på samråd 2016-10-24 –
2017-01-09. Berörda kommunala nämnder och bolag fick möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
10 remissyttranden har inkommit varav 2 har yttrat sig över något som inte berör
denna remiss. Samtliga har tillstyrkt remissen.

Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen med följande kommentarer. Lokalförsörjningsförvaltningen har i sitt uppdrag ansvar för köp av verksamhetsfastigheter
vilket kan behövas förtydligas. Om köpt mark innehåller en byggnad bör det finnas
ett dokument som hanterar eventuella kostnader som byggnaden skall bära samt hur
nämnden skall hantera eventuella hyresgäster som kan ha kvar sin lokal- eller boende.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ställer sig mycket positiv till de framtagna riktlinjerna för markförvärv och –försäljning. I en växande stad är det mycket viktigt att
genom markförvärv kunna ta ett större grepp inte enbart över bostäder, vägar och
samhällsfunktioner, utan också över alla de saker som finns däremellan, såsom idrottsanläggningar, rekreation- och friluftsområden, badplatser, parker med mera, som
tjänar som en väg till en bättre folkhälsa i staden.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen vill dock påpeka att det vore önskvärt att peka ut
samtlig tätortsnära skog som rekreationsskog och att denna undantas från kommunens avkastningskrav.
Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjerna för markförvärv och markförsäljning fungerar som ett beslutsunderlag för
en långsiktig hantering av mark som är strategiskt viktig för kommunens utveckling.
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Riktlinjerna tillsammans med en korrekt översiktsplan kan ge bra stöd för var kommunen ska köpa in mark som är strategiskt viktig för kommunens utveckling.
Kommunal service borde lyftas särskilt då det är lång planeringsprocess för att få
fram planer för kommunal verksamhet.
Riktlinjer för markanvisningar ses som en viktig del av kommunens möjlighet att styra
utvecklingen av den mark som kommunen äger.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att skrivningen i sista stycket på remissen sida 5 om
expropriation bör skärpas. Ordet ”yttersta” bör infogas i sista stycket på remissen sida
5, så att meningen blir som följer: ”I yttersta undantagsfall får tvångsförvärv genomföras och när lagkrav uppfylls exempelvis vid utbyggnad av infrastruktur. Beslut om
expropriation ska fattas av Kommunfullmäktige.”
Tekniska nämnden

Förslaget syftar till att fastställa riktlinjer för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark
för samhällets expansion och skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark
samt vara ett underlag vid kommunal hantering av markärenden.
Tekniska nämnden har i uppdrag att förvalta kommunal mark. Det är viktigt att Borås
Stad som markägare har riktlinjer för markinnehavet. Nämnden förutsätter att markärenden som berör nämndens ansvarsområde handläggs tillsammans med Tekniska
förvaltningen.
I den kommande beredningen bör listan med kommunala styrdokument ses över och
eventuellt kompletteras med t.ex. riksintressen för natur- rekreation- och vattenskyddsområden.
Nämnden vill understryka vikten av att vara långsiktig när det gäller markärenden.
Det finns många exempel på stora fördelar med att kommunen äger mark när staden
växer och ny infrastruktur ska byggas. Att säkra natur, frilufts- och rekreationsvärden
blir också enklare med kommunen som markägare.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden anser att det är positivt att riktlinjerna framhåller att
naturvård är ett av syftena med kommunens markinnehav. Miljö- och konsumentnämnden delar riktlinjernas utgångspunkt om att kommunalt markinnehav kan utveckla möjligheterna att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och tillstyrker därför remissen.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö vill med eftertryck framhålla att Avfallsplanen såväl som VAplan bör beaktas vid markförvärv och försäljning. Som exempel kan nämnas att anläggningar avsedda för återvinning (ÅVC och ÅVS) skall vara placerade på strategiskt
viktiga platser i den alltmer förtätade stadsbilden och för VA är det viktigt att ägarförhållanden för rörsystem är helt klarlagda vid försäljning eller förvärv av mark.
I riktlinjerna anges att Översiktsplanen är ett relaterat styrdokument, men Avfallsoch VA-planerna är likväl två viktiga styrdokument som bör tas hänsyn till.
I övrigt har Borås Energi och Miljö AB inget ytterligare att tillägga utan stödjer
framtagna förslag till riktlinjer.
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Industribyggnader i Borås AB

Alla i kommunkoncernen ägda bostads- och fastighetsbolag bör vara informerade
eller delaktiga i kommunens arbete med strategiska förvärv och försäljningar av fastigheter.
AB Bostäder i Borås

Bostadsmarknaden i Borås är i skriande behov av ett ökat bostadsbyggnade. Bolagets
kunder har idag en kötid på ca 5 år, vilket genererar inlåsningseffekter och en ökad
trångboddhet. Borås Stad bör därför vara aktiv med planläggning och markanvisning
av kommunal mark, för en ökad bostadsproduktion. Vi är därför positiva till ett regelverk för markanvisningar som vi hoppas blir tydligt och transparant.
Viskaforshem AB

De delar av förslaget som berör oss som bolag direkt är tillgången av och möjligheten
av att köpa mark för bostäder och handlingsplan för bostadsbyggande. I bägge fallen
hoppas vi som bolag att vår ägare ser till bolagets behov för att säkerställa en god
tillväxt även i vårt ansvarsområde i Borås Stad.
Fastighetsägarna GFR

Borås är i ett expansivt skede, men lider av växtvärk. Borås Stad behöver få fart på
bostadsbyggandet genom att få fram byggbar mark och förtäta. Bostadsbristen kan
minska stadens attraktivitet och för också med sig andra problem. Bostadsbristen
genererar redan idag negativa effekter som funnits en längre tid i storstäder men nu
även dyker upp i Borås. Detta kan till exempel vara trångboddhet, olovlig andrahandsuthyrning, lägenhetsbyten och svart handel med hyreskontrakt.
Borås Stad bör därför vara aktiv med planläggning och markanvisning av kommunal
mark, för en ökad bostadsproduktion. Vi är därför positiva till riktlinjer för markanvisningar. Dock menar vi att riktlinjerna behöver förtydligas med en tydligare definition av vad en markanvisning innebär samt vilken metod för markanvisning som ska
användas. Som ett bra exempel vill vi hänvisa till Jönköpings kommuns markanvisningspolicy.
Följande remissinstanser har inte svarat på remissen:
Borås Elnät AB
Borås kommuns Parkerings AB
Fristadbostäder AB
Sandhultsbostäder AB
Toarpshus AB

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för förvärv och
försäljning av mark

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Gäller för: Kommunstyrelsen
Gäller till och med: 2020
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Riktlinjer för förvärv och
försäljning av mark
Inledning
Syfte:

Detta dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt
säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen
av kommunens mark. Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark ihop med nedanstående
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av
markärenden.

Kommunala styrdokument
Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som kommunen vill åstadkomma genom
egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också
förklara och göra det tydligt hur kommunens förhållningssätt till något är, eller beskriva
hur en tjänst eller service ska utföras. Nedanstående exempel på styrdokument har som
syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.
•

Borås Stads översiktsplan
Kommunens översiktsplan utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens
långsiktiga fysiska planering.

•

Borås 2025, vision och strategi
Kommunens vision och strategi 2025 är ett övergripande styrdokument. Visionen
fördjupas i sju strategiska målområden. Till varje målområde hör ett antal strategier
som konkretiserar hur vi kan arbeta för att nå visionen.

•

Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram
Bostadsbyggnadsprogrammet är ett av verktygen för att förverkliga Borås 2025,
vision och strategi. Bostadsbyggnadsprogrammet ger riktlinjer för strategisk planering
av bostadsbyggandet. Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett
delansvar för bostadsförsörjningen.

•

Borås Stads Handlingsplan för bostadsbyggande
Handlingsplanen redovisar de kommande årens bedömda omfattning av
bostadsbyggandet, var det kommer att ske, bebyggelsetyp och upplåtelseform.

•

Borås Stads Grönområdesplan
Grönområdesplanens syfte är att trygga framtidens tillgång till värdefulla grönområden
i kommunen, samt utgöra underlag inför planering och byggande.

•

Borås Stads Näringslivsstrategi
Näringslivsstrategin beskriver hur kommunen ska arbeta för att skapa ett bra
företagsklimat och därmed en god tillväxt.
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Syfte med kommunens markinnehav
•

Samhällsbyggandet
Genom kommunalt markägande ges ökade möjligheter att påverka samhällsbyggandet.
Markinnehavet ökar förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden,
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som markägare
kan kommunen via markanvisningar styra markanvändning, upplåtelseformer,
val av byggherre m.m.

•

Rekreation och friluftsliv
Genom kommunalt markägande kan kommunen utveckla Boråsarnas möjligheter
att dagligen vistas i skog och mark för rekreation, idrottsutövande samt
tillgänglighetsanpassade friluftsaktiviteter.

•

Naturvård
Värdefulla områden och arter skyddas och förvaltas. Biologiska- och ekologiska
spridningskorridorer som upprätthåller eller förbättrar människors, djurs och
växters välmående och livsvillkor förstärks. Ambitionsnivån utvecklas genom
kommunalt markinnehav och säkerställs med kommunala naturreservat.

•

Ekonomisk förvaltning
Kommunen innehar mark som egendomsförvaltning med avkastningskrav. Reglerna
om medelsförvaltning finns i kommunallagen 8 kap. 2 §, där en kommun ska
förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande
säkerhet tillgodoses.

•

Markreserv
Den delen av kommunens mark som inte är detaljplanerad är kommunens
markreserv. Syftet med markreserven är att säkerställa områden för bostäder,
verksamheter, infrastruktur samt natur-, frilufts- och rekreationsområden. En
markreserv underlättar också vid förhandling om förvärv av mark i strategiska
lägen, då marken kan användas som bytesobjekt.

Riktlinjer för markförvärv
Kommunen förvärvar mark för att uppfylla syftet med kommunens markinnehav.
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•

Marknadspris
Kommunens markförvärv sker på marknadsmässiga grunder. Om marknadspriset
inte är känt sedan tidigare kan marknadspriset bedömas av en oberoende auktoriserad
värderingsman.

•

Vägledande styrdokument
Tidigare nämnda styrdokument är vägledande vid markförvärv.

•

Samråd med berörda förvaltningar och kommunala bolag
Tillsammans med berörda förvaltningar och kommunala bolag görs en bedömning
om ett eventuellt markförvärv. Vid förvärv där byggnad ingår bör förvärvet föregås
av ett samråd med berörd förvaltning och/eller kommunalt bolag.

•

Aktiv markpolitik
Kommunen omvärldsbevakar aktivt fastighetsmarknaden utifrån strategiska
markförvärv. Markförvärv bör övervägas när strategisk mark är till salu.
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•

God framförhållning
Kommunen tillser i god tid att erforderlig mark finns tillgänglig för planerad
exploatering.

•

Frivilliga överenskommelser
Markförvärv sker i första hand genom frivilliga överenskommelser.

•

Expropriation
I yttersta undantagsfall får tvångsförvärv genomföras och när lagkrav uppfylls
exempelvis vid utbyggnad av infrastruktur. Beslut om expropriation ska fattas
av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer för markförsäljning
Kommunen avyttrar mark som inte uppfyller syftet med ett kommunalt markinnehav.
•

Marknadspris
Kommunens försäljning av mark sker på marknadsmässiga grunder. Kommunen
som markägare har inte rätt att sälja mark till underpris. Försäljningen sker med
hänsyn tagen till EU:s statstödsegler och kommunallagens förbud att gynna enskilda
näringsidkare. Om marknadspriset inte är känt sedan tidigare kan marknadspriset
bedömas av en oberoende auktoriserad värderingsman.

•

Mark för verksamheter
Kommunen har plan- och markberedskap för etablering av verksamheter. Kommunen
strävar efter ett varierande näringsliv och företagande.

•

Mark för bostäder
Kommunen har plan- och markberedskap för en samlad bostadsbebyggelse. Denna
mark säljs till byggherre ibland efter en föregående markanvisning.

•

Mark för småhus
Kommunen har en plan- och markberedskap för småhustomter till privatpersoner.
Dessa fördelas och säljs genom kommunens tomtkö och dess regler.

•

Avyttring
Mark som inte kan definieras under punkten ”syfte med kommunens markinnehav”
kan avyttras. Tillsammans med berörda förvaltningar görs en bedömning om
försäljning eller byte.

Borås Stad | riktlinjer för förvärv och försäljning av mark

5

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av fastigheterna Tyngden 6 och Tyngden 7
på Kelvingatan i Hässleholmen
Köpeavtal har upprättats med Prima7 AB om försäljning av fastigheterna Tyngden 6 och Tyngden 7 på
Kelvingatan i Hässleholmen. Bolaget är verksamma inom personlig assistans och daglig verksamhet och
har för avsikt att bygga bostäder anpassade efter deras kunders önskemål. Småhustomterna har tidigare
erbjudits småhustomtkön (år 2014) och funnits tillgängliga till försäljning för allmänheten sedan dess.
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-01-28 om nya småhustomtsregler, vilket bl.a. innebär möjlighet för försäljning av småhustomter till juridiska personer, med vilket förutsätter särskilt beslut av
Kommunstyrelsen. Försäljning av dessa småhustomter uppfyller detaljplanens ändamål med fler bostäder i Hässleholmen. Köpeavtalen som upprättats innebär att kommunen säljer fastigheterna, tillsammans omfattande 1 718 m2, för 650 000 kr respektive 750 000 kr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Sälja fastigheterna Tyngden 6 och Tyngden 7 för 650 000 kr respektive 750 000 kr till Prima7 AB.
2017-03-15
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Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
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Samverkan
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Handläggare: Maria Carlund, tfn 358669
Datum/avdelningschef: 2017-03-15 / Elisabeth Eickhoff
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Exploateringsavtal beträffande Detaljplan för Hulta,
Hultahus 4 m.fl.
I samband med framtagandet av Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl. (Hulta Torg), har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås för att reglera åtgärder inom allmän plats som
påverkas av kommande exploatering samt för att reglera erforderliga marköverlåtelser.
Avtalet innebär att Kommunens erhåller ca 480 m2 av Hultavas 1, vilken ägs av AB Bostäder. Den mark
som övergår till Kommunen ändras i detaljplanen från kvartsmark till allmän plats. AB Bostäder erhåller tre områden om sammanlagt ca 3 465 m2 av Kommunens fastighet Hulta 4:1. Dessa områden utgörs
i den nya detaljplanen av kvartsmark som inte får bebyggas, och är i nu gällande detaljplan utlagda som
allmän platsmark, gata. Ingen ersättning för markbytet mellan Kommunen och AB Bostäder ska utgå.
Som en följd av kommande exploatering måste en ny gång- och cykelväg byggas längs Månsinggatan.
Enligt exploateringsavtalet ska AB Bostäder ansvara för och bekosta projektering samt utbyggnad av
gång- och cykelvägen. Avtalet reglerar även att Kommunen och AB Bostäder ska samverka i utformingen av övergången mellan det som i detaljplanen är utlagt som allmän platsmark, park, och kvartersmark med bestämmelsen n3. Vad gäller iordningsställande av allmän plats, park, ansvarar Kommunens Park- och skogsavdelning för detta.
Avtalet är en förutsättning inför beslut om antagande av detaljplanen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna exploateringsavtal med AB Bostäder i Borås, gällande åtgärder inom allmän platsmark och marköverlåtelser i samband med framtagandet av Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl.
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Morgan Hjalmarsson
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Handläggare: Hanna Rickdorff Lahrin, tfn 033-35 76 45
Datum/avdelningschef: 2017-03-01/ Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2
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(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-f till handlingarna)
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Årsredovisning 2016
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Verksamheterna under 2016 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås
TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB,
AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda
kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ur resultatet på 118 278 460 kr ”öronmärks” 15 000 000 till projekt under 2017-2018 som skall
finansieras ur ”Byggbonusen” och 30 650 000 till återstoden av det generella flyktingstatsbidraget som
planeras att användas under 2017.
Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 görs med 72 000 000 kr. Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat.
För verksamhetsåret 2016 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på 1 200 000 kronor.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 70 342 000 kr överförs från tidigare år till
2017 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
I övrigt godkänns Årsredovisning 2016 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB,
Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn i Borås AB läggs
till handlingarna.
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mnkr

Tio år i sammandrag
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-4 029

-4 306

-4 378

-4 588

-4 764

-4 597

-4 702

-4 902

-5 086

-5 428

-179

-171

-185

-160

-158

-162

-204

-190

-205

-268

-4 209

-4 477

-4 563

-4 748

-4 922

-4 760

-4 906

-5 093

-5 291

-5 697

4 230

4 451

4 554

4 768

4 923

4 917

5 077

5 222

5 422

5 782

Finansnetto

32

57

19

13

27

44

18

27

29

33

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

53

31

10

33

28

201

189

157

160

118

Extraordinära intäkter/kostnader

130

53

23

48

76

29

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

183

84

33

81

104

230

189

157

160

118

-251

-343

-361

-326

-362

-413

-376

-431

-416

-314

Anläggningstillgångar

3 491

3 335

3 416

3 501

3 209

3 433

3 588

4 192

4 161

4 382

Omsättningstillgångar

1 000

1 474

1 833

1 860

2 152

2 249

2 271

1 914

1 790

2 032

SUMMA

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

6 106

5 951

6 414

Eget kapital

3 207

3 292

3 325

3 406

3 510

3 825

4 014

4 170

4 330

4 449

529

651

810

930

1 007

939

856

704

636

742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

755

866

1 114

1 025

844

918

990

1 232

984

1 224

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

6 106

5 951

6 414

5 123

5 429

5 501

5 747

5 823

5 795

6 047

6 309

6 461

7 078

4,7

6,0

1,3

4,5

1,3

-0,5

4,3

4,3

2,4

9,5

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 682

5 859

6 106

5 951

6 414

10,5

7,1

9,2

2,1

0,0

6,0

3,1

4,2

-2,5

7,8

Rörelsekapital

245

608

719

835

1 308

1 331

1 281

681

806

808

Kassalikviditet %

132

169

164

181

254

243

223

143

158

145

71,4

68,5

63,3

63,5

65,5

67,3

68,5

68,3

72,8

69,4

Räntabilitet RT %

2,8

3,0

1,8

2,3

3,1

5,6

5,4

4,2

4,1

3,3

Resultatmarginal %

2,4

2,7

1,7

2,1

2,9

5,5

5,2

4,1

3,8

3,0

Skatteintäktsutveckling %

6,1

5,2

2,3

4,7

3,2

-0,1

3,3

2,9

3,8

6,6

RESULTATRÄKNING
Nettokostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter och generella statsbidrag

NETTOINVESTERINGAR
BALANSRÄKNING

Avsättningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA
FINANSIELLA NYCKELTAL
STORLEKSUTVECKLING
Bruttokostnader
- förändring %
Balansomslutning
- förändring %
BETALNINGSFÖRMÅGA

SOLIDITET
Soliditet %
RESULTAT

Nettokostnadsutveckling %
Nettokostnader i % av skatteintäkterna

8,3

6,4

1,9

4,1

3,6

-3,3

3,1

3,8

3,9

7,7

99,5

100,6

100,2

99,6

100,0

96,8

96,6

97,5

97,6

98,5

1,14

1,13

1,05

1,07

1,09

1,02

1,03

1,03

1,09

1,08

100 985 101 487 102 458

103 294

104 106

104 867

105 995

107 022

108 488
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Kommunstyrelsens ordförande
Borås är och skall fortsätta att vara en stad för alla. En stad där vi värnar om varandra, en jämlik
stad där omtanke, möjligheter och kreativitet är ledord.
I den här årsredovisningen vill vi ge en bild av vad som görs i Borås Stad och varför.
Borås fortsätter att växa, och 2016 blev vi fler som vill leva, arbeta och studera i staden med sin
välkomnande natur och sitt breda kulturliv. Där omsorg finns för den som behöver den, oavsett
skede i livet.
Allt detta ger förutsättningar för en stark tillväxt, men ställer också krav på kommunens verksamhet, infrastruktur och service. Det ställer också krav på strategisk och långsiktigt hållbar planering, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Borås Stads ekonomi har visat på fortsatt stabilitet även under 2016. Ett resultat på 118 miljoner
kronor understryker det. Vi har kunnat fortsätta att betala av på pensionsskulden, och planerar att
ytterligare öka bostadsbyggnationen. En stark och uthållig ekonomi är i grunden nödvändig för
att kunna möta de utmaningar vi står inför. För att nämna en glädjande sådan – vi behöver fler
skolor och förskolor.
Det är alltid roligt att skriva om våra framgångar. 2016 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rentkommun. Det är vårt strategiska och förebyggande arbete mot nedskräpning som på detta sätt
prisas, för andra året i rad dessutom.
I e-handelsindex på Ehandel.se hamnar Borås överst. Samma plats som näringslivskontoret intar
vid Custices årliga undersökning.
Under 2016 har en svag doft av sågspån och målarfärg varit möjlig att känna i flera av Borås skolor och förskolor. Förklaringen är nybyggnad och renovering, av Bodaskolan och Kristinebergsskolan, Almåsskolans tillagningskök, ombyggnation av Bäckängskolans innergård, som
ger ett nytt ljust och fint bibliotek och matplatser under ett glasat tak, förskolan Lärkan och snart
färdiga Kärrabacken och Sagans förskolor.
Ett viktigt och nödvändigt handslag är överenskommelsen med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan. En fungerande och snabb järnväg för pendling Borås – Göteborg är av största vikt
för hela regionen. Banan skapar också en modern järnväg mellan flera av Sveriges största kommuner, viktig för en hållbar framtid.
För 5:e gången genomfördes Borås Internationella Skulpturbiennal under året. Sedan starten 2008
har mångfalden av offentlig konst gjort Borås känd som ”skulpturstaden”. Konsten blir ett bestående inslag som väcker känslor och tankar, och bidrar till lugn och harmoni i en föränderlig
stadsbild.
Uppdraget att arbeta bort de delade turerna, alltså där anställda har två arbetspass under samma
dag med en längre obetald paus däremellan, skall nu vara genomfört i hela staden. Det är ett viktigt inslag i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Tillsammans med rätten till heltid är
borttagande av delade turer en avgörande faktor såväl för att kunna rekrytera nya medarbetare
som att behålla dem som redan arbetar i kommunen.
Jag vill som avslutning tacka all fantastisk personal för ert engagerade och professionella arbete.
Det är det som möjliggör en väl fungerande kommun. Att ni valt Borås Stad som arbetsgivare är
vi stolta över. Det är tack vare Er som Borås kommer att fortsätta vara en bra plats att leva, bo,
arbeta och studera i.
Ulf Olsson (S)
Ordförande i Kommunstyrelsen
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Årsredovisningens syfte och mål
Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för
Kommunfullmäktige. Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag ökar
kraven att fullmäktige måste få information om hur nämnderna följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. Redovisningen ska också ge en
bild av kommunens finansiella ställning och vara en grund för fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar.

Politiskt beslutsunderlag
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende innehåll, utformning m m. Avgörande är vilket syfte
årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man redovisar för, dvs vem
som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I vissa fall handlar det om att ge korrekt och
rättvisande redovisningsinformation om den ekonomiska ställningen och utvecklingen, i andra fall kan årsredovisningen vara ett informationsinstrument med syftet att förmedla en viss bild över kommunens organisation och verksamhet.
Såsom framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla kvar årsredovisningsdokumentet som ett politiskt
beslutsunderlag. Det hindrar inte att vissa förändringar görs för att göra dokumentet lättillgängligare samt
analysen mer intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i årsredovisningen behålls där dokumentet i första hand utgör ett analyserande beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Årsredovisningen
skall

• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges
prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning,

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling,
• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall regleras och
• successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp.
Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är därför nämnderna som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovanstående krav. Nämndernas egna årsredovisningar med kommentarer och analyser förelägges Kommunfullmäktige som särskilda bilagor. Årsredovisningen är i sin analys också framåtsyftande. Den ekonomiska utvecklingen gör
sällan halt vid årsskiftet varför redovisningen av året som gått tillsammans med de första skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt underlag för nya slutsatser.

Avstämning mot mål och resurser
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att själva
avgöra hur resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, utvärdering och ana-
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lys av verksamhetens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursanvändning, prestationer och effekter.
Detta innebär att Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste kunna få information om hur nämnderna följt Kommunfullmäktiges riktlinjer för verksamheten, om de mål som fastställts i budgeten uppnåtts och hur effektivt anvisade resurser använts. Detta tillbakablickande syfte ställer krav på nämndvisa
avstämningar mot budget såväl vad gäller ekonomiska mått i form av kostnader och intäkter m m som
prestationer.
Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av verksamheten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna redovisas problem
och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete.

Samlad bild
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt över
kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommunen menas i detta sammanhang inte bara den
verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan verksamhet som bedrivs i form av
aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag skall ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redovisning är att en stor del av verksamheten i landets
kommuner idag drivs under s k privaträttsliga former och att bilden av kommunens ekonomiska ställning
därmed påverkas av om de kommunala företagen tas med eller inte. Kommunen och dess företag måste
ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges möjlighet att göra en samlad bedömning av
kommunens totala ekonomiska engagemang.

Utveckling
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer dokumentet
successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad tillgänglighet. Ett
mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. Inte minst är det externa
perspektivet viktigt dvs hur medborgaren upplever verksamheten. Medborgarperspektivet stärks också av
den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen numera ställer och där Borås Stad fr o m budget
2008 redovisar måluppfyllelse. Verksamhetsmålen innebär ett arbete med att kunna beskriva och koppla
ekonomi, verksamhet och kvalitet, mycket med utgångspunkt från medborgarna och brukarna.

En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i VISION 2025 följa verksamhetens utveckling via nya s k målområdesanaslyser.

Ackumulerat resultat
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas resultat
för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhetsuppföljning skall
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nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till nästkommande år. Nämnderna redovisar i samband med nämndbudgeten: i januari hur de planerar använda sina ackumulerade resultat, under
förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dem i årsredovisningen. Hur de ackumulerade resultaten
behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet.

6

Det hände i Borås Stad 2016
Här har vi sammanfattat en rad glimtar över vad kommunen har arbetat med under 2016.

Ekonomi
Plattform för bra verksamhet

Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 17 olika nämnder samt ett revisorskollegium och där sammanlagt ca 7,1 mdkr omsätts. I bolagsform bedrivs verksamhet genom 19
olika företag som tillsammans omsätter ca 2,1 mdkr. Borås Stad som koncern omsätter således ca
9,2 mdkr per år.
Borås Stad har sedan millennieskiftet kunnat bygga upp en stark ekonomisk plattform. Detta har
gynnat verksamheten under perioden och kommer framgent att medverka till att kunna nå målet
med en planerad och stabil verksamhet. Liksom andra kommuner har vi drabbats av konjunktursvackor eller fått besked om kraftiga sänkningar i kommunernas kostnadsutjämning. Men det
som sticker ut för Borås del är att vi hållit tag i ekonomin, bl a genom tilltagna buffertar i budgetprocessen, samt sedan i årsredovisningen byggt upp reserver för resultatutjämning eller avsättningar.
Känslan av ett bra ekonomiskt ledarskap på alla nivåer har dock fortsatt och innebär att den
kommunala verksamheten i Borås kunnat utvecklas. Den plattform som skapats genom ekonomisk balans och kostnadskontroll ger bra förutsättningar för att klara variationer i konjunkturen.
Ett bekymmer som vi återkommer till är alltid en anpassning till rådande resurser. Utrymmet för
tillväxt kan kraftigt reduceras om anpassningar till verksamhetsunderlag ej kan ske, t ex till färre
elever i våra skolor.
Genom dessa dispositioner har den löpande verksamheten under åren kunnat hållas på en bra
nivå samtidigt som också satsningar skett på framtiden. Exempel på tidigare dispositioner är att vi
tidigare avsatt 440 mnkr och nu i år ytterligare 72 mnkr till den s k dolda pensionsskulden, i syfte
att kunna behålla verksamhet när skulden skall betalas, samt att vi kunnat engagera oss i specialsatsningar. När Trafikverket inte prioriterat för Boråsarna angelägna projekt såsom byggande av
Rv 27, projekt Förbifart Sjöbo samt viktiga gatu- och cykelvägar så har kommunen haft kapacitet
att gå in. Särskilda egna satsningar har också varit möjliga för en utbyggd IT-infrastruktur.
Verksamheten och ekonomin i Borås Stad har fortsatt att kontrollerat utvecklas och har utöver
en i grunden stark finansiell ställning. En god ekonomi är dock inget självändamål men påverkar i
högsta grad möjligheterna till en bra och jämn verksamhetsutveckling.
Finansiell ställning

Borås Stad har sedan millennieskiftet ökat sitt eget kapital, från 2,2 till hela 4,5 mdkr. Därutöver
har det funnits möjligheter att använda de goda årsresultaten till att också göra avsättningar för att
kunna underlätta kommande år. Denna disposition, att begränsa det egna kapitalets tillväxt, för
att istället genom avsättningar kunna möta kommande kostnader förändrades i bokslutet för
2012. Då introducerades ett nytt system med en Resultatutjämningsreserv( RUR) jämte möjlighet
till speciell öronmärkning av eget kapital. RUR:en uppgår i årsredovisning 2016 till 250 mnkr.
Den långsiktiga upplåningen har exklusive förmedling av lån till kommunala bolag minskat från
mitten av 1990-talet från 600 mnkr till 0 mnkr. I takt med att avsatta medel för en rad investeringsprojekt nu använts så har den egna likviditeten minskat något och uppgår i bokslutet för
2016 till ca 1,2 mdkr.
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Ekonomiska framgångsfaktorer

Borås Stad har medvetet valt att fokusera ”god ekonomi” som grund och plattform i kommunikationen med nämnder och förvaltningar. En utbyggd dialog om god ekonomi och dess betydelse
kombinerat med instrument som dubbla månadsuppföljningar buffertar m m, har givit nämnderna instrument och signaler, för att hålla sina budgetar.
Nämnder och förvaltningar har agerat lojalt med givna direktiv. Den vilja som finns ute i verksamheten att arbeta i en organisation med ordning, reda och god ekonomi skall inte underskattas.
En slutsats är att kommunen skall fortsätta att förbättra och utveckla uppföljning och styrning
genom en dialog samt ett centralt stöd. De främsta av de interna framgångsfaktorerna bygger på
dessa element.
Ett pågående arbete är att fortsätta utveckla kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. I detta
arbete utvecklas nya och förfinade verksamhetsmål samt metoder för att kvalitetssäkra dessa. I
Vision 2025 har sju målområden formulerats vilka följs upp och mäts i särskilda målområdesanalyser.

Verksamheten
Ett axplock ur verksamheten, händelser som präglat 2016:

Verksamheten inom förskola och fritidshem ökade med 124 (941) respektive 194 (207) barn.
Grundskolans elevunderlag ökade under 2016 med 544 (312) elever. Ett trendbrott skedde 2011
efter en kontinuerlig minskning sedan 2003.
Antalet elever i Borås Stads gymnasieskolor uppgick till 4 311 (4 089) st. Antalet ungdomar som
väljer fristående skolor ökar något under 2016. Fler elever från andra kommuner söker Borås
kommunala skolor.
Tendensen är att alltfler personer omfattas av funktionshinderverksamheten men under 2016
har det varit en liten minskning och under året hade 930 (936) brukare beslut om LSS-insatser.
Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska för sjunde året i rad och uppgick till
65,3 (73,4) miljoner kronor.
Under 2009 infördes möjligheten för hemtjänsttagare att välja andra utförare som alternativ till att
få hemtjänsten utförd av kommunen det så kallade hemtjänstvalet LOV. Under 2016 utfördes
169 113 (179 029) timmar av externa utförare vilket är en minskning med 5,9 (för 2015 var det en
ökning med14,7) procent.
Invigning av Bodaskolan etapp 2
I början på hösten 2016 invigdes Bodaskolan etapp 2. En om- och tillbyggnation av årskurs 7-9 i
den befintliga Bodaskolan. Målet är att skapa en modern högstadieskola för 5-paralleller med Pmärkt innemiljö samt låg energiåtgång.

1

Förra årets ökning.
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Stadsutveckling
Befolkningen ökar stadigt

Borås Stad har haft en stabil befolkningsökning under hela 2000-talet. Det mesta talar för att ökningen fortsätter. Den 31 december 2016 var folkmängden 109 880 invånare. Det var alltså ytterst nära att vi nådde 110 000-strecket under året.
Befolkning ökade under året med 1 392 personer, 1 341 föddes och 969 dog.
5 675 personer flyttade till kommunen, medan 4 660 flyttade ut.
Brist på bostäder en utmaning

Bra bostäder i attraktiva lägen gör det lättare för en kommun att locka nya invånare. Borås Stad
vill skapa bra förutsättningar för att fler ska kunna bo i kommunen. Det sker bland annat genom
samverkan med olika bygg- och bostadsbolag.
Men bostadsbrist, framförallt brist på hyresrätter, råder i Borås precis som i resten av landet. Boverket räknar med att 700 000 nya bostäder behövs till 2025.
Just nu byggs det i Druvefors, Hässleholmen, Byttorp, Hestra, Regementet, Bergsäter och flera
andra delar av staden. Planarbete pågår för ytterligare hyresrätter, bostadsrätter och småhus.
Götalandsbanan viktigaste utvecklingsfrågan

Götalandsbanan är stadens i särklass viktigaste utvecklingsfråga. I juni träffade Borås Stad en
överenskommelse med Sverigeförhandlingen om den nya höghastighetsbanan.
Med Götalandsbanan kopplar vi samman Borås med Göteborg, Landvetter flygplats och Jönköping. Stora delar av Västsverige blir på så vis en gemensam arbetsmarknads- och utbildningsregion. Viktiga mål är att resan Borås-Göteborg inte ska ta mer än 35 minuter när höghastighetsjärnvägen står klar, och att stationsläget i Borås ska vara centralt, där det gör mest nytta för den regionala utvecklingen.
Vid årets slut pågick ännu samtal om korridorval, alltså hur och var banan skall löpa genom
Borås.
Götalandsbanan, som enligt preliminära besked kommer att byggas etappvis, är en del av regeringens plan för infrastruktur som skall läggas fast våren 2018 och gälla 2018-2029.
Översiktsplanen klar för samråd

Borås nya översiktsplan blev klar för samråd vid årsskiftet 2016/2017. I översiktsplanen redovisar
kommunen grunddragen i den tänkta mark- och vattenanvändningen, och hur man vill att staden
ska växa. Planen visar också hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken
hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanens huvudtanke är att utveckla staden utifrån fem större kärnor: Borås och tätorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Dessa förbinds med urbana stråk med god kollektivtrafik och cykelvägar.
Förslaget skickas på remiss till statliga myndigheter och grannkommuner, och medborgarna bjuds
in att lämna sina synpunkter 30 januari-30 april 2017.
Utredning av kollektivtrafik försenad

Arbetet med kollektivtrafikutredningen har blivit rejält försenat, men utredningen väntas landa
under tidig vår 2017. Den kommer bland annat att lämna förslag på lösningar för busstrafiken i
Borås, var knutpunkten, eller knutpunkterna, ska vara belägna.
Utredningen har försenats bland annat på grund av trafiksystemets komplikationsgrad, diskussionerna kring Götalandsbanan, och det faktum att Borås i april 2017 byter entreprenör för stadsbusstrafiken.
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Ny organisation av Borås Stad

Mycket kraft lades under 2016 ner på att förbereda den nya förvaltningsorganisation som klubbades i Kommunfullmäktige under våren och trädde i funktion från 1 januari 2017 och som inneburit att de tre stadsdelsnämnderna ersatts av fyra facknämnder: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden.
Förberedelserna har inneburit att förvaltningschefer anställts, att medarbetare sökt nya tjänster,
eller sina tidigare tjänster i den nya organisationen, och påbörjat flytt till nya lokaler.
Många turer runt Kongresshuset

Kommunfullmäktige beslutade vid årets slut att inte genomföra en folkomröstning om att säga
nej till det nya Kongresshuset. Kravet hade framlagts tillsammans med en namninsamling, vars
antal underskrifter efter en kontroll visade sig inte nå det antal som krävs.
Ny webbplats med brukarperspektiv

Strax före jul sjösattes Borås Stads nya webbplats, boras.se, med ny form och nya färger, men
framförallt med en tydligare ambition att vara en serviceplats med tydligt brukarperspektiv. Här
skall man lätt kunna orientera sig och få hjälp med frågor om allt från förskolor till bygglov.
Nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk

Arbetet med att bygga jätteanläggningen på Sobacken har fortsatt enligt plan.
Bygget av avloppsreningsverket startade i juni, och under hösten började kontrollrums- och personalbyggnaden ta form. Anläggningen beräknas att tas i drift under 2018.
Innovationsplattform för hållbar framtid

I Innovationsplattform Norrby arbetade kommunen, näringslivet, akademien och medborgarna
tillsammans för att hitta nya lösningar för hållbar samhällsbyggnad, med finansiering i uppbyggnadsskedet av statliga Vinnova, som stöder forskning kring hållbar tillväxt.
Under 2016 har arbetet övergått i Innovationsplattform Borås, med fortsatt stöd från Vinnova
(2016-2018). Kärnan i plattformsgemenskapen är Borås Stad, Borås Energi och miljö, Rise (tidigare SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut) och Högskolan i Borås.
Håll Sverige rent-vinnare – igen

Borås stad utsågs i december till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016. Borås, som sopade hem
priset också 2015, fick priset för sitt strategiska och kreativa arbete med att förebygga nedskräpning. Kommunerna får bland annat poäng efter antalet skolor och förskolor som ingår i nätverket
Grön Flagg, som är Håll Sverige Rents verktyg för
hållbarutveckling i skolan. 87 procent av förskolorna, grundskolorna och gymnasierna i Borås har
grön flagg.
Organiserat arbete mot kriminalitet

Avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) startade under hösten 2016 sin verksamhet. CKS arbetar med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, oegentligheter och
korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. Avdelningen ansvarar dessutom för Borås Stads
samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och krisberedskap.
Man inrättade under hösten också en visselblåsarfunktion, som syftar till att medarbetare och
förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i
ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.
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Stöd till våldsutsatta i nära relation

I början av 2016 startades en enhet inom socialtjänsten i Borås Stad riktad mot dem som utsatts,
eller utsätts, för våld i en nära relation. Den erbjuder stöd till personer över 18 år i form av till
exempel akut skydd, samtal eller kontaktperson.
Allt fler barn i Borås skolor

I Borås finns 95 kommunala förskolor och ett 40-tal grundskolor och grundsärskolor. Under
2017 kommer fyra nya förskolor att öppnas och arbetet med ytterligare tio kommer att starta.
I runda tal 6 000 barn går i Borås förskolor, och antalet ökar, 2016 med 124 barn. Antalet barn i
grundskolan ökade med knappt 400 till cirka 12 500 (mars 2016).
Lärartätheten har förbättrats något till 12,4 elever per lärare (2015 var siffran 12,8), men ligger
över kommunsnittet 12,1.
Skolinspektionen besökte under hösten 19 av Borås kommunala grundskolor, grundsärskolor och
gymnasieskolor, och några fristående skolor. Man fann allvarliga brister vid fem skolor. Flera av
dess brister handlar om att skolorna inte lyckats ge elever det stöd de enligt skollagen har rätt till,
eller att man inte i tillräcklig omfattning utrett elevers behov av särskilt stöd.
En omfattande debatt om lärarnas lönevillkor och arbetsbelastning i grundskolan i Borås, behoven av bättre löneutveckling och arbetsvillkor i skolan, ledde under hösten till att en arbetsgrupp
tillsattes för att några månader senare lägga fram ett åtgärdsprogram i 28 punkter.
17 av verksamheterna inom förskola och skola (och äldrevård) har en högre andel än 50 procent
ekologiska livsmedel.
Dannike skola toppar ekomatsligan i Borås med 65 procent ekologiska livsmedel.
Rikt kulturliv

Skulpturbiennal om platsens betydelse
Årets skulpturbiennal, den femte i ordningen, var förlagd till tre platser i Borås: Stora torget, bostadsområdet Norrby, och en gammal obebyggd industritomt. På dessa platser visades arton verk
av konstnärer från Finland, Danmark, Libanon, Storbritannien, USA och Sverige.
Borås internationella skulpturbiennal, som befäster Borås renommé som kulturstad, arrangeras
vartannat år av Borås Konstmuseum.
Många publikdragare på kulturområdet

Stadsbiblioteket såg sina besökssiffror öka med elva tusen besök till 264 310 besök. Utlåningen av
media (böcker och annat) sjönk något, men Borås är en av de kommuner som lånar ut mest per
invånare.
Det nya Textilmuseet lockade stor publik och hade 50 423 besökare, vilket trots det är under
målsättningen på 60 000.
24 532 personer besökte Stadsteaterns föreställningar, en försämring jämfört med 2015.
Konstmuseet hade en ökad tillströmning av besökare, mycket tack vare Ernst Billgrenutställningen hösten 2016, och nådde totalt 18 820 besökare under året. Billgren-utställningen
drog dock färre besökare än väntat och gick med underskott.
Den kommunala biografen Röda kvarn når cirka 20 000 besökare per år, många av dem skolelever.
Kulturskolan undervisar totalt 5 190 elever per vecka. Kulturskolefilialer finns inom varje stadsdel
på sammanlagt 8 grundskolor. 550 elever deltar i denna verksamhet som är kostnadsfri. En viktig
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del av Kulturskolan är den uppsökande utåtriktade verksamheten. Under året har 276 framträdanden gjorts.
En riktigt bra stad för studier och studentliv

Borås Stad driver tillsammans med bland annat högskolan, studentkåren och näringslivet ett projekt kallat Studentstad Borås, med syfte att stärka staden som välkomnande och attraktiv för den
som studerar.
Huvudsyftet är att långsiktigt förbättra studenternas tillvaro i Borås och skapa en struktur för
samarbete mellan stad, studenter, högskola och företag.
Vi skall inte sticka under stol med att ett mål är att vinna utmärkelsen Årets Studentstad, som
delas ut av Sveriges förenade studentkårer.

Näringsliv och samverkan
Borås näringsliv kännetecknas av sitt entreprenörskap och ett stort antal företag i många olika
branscher. De flesta företagen är små eller medelstora. Det finns cirka 13 000 företag som sysselsätter drygt 62 000 arbetstagare. Omkring 250 företag har fler än 25 anställda. Borås har en stark
position som attraktiv etableringsort både nationellt och internationellt. Våra strategiska fördelar
är läget: del i en stor region, närheten till en internationell flygplats, och närheten till Skandinaviens största hamn. Andra viktiga faktorer är tillgång till kvalificerad arbetskraft, rimliga levnadskostnader och en god livsmiljö.
Det textila klustret

Textile Fashion Center är en mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design.
Detta kreativa centrum rymmer vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom
textil men även inom andra områden.
Uppbyggnaden av Borås textila kluster är en viktig del i visionen Borås 2025 och Borås ses numera som ett av de Europeiska kompetenscentren inom textil och mode. Staden leder sedan
sommaren 2016 den textila utvecklingen inom EU genom ordförandeskapet i nätverket ACTE,
vars kansliort man också är.
MarketPlace Borås, affärsarenan i Textile Fashion Center, med cirka 200 medlemsföretag är ett
viktigt nav i det textila klustret. Borås Science Park och Textilhögskolan är andra verksamheter
som starkt bidrar till Borås position. Givetvis med det mångfacetterade näringslivet som bas.
E-handelsstaden Borås

Den digitala handeln i vårt område är omfattande. Cirka 3 500 företag arbetar med handel i någon form och flera företag är på väg in i olika e-handelslösningar. Under året har den ekonomiska
föreningen E-handelsstaden Borås, med drygt 100 talet företagsmedlemmar, Högskolan och
Borås Stad, kommit igång med sin verksamhet. Seminarier och nätverk såväl som kompetensoch utbildningssatsningar som digital slöjd i skolorna har präglat året.
Borås utsågs 2016 till Sveriges E-handelsstad nr 1.
Under Almedalsveckan väckte Borås Stad tillsammans med Högskolan i Borås och Västsvenska
Handelskammaren en diskussion om åtgärder för att öka forskningen inom det digitala handelsområdet. Högskolan i Borås är i dag ledande på forskning om framtidens handel och konsumentbeteenden.
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Etablering och industrimark

Intresset för etablering i Viaredsområdet väster om Borås är stort. Försäljningen av Viared Västra
har inletts och flera byggnationer är nu på gång. Arbetet med att ta fram ytterligare mark för etablering och industriändamål har fortsatt under året.
Teknikklustret ASTA ZERO

Sedan några år tillbaka utvecklar staden tillsammans med RISE, Chalmers och Volvo teknikklustret ASTA ZERO för aktiv bilsäkerhet. ASTA ZERO har utvecklats mycket positivt och många
europeiska biltillverkare förlägger nu sina tester till Borås. Inför kommande år planeras för en
utökning, bland annat för företag med angränsande behov och affärsidéer.
Arbete för att förbättra service till företag

Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen fick ett dåligt resultat i den senaste
mätningen av Nöjd-kund-index (SKL:s undersökning Insikt). Arbetet med att bättre möta kundernas förväntningar har inletts. Bland annat kommer ett servicecenter för företag att inrättas
under 2017, och webbplatsen, som kraftigt förbättrats och förenklats, har fått en särskild företagaringång.
Starkt samarbete med Högskolan

Samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås är starkt och vi arbetar för att koncentrera
och optimera forskningen kring stadens kärnområden – textil, handel, aktiv bilsäkerhet och resursåtervinning – till Högskolan i Borås.
Målet, att stärka forskningen inom nämnda områden, finns med i alla satsningar i staden. Även de
satsningar som görs inom innovationsområdet sker i nära samarbete med högskolan.
Ericsson varslade

Hösten 2016 varslade Ericsson om uppsägning av ett betydande antal anställda vid anläggningen i
Borås. Kommunen startade genast arbetet med att tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet hjälpa dem som kan komma att drabbas. Man samverkar också
med statliga myndigheter och regeringen i detta arbete.
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Medborgar- och brukarperspektiv
Borås 2025
Visionen ”Borås 2025” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet, vilket
innebär att Borås Stads budget är strukturerad efter visionens strategiska målområden. Inom varje
område finns ett antal mål som visar om Borås Stad närmar sig visionen. I varje målområde finns
också särskilda uppdrag till olika nämnder. En redovisning av mål och uppdrag finns i kapitlet
Borås 2025 – strategiska målområden.

Modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad
Kommunstyrelsen har fastställt ett antal modeller Borås Stad ska använda för att följa upp kvalitet i kommunens verksamheter.
Syftet är att
• Förbättra möjligheten till information, dialog och inflytande för medborgarna.
• Ta till vara synpunkter från brukare och medborgare för att förbättra verksamhet, service och
bemötande.
• Följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas behov.
Brukarundersökningar

En av de modeller som används är brukarundersökningar, som genomförs inom flera områden.
Under 2016 har brukarundersökningar genomförts inom förskola, grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning samt inom bibliotek. Inom äldreomsorgen har Borås Stad deltagit i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Borås är också en av 75 kommuner som deltagit i Sveriges
Kommuner och Landstings nationella brukarundersökning inom funktionshinderverksamheten.
Några viktiga områden som belyses i brukarundersökningarna är brukarnas upplevelse av trygghet samt möjligheten till inflytande och delaktighet.
Vid en jämförelse av resultaten mellan olika verksamheter kan man se att en stor andel av brukarna känner sig trygga, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Brukares möjlighet till inflytande är ett område som behöver förbättras inom flera verksamheter.
Återkopplingen till brukare görs av varje nämnd, eftersom de ansvarar för en djupare analys av
sina resultat. Denna återkoppling gör det möjligt att föra en dialog om resultatet och ge idéer
tillförbättring av verksamheterna.
Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunstyrelsen beslutade efter föregående mätning att Borås Stad ska undersöka vad medborgarna anser om kommunens tillgänglighet per telefon. Undersökningen genomfördes med hjälp
av feriearbetare som intervjuade medborgare för att ta reda på deras synpunkter om tillgängligheten. Totalt har 918 medborgare deltagit i undersökningen. Resultatet redovisades under 2016.
Medborgarnas svar visade bland annat att:
• 77 % av de medborgare som svarat, ringer sällan eller aldrig till Borås Stads växel.
• 82 % av dem som ringer anser att svarstiderna i kommunens växel är korta eller mycket
korta.
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Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra dessa resultat.
Jämförelsetjänst

Jämförelsetjänsten, Jämför service och resultat - Borås Stad som finns på Borås Stads webbplats,
presenterar resultat och andra fakta från förskola, grundskola, gymnasieskola samt vård- och omsorgsboende. Tjänsten vänder sig i första hand till medborgarna som ska kunna jämföra olika
enheters resultat och kvalitet med varandra. Den kan även användas internt för jämförelse mellan
enheterna och på så sätt stimulera till förbättringar i verksamheten. Arbetet med att utveckla Jämförelsestjänsten till att även omfatta Hemtjänst har påbörjades under hösten.
Redovisning av resultat

Samtliga resultat publiceras och kommenteras på Borås Stads webbplats Kvalitet, resultat och
jämförelser - Borås Stad
Flera av resultaten jämförs med genomsnittet för riket och med kommunens egen utveckling
under de senaste åren. Jämförelserna visar om verksamheterna använder sina resurser på ett hållbart sätt. Får kommunens medborgare och brukare den vård och omsorg, utbildning och service
de har rätt till, och till rätt kostnad?

Ett gott liv var dag- vård – och omsorgsprojekt
Under 2016 har ett omfattande arbete pågått med att genomföra de tio förslag som framgår i den
politiska handlingsplanen, ex översyn för att skapa tillgängliga bostäder för äldreomsorgen och
Sociala omsorgsnämndens målgrupper samt översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag
till fördelnings- och uppföljningssystem. Det har varit en stor utmaning att ta sig an dessa förslag
som innebär förändringar, förbättringar och utveckling.

Säker och trygg kommun
En kartläggning av det främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbetet har genomförts
under 2016 för att säkerställa att allt gott arbete följer med in i den nya organisationen med centrala facknämnder 2017. I princip alla nämnder är berörda av dessa frågor och det är viktigt med
ett kommungemensamt arbete men också någon nämnd som tar ett kommunövergripande ansvar. Kommunstyrelsen tar ett helhetsgrepp om stadens främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbete, "Säker och trygg kommun".
För att omfatta hela stadens trygghetsskapande arbete inkluderar den nya organisationen jämfört
med den gamla även ”nya” förvaltningar och därmed nya arbetsområden, vilka saknats i den tidigare organisationen. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Kommunstyrelsen följer upp arbetsformen efter ett år.

Valfrihet
Cirka 25 procent av brukarna med hemtjänst har valt privat utförare och vid årsskiftet fanns sju
privata utförare att välja mellan förutom kommunens egenregi. Inom daglig verksamhet, LSS, har
som tidigare ca 18 procent av brukarna valt privata utförare.
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Inflytande för barn och unga
Flera insatser med syfte att utveckla ungas inflytande har gjorts under året. Det ungdomspolitiska
programmet och handlingsplanen är grunden i arbetet och mycket sker i samverkan och nämnderna har det operativa ansvaret. Borås Stads nya organisation innebär ändrade förutsättningar
för samverkan och arbetet med att hitta nya former för detta har påbörjats.
Flera nämnder har visat intresse för arbetet med ”Unga kommunutvecklare” och har deltagit med
olika uppdrag. Under 2016 har 28 ungdomar varit anställda under tre veckor på sommaren för att
arbeta med 11 olika uppdrag från 7 olika nämnder. Syftet med feriearbetet är att unga ska bidra
med sitt perspektiv på utvecklingsfrågor i kommunen och lära sig mer om kommunens organisation och verksamhet.

E-tjänster
Under 2016 har självserviceportalen för medborgarna moderniserats och innehållet har uppdaterats. Detta har inneburit att materialet blivit mer tillgängligt, samt att blanketter förenklats och
blivit färre, samtidigt som antalet e-tjänster och formulär på webben ökat.
För att ytterligare förbättra e-tjänsterna har det påbörjats ett arbete med att upphandla en etjänsteportal. Detta sker genom samarbete med Sjuhäradsregionen och med Borås Stad som
upphandlande myndighet.
Synpunktshantering

Under 2016 kom det in 623 synpunkter från medborgarna till Synpunktshanteringen. Synpunkterna har resulterat i flertalet olika åtgärder och förbättringar för medborgarna, bland annat
när det gäller kommunikation mellan Borås Stad och externa utförare av tjänster
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Borås 2025 - Strategiska målområden
Bakgrund
I oktober 2012 antog Kommunfullmäktige ”Borås 2025 – Vision och strategi”. Visionen är den
övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. Borås Stads budget är strukturerad efter
visionens målområden. Inom varje målområde finns ett antal indikatorer och uppdrag som visar
om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator är kopplad till ett mätbart målvärde.

Vision
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor
i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft,
kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya
banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan
var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till
rekreation och upplevelser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna
samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för en hållbar utveckling.

Indikatorer – Måluppfyllelse
Enligt anvisningarna ska nämnderna i sina årsredovisningar för 2016 redovisa utfall för indikatorerna. I vissa fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet, t ex gymnasieskolan. I de fall indikatorerna avser verksamhet i flera nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda
resultaten för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till
nämndernas årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna med uppgifter om
måluppfyllelse, utfall 2014 och 2015, mål 2016 samt utfall 2016. Utfallet baseras på nämndernas
inlämnade uppgifter.
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)

●

11

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst
99,9 % av målvärdet)

♦

23

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)

■

11

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2017
Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

2
47

Uppdrag
Enligt anvisningarna ska nämnderna också i sina årsredovisningar för 2016 redovisa status för
uppdragen. I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den
uppnådda statusen för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till nämndernas årsredovisningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status,
kommentar samt om uppdraget ska avslutas eller inte.
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Antal genomförda uppdrag

●

49

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

48

Antal ej genomförda uppdrag

■

5

Ännu ej besvarade uppdrag

1

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige

103

Människor möts i Borås
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.
Vad har hänt under året

Tillfälliga mötesplatser
Borås Internationella Skulpturbiennal
I Borås Internationella Skulpturbiennal 2016 medverkade ett femtontal konstnärer som visade
sina konstverk utomhus. Biennalen var koncentrerad till tre zoner; Stora torget, Nedre Norrby
och Norrby. Bland konstnärerna märks bland andra Andrea Zittel (USA) och Mathias van Arkel
(SE).
Champions Cup Damer och Herrar i Innebandy
Fristad GOIF och Borås Stad arrangerade "Champions Cup Damer och Herrar i Innebandy" i
månadsskiftet september/oktober. Det är en motsvarande tävling som Champions League i fotboll. Champions cup är en mästarturnering med 6 lag i varje turnering. Det är mästarna från
Europacupen för klubblag som möts. Ca 400 deltagare kom till Borås och den turistekonomiska
effekten beräknas till ca 4 miljoner SEK. Arrangemanget fick internationell uppmärksamhet genom media.
Kulturnatten
Det årliga arrangemanget på Kulturhuset i samarbete med GA Kyrkan och Immanuellskyrkan
hade i år ett nischat tema mot spelkultur, en sfär som är mycket växande och som präglas av
medskapande och kreativitet. Programmet bjöd på brädspelstorg, cosplay, rullskridskodisco, pärplatteparty, Frost sing-a-long, dataspelstjärnan Evelyn Molander, och artisterna Pandora, Dunderpatrullen, Nadia Nair med flera. Projektet ledde till flera goda nya samarbeten med spelföreningar i Borås, särskilt Armageddon, Kulturföreningen Tåget och Sverok. Besöksantalet var
1600 personer, och värt att notera är att biblioteket hade 1000 besökare och de hade enbart brädspel av olika slag - inga artister! Kulturnattens tema med spelkultur var mycket lyckat!
Fasta mötesplatser
Orangeriet
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2016 har varit ett turbulent år vad gäller verksamheten i Orangeriet. Restauratören som vann
upphandlingen vid start av verksamheten gick i konkurs och en annan med tidsbegränsat kontrakt drev verksamhet under hösten men valde att inte förlänga kontraktet. Kommunchefen fick
uppdrag att se över verksamheten och presenterade ett förslag i slutet av året. Kommunfullmäktige gav Kulturnämnden i uppdrag att lägga fram hur förslaget skulle kunna förverkligas ärendet
kommer att beslutas i Kommunfullmäktige under 2017.
Överenskommelse med civilsamhället
Under 2016 har en överenskommelse mellan Borås Stad och civilsamhället arbetats fram och i
december antog Kommunfullmäktige, för sin del den framtagna överenskommelsen. Överenskommelsen tydliggör de ideella organisationernas roll inom det sociala området och möjliggör för
dessa att verka på likvärdiga villkor med andra aktörer på området.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

Antal genomförda medborgardialoger

26

19

24

21

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

17

16

13

17

87

79,7

93

80,6

144

144

204

208

87

86

89

86,9

89

85,5

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex månader, %.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den
äldres egna åsikter och önskemål, %.
Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns
tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

45 969

67 380

60 000

50 423

181 394

201 960

200 000

201 527

Antal besökare på Textilmuseet
Antal gästnätter i Borås

Trend

Två av indikatorerna når det mål som fullmäktige satt upp, Antal lägenheter som är trygghetsbostäder samt Antal gästnätter i Borås. Två når inte upp till 85 % av målvärdet, Personer som en
hemtjänsttagare möter samt Antal besökare på Textilmuseet.
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) har varit samma de senaste
fem åren med undantag för 2015 när utfallet var marginellt bättre. Indikatorn redovisar här Borås
Stads verksameter. Inkluderas samtliga utförare blir utfallet 15, vilket är det mått som återfinns i
den nationella statistiken.
Antal besökare på Textilmuseet är ca 17 000 färre än föregående år och 10 000 besökare från
målet.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag
Kommunstyrelsen uppdras att leda
arbetet för att under 2015 genomföra
förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor. I förbättringarna ska följande
ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i
egen regi införs, - självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte
är tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna
och självständiga val.

Status
2016

Kommentar

Avsluta

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

Nej

Kommunstyrelsen fick i juni 2015 en redovisning av
Stadsdelsnämnds Norrs arbete med att ta bort de
delade turerna. Stadsdelsnämnd Öster startade
arbetet med att avskaffa delade turer i april 2016
och Väster har startat detsamma i augusti 2016.
Sociala omsorgsförvaltningen har startat arbetet i
vissa verksamheter. En redovisning för hela kommunen kommer att lämnas under våren 2017.
(Kommunstyrelsen)

Ja

Borås kostnader för vård- och omsorgsboenden
ligger i paritet med snittet i länet varför uppdraget
anses genomfört. Jämförelser görs istället med sju
likhetsutsökta kommuner (Helsingborg, Jönköping,
Karlstad, Eskilstuna , Gävle, Halmstad och
Sundsvall) då Borås ligger något över snittet här.
Slutrapport, översyn av äldreomsorgens kostnader
presenteras på Kommunstyrelsen 30/1 2017.
(Kommunstyrelsen)

Ja

Skrivning är införd i bostadsbolagens ägardirektiv
som gäller från och med bolagsstämmorna 201603-31. (Kommunstyrelsen)

Ja

Nej

genomfört

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

● Genom-

Uppdraget gäller inte Lokalförsörjningsnämnden.
(Lokalförsörjningsnämnden)

Ja, behandlas i AB
Bostäders
uppdrag att
fortsätta
med omdaningen av
Hässle
torg.
Nej, uppdraget förs
över till
Kommunstyrelsen

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2015)
Avskaffandet av de delade turerna som
är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska
utvärderas och faktorer som effektivitet,
konsekvenser för brukarna, kostnader
samt personalens hälsa ska särskilt
belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel
avsätts.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2015)
Kostnaderna för platserna på Borås
Stads Vård- och omsorgsboenden är
markant högre än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda
varför det är så samt föreslå åtgärder
för att kostnaden skall ligga i paritet
med snittet i länet.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2015)
Olika typer av boenden ska finnas, från
trygghetsboenden till kompletta vårdoch omsorgsboenden. Kommunen har
en viktig roll i att stimulera tillkomsten av
sådana boenden. Kommunstyrelsen får
i uppdrag att ändra bostadsbolagens
ägardirektiv för att möjliggöra det.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Kommunstyrelsen uppdras att verka för
att det i Borås inrättas en mottagning för
sprututbyte.

♦ Delvis

(Uppdragets startår 2016)
Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket
innebär nya lokaler och att kulturskolan
öppnar en filial i området. Detta kommer
att tillföra en fast möteplats med levande kulturliv.

fört

(Uppdragets startår 2016)
Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga
upphandlingar ställa krav, eller ha som
bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget.

♦ Delvis

Arbetet är påbörjat med att se över hur dessa krav
ska ställas. (Tekniska nämnden)

genomfört

(Uppdragets startår 2016)
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Uppdrag
Föreningar och privatpersoner skall
kunna boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem under
2015. Arbetet förutsätter att låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna
är synkroniserade till bokningssystemet,
så att anläggningarna blir tillgängliga för
hyresgästen på den aktuella tiden.

Status
2016

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2013)
Fritids- och folkhälsonämnden ska i
samverkan med berörda nämnder samt
föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern
evenemangshall på lämplig plats.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2015)

Knalleland har år efter år blivit allt mer
av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 2016 ska Borås stad
och föreningslivet utreda hur området
kan kompletteras till ett fullskaligt
eventområde, och vilka investeringar
detta skulle kräva.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Nämnden ges i uppdrag att utveckla ett
nära samarbete med civilsamhället i
Borås. Kommunen kan inte klara de
utmaningar vi står inför på egen hand.
Genom att teckna ett avtal med de
idéburna organisationerna kan vi skapa
en plattform för hur organisationerna
och det offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella
organisationernas roll inom det sociala
området och möjliggöra för dessa att
verka på likvärdiga villkor med andra
aktörer verksamma på området.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa en installation/skulptur som kan tillgodogöra även
svårt funktionshindrades behov av att
uppleva konst.

● Genomfört

Kommentar

Avsluta

Verksamhetssystemet Booking har uppdaterats och
anpassats för digitala bokningar. Nu återstår en
synkronisering med låssystemen, så att hyresgästen kan komma in utan vaktmästarnas hjälp. Samtidigt har förvaltningen anmält sig till en kommunövergripande ny upphandling som SKL arrangerar
kring ett helt nytt bokningssystem. Över 200 kommuner har anmält sig till att vara med i upphandlingen, vilket visar på det stora behov i kommunsverige att hitta modernare och mer anpassade system
för bokningar. (Fritids- och folkhälsonämnden)

Nej

Ett antal överläggningar har varit mellan i första
hand IF Elfsborg och Borås Basket om en framtida
evenemangshall. Båda föreningarna har varit på en
kommunalrådsberedning och presenterat sina egna
tankar kring hur en framtida evenemangshall kan
komma att se ut. Den nya evenemangshallen kommer inte att ligga i direkt anslutning till Borås Arena,
som var en av tankarna. Nu går Borås Basket vidare med andra alternativ. Samtidigt pågår det
diskussioner om hur Arenaområdet, området mellan
Simarenan och Skatehallen, ska utformas i framtiden. (Fritids- och folkhälsonämnden)

Nej

Området kring Knalleland är föremål för många
tankar och diskussioner, inte minst i arbetet kring
"Borås växer". Borås Stads olika förvaltningar samt
fastighetsägare och näringsidkare i området diskuterar den framtida utvecklingen. När det gäller
föreningslivets behov i området, så finns
där många idéer och tankar hur man kan utveckla
området. En sammanställning över föreningarnas
behov kommer att tas fram under våren 2017.
(Fritids- och folkhälsonämnden)

Nej

Fritids- och folkhälsonämnden har fått ansvaret för
att driva processen om en Överenskommelse i
Borås mellan Borås Stad och civilsamhället. Genom
stora öppna dialoger som välkomnar alla engagerade föreningar, organisationer och trossamfund så
skapas ett klimat att bygga vidare på. Förvaltningen
samordnar en styrgrupp bestående av representanter från Svenska kyrkan, Föreningsrådet och förvaltningen. Ett antal stora dialogmöten har hållits
under hösten 2015 och till november 2016. Dessutom har fem olika fokusgrupper träffats vid tio tillfällen för att fördjupa arbetet. En skrivargrupp har
tagit fram ett konkret förslag som har hanterats i en
formell remissrunda till civilsamhället och till kommunens bolag och nämnder. I december 2016
antog Kommunfullmäktige, för sin del, den framtagna Överenskommelsen. Under mars månad
2017 planeras en ceremoni, där civilsamhället
tecknar Överenskommelsen med Borås Stad. (Fritids- och folkhälsonämnden)

Ja

Konstmuseets framtagna förslag till en sådan skulptur låg på en investeringsnivå som museet för närvarande inte har i sin budget. (Kulturnämnden)

Ja

Borås Stads Kulturfond har inrättats av Kulturnämnden som ett uttryck för en vilja att bevara och på ett
hållbart sätt förnya friluftsmuseet i Ramnaparken för
nuvarande och kommande generationer. Kulturfondens syfte är att medverka till ett progressivt kulturvårdsarbete med insatser på friluftsmuseets byggnader i form av skötsel och restaureringsåtgärder.
(Kulturnämnden)

Ja

(Uppdragets startår 2013)
Nämnden ska inrätta en kulturfond till
vilken privata aktörer kan skänka
pengar för att stärka kommunens kulturliv.
(Uppdragets startår 2015)

● Genomfört
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Uppdrag
Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla dessa verksamheter får i
uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan till exempel
innebära ett ökat fokus på uppsökande
verksamhet på skolor, fritidsgårdar,
träffpunkter, lekplatser, bibliotek, och
parker. Stadsteatern ska nå ut till en
större och bredare publik med teater av
hög konstnärlig kvalitet för att öka besöksantalet.

Status
2016

♦ Delvis
genomfört

Kommentar

Avsluta

Konstmuseet, Stadsteatern och Stadsbiblioteket har
under året arbetat med uppsökande verksamhet i
bostadsområden och skolor. En gemensam varumärkesplattform är viktig för att tydliggöra Kulturhuset som mötesplats och ett förslag till ny grafisk
profil har tagits fram i samarbete med en reklambyrå. (Kulturnämnden)

Ja, ordinarie verksamhet.
Arbete
pågår

Sociala omsorgsnämnden har gjort en utredning
under 2016. Utredningen visar att kooperativa
driftsformer av LSS-boenden är endast möjligt om
det genomförs en upphandling. Upphandlingen kan
ske genom tillämpning av Lagen om offentlig upphandling (LOU 207:1091) eller genom införandet av
ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). (Sociala omsorgsnämnden)

Nej

Under hela 2016 pågick ett arbete med att kvalitetssäkra myndighetsprocessen inom äldreomsorgen.
Arbetet kommer att fortgå en bit in på 2017. En del i
arbetet är att skapa en gemensam handläggningsprocess med tillhörande rutiner. Införandet av ITsystemet Canea (kvalitet och ledningssystem)
inväntas för att påbörja själva dokumentationen.
Den nya handläggningsprocessen och styr-och
ledningen utifrån denna kommer sedan ligga till
grund för att Borås Stads invånare ska få en likvärdig service och likställda bedömningar oavsett var i
staden de bor. Arbetet med handläggningsprocessen kommer även medföra behov av revidering av
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, vilket kommer
att omhändertas under 2017. (Stadsdelsnämnderna
Norr, Väster och Öster)
2013-10-07 beslutade Kommunfullmäktige att inriktningen för matdistribution ska utgå ifrån individens
behov och att det därför ska finnas alternativa lösningar. Dessa alternativ är:
- Färdiglagad mat som handlas i affären i samband
med övriga inköp.
- Hänvisning eller ledsagning till kommunens restauranger.
-Möjlighet att få delta i matlag.
-Hjälp med matlagning i hemmet.
Om inte något av ovanstående alternativ fungerar
för brukaren så erbjuds färsk kyld mat. Det kan även
finns behov som ger stöd för varm matdistribution.
Antalet personer som får kyld mat hemlevererad har
minskat succesivt vilket är en indikation på att fler
får sitt huvudmål tillgodosett på annat sätt än matdistribution. I verksamhetssystemet TES kommer
det att finnas möjlighet att följa upp tillämpning av
de olika alternativen på ett bra sätt.
Utredning kring konsekvens och kostnadsberäkningar av att ev. införa matkort kvarstår som uppdrag till 2017.(Stadsdelsnämnden Väster)

Ja, ordinarie verksamhet.

(Uppdragets startår 2016)
Regelverket för LSS-boenden ska ses
över i syfte att möjliggöra för boenden
att drivas i kooperativ form.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)

De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och
förbättras.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Den som i kommunens verksamhet får
mat serverad i hemmet ska få fler valmöjligheter. Maten till förskolor, skolor
och äldreboenden produceras och lagas
så nära de som ska äta som möjligt.
Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd
Väster.
(Uppdragets startår 2015)

♦ Delvis
genomfört
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Nej, uppdraget förs
över till
Kommunstyrelsen

Uppdrag
Både i skolan och i omsorgerna är
vardagliga möten kring maten viktiga.
Mat lagad från grunden och på nära håll
är målet, och tillagningskök ska så långt
möjligt finnas i alla kommunala verksamheter som erbjuder måltider. En
plan för att nå det målet ska arbetas
fram under 2016.

Status
2016

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt
försök med matlagning i hemmet inom
hemtjänsten.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende
ska tas fram av Stadsdelsnämnd Öster.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2015)

Stadsdelsnämnderna ska verka för
kompetensutveckling av personalen
inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd
Öster uppdras ta fram en kompetensplan.

♦ Delvis
genomfört

Kommentar

Avsluta

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2013 att
inriktningen för kostverksamheten inom förskola och
skola ska vara att vi ny-eller ombyggnation av större
enheter planera för tillagningskök samt att fortsätta
utveckla de befintliga mottagningsköken. Inriktningen för kostverksamheten på gymnasieskolan ska
vara att alla större kommunala gymnasieskolor har
ett tillagningskök. Inriktning för kostverksamheten
inom särskilt boende/korttid ska vara att laga mat på
avdelningarna. Ställningstagande ska göras vid nyeller ombyggnad. Sedan beslutet har samtliga
nybyggda/ombyggda enheter inom förskola och
skola och några enheter inom äldreomsorgen utrustats med tillagningskök några exempel är Almåsskolan, Bergdalskolan, Kristinebergskolan, Ängsjögården, LärKan, Östermalmsgården, Liljebergets förskola, Kärnhuset, restaurang Svärdfästet och Fagerso mm. Materialet från kostutredningen med
förteckning och status av de kommunala köken har
uppdaterats och använts i framtagandet av en plan
för tillagningskök. Planen har behandlats på SDN
Västers möte i oktober och skickats vidare till KF.
(Stadsdelsnämnden Väster)

Ja

Biståndshandläggarna arbetar med brukarnas
måltidssituation utifrån en behovsbedömning. I
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst framkommer att
de som inte kan ordna sina måltider själva ska
kunna få bistånd för detta. Exempel på bistånd är att
få hjälp med att laga mat i hemmet om personen
själv kan och vill delta i detta moment. I de fall
matlagning i hemmet beviljas är det hemtjänsten
som bistår med hjälpen. (Stadsdelsnämnden Väster)
Arbetet med att kvalitetssäkra myndighetsprocessen
inom äldreomsorgen har pågått under hela året och
kommer att fortgå en bit in på 2017. I arbetet ingår
att ta fram eller revidera riktlinjer för beslut om olika
insatser såsom vård- och omsorgsboende, korttidsvård och hemtjänst. Riktlinjerna ska förtydliga vilka
kriterier som ska gälla vid biståndsbedömning. En
riktlinje ska, utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen, innehålla vad som ska gälla i Borås
stad. Ett exempel på detta är att de som uppnår 100
utförda hemtjänsttimmar i månaden varaktigt under
tre månader skall erbjudas plats på ett vård- och
omsorgsboende. Dessutom ska alla äldre som
passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende erbjudas en
plats på vård- och omsorgsboende. Framtagandet
av riktlinje för biståndsbedömning till vård- och
omsorgsboende är i sin slutfas. (Stadsdelsnämnden
Öster)

Ja

Uppdraget har delvis omhändertagits i "Ett gott liv
var dag". Ett förslag är framtaget vad gäller legitimerad personal. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja, ingår i
arbetet
med stadens kompetensplan

(Uppdragets startår 2015)
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Ja, ordinarie arbete

Uppdrag
Olika typer av boenden ska finnas, från
trygghetsboenden till kompletta vårdoch omsorgsboenden. Kommunen har
en viktig roll i att stimulera tillkomsten av
sådana boenden och en plan som bland
annat fastställer hur detta arbete ska
bedrivas ska finnas klar under 2016.

Status
2016

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Under 2016 ska behovet av ytterligare
avdelningar i äldreomsorgen med
språklig inriktning utredas och om behov finns inrättas.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads
mötesplats för äldre, för människor med
funktionsnedsättning och för anhöriga –
ska kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till verksamheten för
människor med funktionsnedsättning.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat behov av ca 30 tomplatser.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

På försök ska en verksamhet startas i
Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga
tar med sig äldre passagerare på cykelutflykter.

● Genom-

Kommentar

Avsluta

Stadsdelsnämnden har från "Ett gott liv var dag"
haft i uppdrag att kartlägga beståndet av befintliga
bostäder och ta fram en långsiktigt handlingsplan för
fler tillgängliga bostäder för Vård- och äldre och
Sociala omsorgsnämndens målgrupper. Kartläggningen genomfördes 2015 och en delrapport med
en åtgärdsplan avseende bostäder för äldre godkändes av nämnden i december 2016. Delrapporten
är överlämnad till Vård- och äldrenämnden för
fortsatt arbete med en mer långsiktig plan tillsammans med övriga intressenter, som t ex bostadsbolag och Samhällsplaneringsnämnden. (Stadsdelsnämnden Öster)

Nej, uppdraget förs
över till
Vård- och
äldrenämnden

Uppdraget har omhändertagits i arbetet med en
långsiktig åtgärdsplan för tillgängliga bostäder för
Vård- och äldre och Sociala omsorgsnämndens
målgrupper. Vård- och äldrenämnden behöver säkra behovet av boendeplatser med särskild
språkkompetens för att tillgodose målgruppens
behov.
Under 2016 har ytterligare en enhet avsedd för
finskspråkiga somatiskt sjuka brukare tillskapats
genom omdaning av sex platser på Klintesväng, där
det nu finns 12 platser för finskspråkiga personer
med somatisk sjukdom. Även en avdelning med 10
platser på Distansgatan har omdanats till ett finskspråkigt boende. Där finns nu 40 platser för finskspråkiga personer med demenssjukdom. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

Tjänsten som Frivilligsamordnare/Lots fanns med
som sökbar tjänst inför omorganisationen till facknämnder. Den blev ej tillsatt utan har annonserats
ut igen. Frivilligcentralen öppnades 2016-10-13 med
hjälp av donerade medel från Stiftelsen Curamus.
Den drivs av befintlig personal tills dess att tjänsten
som Frivilligsamordnare tillsatts. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

De tomma platserna har minskat i antal. I månadsskiftet december-januari fanns totalt 34 tomma
platser (varav 21 platser är inflyttningsklara). Det
fanns också 10 platser på den tomställda enheten
på Källebergsgatan 31 (Källhaga). När Margaretagatan 5 omdanades till trygghetsbostäder från och
med 2016-09-01 minskade antalet platser på vårdoch omsorgsboende med 28. Även inflyttningsstoppet på Klintesväng 10 (16 platser), Dalsjövägen
25 (6 platser) och Furuvägen 1 (5 platser) har påverkat tomtiden. På dessa enheter finns i dagsläget 19 tomma platser, vilka inte är medräknade i
den totala tomtiden. Det har inte utgått någon tomtidsersättning till dessa enheter. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

En parcykel med hjälpmotor är inköpt till Träffpunkt
Simonsland. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

fört

(Uppdragets startår 2016)
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Uppdrag
Träffpunkt Simonsland har behov av fler
större möteslokaler, samt att flera föreningar och organisationer står på kö till
kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i
uppdrag att utreda hur behovet kan
lösas.

Status
2016

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta
funktion Äldreombudsman.

● Genom-

Kommentar

Avsluta

Stadsdelsnämnden Öster har utrett behovet och
tillskrivit Kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag för inhyrning av ytterligare lokaler. Kommunstyrelsen begärde in vissa förtydliganden och ärendet kompletterades av stadsdelsnämnden i september. Begäran har hanterats i
budget 2017. Ansvaret för Träffpunkt Simonsland
överfördes i januari 2017 till Fritid- och folkhälsonämnden, vilken nu kan utöka träffpunkten med fler
möteslokaler och kontorsarbetsplatser till föreningslivet. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

Tjänsten har tillsatts under hösten. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

Tjänstemän från bolaget och Borås Stad har arbetat
fram ett omtag i projektet. Det utarbetade förslaget
har ett större fokus på att skapa en kreativ mötesplats där fritidsgården, biblioteket och kulturskolan
har sina verksamheter. Arbetet går vidare under
våren med bl a studiebesök i Halmstad och kommunalrådsberedning.

Nej

fört
(Uppdragets startår 2016)
AB Bostäder uppdras att fortsätta med
omdaningen av Hässle torg.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2015)

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn
och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Vad har hänt under året

Unga kommunutvecklare
Under 2016 har 28 ungdomar varit anställda under tre veckor på sommaren för att arbeta med 11
olika uppdrag från 7 olika nämnder. Syftet med feriearbetet är att unga ska bidra med sitt perspektiv på utvecklingsfrågor i kommunen och lära sig mer om kommunens organisation och
verksamhet.
Skolinspektionen grundskolan
Under 2016 har Skolinspektionen genomfört sin, med tre års mellanrum, återkommande granskning av skolorna i Borås. Det framkommer brister bl a avseende elevernas trygghet och studiero
samt åtgärder mot kränkande behandling. Ett annat område där brister konstaterats är elevhälsans
förutsättningar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
Inspektionen pekar även på brister avseende stöd och insatser för elever som har svårt att nå
målen och är i behov av särskilt stöd. I ett av besluten kan bl a utläsas att elev i behov av särskilt
stöd skall ges sådant stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst skall uppnås. Bristerna som gäller särskilt stöd till elever
som är i behov av det har en direkt koppling till de resurser skolorna förfogar över men indikerar
också att det finns ett behov av att göra en översyn av formerna för stödinsatser på skolorna och
i grundskoleförvaltningen som helhet.
Bygge förskolor
Det finns ett stort behov i staden av att nya och förbättrade förskolor. Under året påbörjades
bygge av fyra förskolor, Kransmossen, Sagavallen, Tallbacken och Kärrabacken. En ny förskola
har även tagits i bruk, Dammsvedjans förskola, LärKan.
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Knacka på!
Knacka på! är en mötesplats i Kulturhuset i Borås som vänder sig till de små barnen och deras
familjer och är från 2016 en permanent verksamhet. Det projekt som bedrivits med medel från
Kulturrådet är avslutat. Knacka på! liksom den nyinredda småbarnsavdelningen är mycket uppskattade och välbesökta av små barn och deras föräldrar. Detta är ett av skälen till att besökssiffrorna på Stadsbiblioteket ökat.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

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

96,6

97,4

99

95,4

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

86,4

83,0

88

74,8

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

76,5

74,6

83

65,2

216,1

213,9

219

192,6

92

78,6

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
Andel elever i grundskolan som upplever att lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, %.
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan,
åk 4-9, %.

93,0

91,4

98

92,2

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

94,3

93,4

99

96,2

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

89,7

91,9

98

87,4

Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max
är 20 poäng).

14,2

14,2

14,4

14,1

94

91

98

90,5

68

76

96,2

98

94,8

96,8

97

97,1

Andel elever med grundläggande behörighet till
universitet och högskola, %.
Andel elever i gymnasieskolan som upplever att
lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter,
%
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.
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Andel barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd; %.

Trend

Inom målområdet är det en av indikatorerna som når det mål som fullmäktige satt upp. De flesta
har även ett sämre utfall än föregående år. De indikatorer som rör årskurs nio har försämrats
markant sedan föregående år. Huvudförklaringen till resultatförsämringen står att finna i det stora
antalet nyanlända elever som kommit till Borås. Majoriteten av de nyanlända eleverna är i högstadieålder och samtliga har svårigheter i skolarbetet av språkliga skäl. Många har dessutom otillräcklig skolbakgrund och vissa har svåra traumatiska upplevelser bakom sig som i hög grad påverkar
deras liv. Sammantaget betyder det att de allra flesta som anländer till Sverige i högstadieålder
saknar förutsättningar för att nå de nationella målen och få gymnasiebehörighet.
Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och grundskola fortsätter sin negativa trend och har med undantag från 2014 försämrats varje år sedan 2010. På yrkesprogram finns
möjlighet för eleverna att läsa till kurser för att få grundläggande högskolebehörighet då detta inte
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längre automatiskt ingår i utbildningen. Av totala antalet elever på yrkesprogram hade 38,4 %
grundläggande högskolebehörighet. Däremot ligger den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieskolan på samma nivå som de senaste åren med endast mindre variation mellan 14,1 och 14,2.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

En översyn av ersättningen till friskolor
med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående förskolorna ska
göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

■ Ej ge-

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

Nej

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

Nej

Förskolan på Norrby skall heta KreaNova. Projektering pågår och anbud har inkommit i slutet av 2016.
Byggstart är planerad under första kvartalet 2017.
(Lokalförsörjningsnämnden)

Ja

Idrottsskolan har under senare år gjort riktade insatser i de mer socialt utsatta områdena i Borås som
definieras av Borås Stads välfärdsbokslut. Insatserna
har bland annat varit att arbeta med skolan och föräldramöten, informera idrottslärare på skolor samt
informera vid kommunens mötesplatser i ovan angivna områden. Arbetet har gett resultat och Idrottsskolan har nu etablerat sig på nytt i dessa utsatta
stadsdelar. (Fritids- och folkhälsonämnden)
En arbetsgrupp på Fritids- och folkhälsoförvaltningen
har bildats tillsammans med Ungdomsrådet. I samband med en inventering i kommunen, så visar det
sig att det finns liknande bidragsformer. Gruppen tar
hänsyn till detta och tar fram kriterier för ansökan och
tillskriver nämnden ett förslag under första kvartalet
2017. (Fritids- och folkhälsonämnden)

Ja

nomfört

(Uppdragets startår 2015)
En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor
ska byggas ska tas fram Utredningen ska
även innefatta hur Borås Stad ska möta
en växande förskolas behov av lokaler.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster
att skyndsamt ta fram en förskola på
Norrby.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Idrottsskolan kommer under året att
fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i socialt utsatta områden. De
satsningar som planeras är bl.a. att informera om idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och
de föreningar som verkar i områdena.
(Uppdragets startår 2012)
En hälsofrämjande fond för ungdomar
mellan 13 och 25 år som önskar söka
medel för t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av
Fritids- och folkhälsonämnden.
(Uppdragets startår 2015)

● Genomfört

♦ Delvis
genomfört
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Nej

Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet
är en viktig aktör och föreningsbidraget
för arbete i socialt utsatta områden höjs
för att möjliggöra mer aktivitet för barn
och unga.

● Genom-

Tre föreningar (Norrby IF, Borås AIK samt Borås GIF) Ja
är nu i full gång i att arbeta mot nya möjligheter.
Föreningarna har lite olika ingångar men gemensamt
för de tre är att skapa möjligheter för fler att delta i
föreningsverksamhet. Tillsammans med projektet
"Sports for you" som drivs av SISU tillsammans med
Arbetslivsförvaltningen, genomför föreningarna olika
satsningar för att nå ut till eventuellt nya medlemmar
och även "gamla" medlemmar som vill vara med på
nytt. Satsningen har pågått sedan i månadsskiftet
april-maj 2016, en något senare start än önskat, och
kommer att fortgå även under 2017. Det socialt riktade bidraget finns till för föreningar som verkar i, eller
som vill starta verksamhet i våra socialt utsatta områden. Under året har vi bland annat stöttat Borås
Atletklubb för att de tagit emot ensamkommande barn
som vill träna. Afghanska föreningen som startat
läxläsning samt Odenslunds 4H-gård för ökad bemanning under sommarens olika lägerverksamheter.
(Fritids- och folkhälsonämnden)

fört

(Uppdragets startår 2016)

Kulturnämnden ska tillsammans med
Lokalförsörjningsnämnden intensifiera
arbetet med att finna mer ändamålsenliga
lokaler för Kulturskolan.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2015)
Kulturnämnden får i uppgift att sänka
tröskeln till Kulturskolan genom att sänka
avgiften. Hur stor sänkningen 2016 kan
bli avgörs av storleken på det av regeringen aviserade statsbidraget. På sikt är
ambitionen att Kulturskolan skall vara helt
avgiftsfri.

■ Ej genomfört

Kulturförvaltningen har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen tagit fram tre alternativa förslag på
nya lokaler för Kulturskolan. (Kulturnämnden)
Lokalförsörjningsnämnden har presenterat ett hyresförslag gällande flytt av kulturskolan, preliminärt i
augusti 2018. Uppdraget anses vara avslutat. (Lokalförsörjningsnämnden)
Bidragsansökan för ändamålet sänkta terminsavgifter
kunde endast göras av kommuner med terminsavgift
som översteg landets genomsnittliga terminsavgift
650 kr. (Kulturnämnden)

Avsluta

Ja

Ja

(Uppdragets startår 2016)
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att
fortsätta utveckla samarbetet med det
privata näringslivet när det gäller feriearbete.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Det finns ingen kommunal fritidsgård i
centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får
uppdrag att utreda förutsättningarna för
att starta en fritidsgård på Norrmalm.

♦ Delvis
genomfört

Samverkan med näringslivet gällande möjligheten för Ja
fler feriearbeten. Under år 2016 har det varit en särskild kontaktperson på Jobb Borås utsedd för uppdraget. Jobb Borås har skrivit brev till samtliga företag
och organisationer med mer är 50 anställda i Borås
om att Jobb Borås önskar ett samarbete kring feriearbeten. Jobb Borås har skrivit att verksamheten kan
åta sig att ta fram lämpliga kandidater bland de som
har sökt feriearbete och förmedla till de företag som
vill erbjuda feriearbeten, samt att företagen erbjudits
att annonsera angående feriearbeten på Borås Stads
hemsida. (Arbetslivsnämnden)
En inledande utredning gjordes 2012 och denna kan
användas som underlag vid ett fortsatt arbete med
frågan för Fritids- och folkhälsonämnden. (Stadsdelsnämnden Norr)

Nej, Fritidsoch folkhälsonämnden
slutför uppdraget

Stadsdelsnämnden Norr har utrett frågan och översänt utredningen till KS som behandlat ärendet vidare. (Stadsdelsnämnden Norr)

Ja

(Uppdragets startår 2014)
Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda
förutsättningar för att återinföra familjedaghem i Borås Stad.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2015)
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Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas
av en skola i varje stadsdel och därefter
utvärderas.

♦ Delvis

Ingen försöksverksamhet har genomförts under 2016
men i inledningen av vårterminen 2017 kommer
konceptet "Gående skolbuss" att prövas utifrån ett
trafiksäkerhetsperspektiv på Gula skolan i Fristad.
Försöket innebär att elever som har sin skolgång på
Gula skolan och är bosatta på västra sidan om järnvägen erbjuds möjlighet att tillsammans med personal
från skolan och/eller frivilliga föräldrar, gemensamt
promenera från en uppsamlingsplats väster om järnvägen till skolan. (Stadsdelsnämnden Norr)
Uppdraget är genomfört under hösten 2015 och
redovisat för Kommunstyrelsen. (Stadsdelsnämnden
Väster)
Fjärdingskolan arbetar enligt konceptet "Gående
skolbuss". Stadsdelsvärdarna tar emot eleverna från
olika gator och går till skolan. Rektor, biträdande
rektor och övrig personal tar emot eleverna på skolgården. Detta har skapat en större trygghet för elever,
personal och föräldrar. Rektorerna har också fått nya
kontaktytor med föräldrar. (Stadsdelsnämnden Öster)
Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan är avgiftsfri. Inga aktiviteter genomförs om de medför
kostnader för det enskilda barnet eller eleven.
(Stadsdelsnämnden Norr)
Allt som organiseras på Stadsdelsnämnden Östers
förskolor och skolor är kostnadsfritt. (Stadsdelsnämnden Öster)
Funktionen har beslutats överföras till Stadsledningskansliet. (Stadsdelsnämnden Norr)

Nej, Grundskolenämnden slutför
uppdraget

IFO Väster har utrett hur en av IFO anställd specialpedagog kan utföra detta uppdrag. Specialpedagogen
skulle då trots anställningen vid IFO också regelbundet samverka med skolans elevhälsa och ingå i ett
yrkesnätverk för dessa. Arbetet med att tillämpa
modellen SkolFam belyses i det uppdrag Stadsdelsnämnden Väster fått vad gäller att se över hur Borås
Stad kan knyta fler familjehem till sig och hur man ska
arbeta med att stödja placerade barns skolgång.
Utredningen om stärkt familjehemsvård lämnades för
ställningstagande till Kommunstyrelsen i oktober.
(Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster)
Hur medlen har använts har redovisats i särskild
ordning, dvs i separat skrivelse efterfrågad vid
PLUPP-samtalet hösten 2016. (Stadsdelsnämnden
Norr)
Skolenheterna har olika förutsättningar beroende på
enhetens storlek och elevernas ålder, vilket har medfört att skolenheterna har tagit sin an uppdraget på
olika sätt. På några enheter har det av skolledningen
på förhand bestämts en fast summa som elevrådet
förfogar över. På andra enheter har det förts en dialog
mellan skolledning och elevråd om behoven och hur
mycket medel som är rimligt att avsätta. (Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

genomfört

(Uppdragets startår 2015)

Förskolan, skolan och gymnasieskolan
ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva
riskera att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta
funktion elevombud.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa
SkolFam-modellen.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Varje grundskola i Borås ska avsätta en
summa pengar som ställs till elevrådets
fria förfogande, som en del i arbetet med
att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats.
(Uppdragets startår 2016)

♦ Delvis
genomfört
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Ja

Nej, uppdraget förs över
till Kommunstyrelsen

Nej, Grundskolenämnden slutför
uppdraget

Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis
ska återinföras i Borås Stads grundskolor.

♦ Delvis

Stadsdelsnämnden Norr har utrett frågan och översänt utredningen till KS som behandlat ärendet vidare. (Stadsdelsnämnden Norr)
Planering pågår i en gemensam process för hela
grundskolan i Borås Stad. (Stadsdelsnämnden Väster)
Det finns en grupp med representanter från de olika
stadsdelarna som under Stadsdelnämnden Norrs
kommungemensamma verksamhets ledning börjat ta
fram en plan hur "Bra kompis-konceptet" ska återinföras i Borås Stads grundskolor. En projektledare har
anställts på 12,5% under läsåret 16/17. Projektgruppen har arbetat fram ett förslag på olika aktiviteter
som skolorna skulle kunna söka pengar för, till exempel besök på ett koncentrationsläger eller för kompetensutveckling av personalen. (Stadsdelsnämnden
Öster)
En utredning kring uppdraget behandlades på novembernämnden. Utredningen visar kortfattat att det
inte ligger på kommunen att fatta beslut om undantag
från fristående skolors kösystem. En aviserad förändring i skollagen, (regeringspropositionen "Fler elever i
fler skolor" 2015/16:184), föreslås träda i kraft 201611-01. Denna innebär att regeringen får meddela
föreskrifter som innebär undantag för vissa elever.
Hur dessa föreskrifter kommer att se ut är idag inte
klart men propositionen talar om möjlighet att undanta
5 % av fristående skolors elevantal till elever som
kommit till Sverige de senaste två åren. De talas
också om att förordningen åtminstone inledningsvis
bör vara tidsbegränsad. Samtal har förts med fristående skolor i Borås och de verkar intresserade av
att, om lagen antas, undanta elever från sitt kösystem
men understryker att de då också måste få ta del av
medel som riktas till nyanlända på samma premisser
som de kommunala skolorna. Hänsyn till detta tas nu
i arbetet med kommande resursfördelning. (Stadsdelsnämnden Norr)

Nej, Grundskolenämnden slutför
uppdraget

genomfört
(Uppdragets startår 2016)

Stadsdelsnämnden Norr uppdras att
Genomundanta friskolorna från kösystemet så att
fört
dessa kan ta in nyanlända elever.

●

(Uppdragets startår 2016)

Ja

Företagande växer genom samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Vad har hänt under året

Borås ses numera som Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil och
mode. I juni fick staden uppdraget att genom den Europeiska organisationen ACTE leda den
europeiska textila utvecklingen framåt till 2019 i och med att Ulf Olsson valdes till ordförande i
organisationen.
Teknikklustret inom aktiv bilsäkerhet har under årets utvecklats starkt. Tillsammans med RISE,
Chalmers, Lindholmen Science Park och Volvo AB har staden samverkat för att stärka ASTA
ZERO. Ett utvecklingsarbete har inletts i syfte att utveckla staden till ett område för utveckling
av autonoma fordon och transporter. Ett strategiarbete för att ytterligare utveckla området kring
ASTA ZERO har inletts.
Under året kom beskedet om förändringar inom Ericssonkoncernen med det direkta resultatet att
anläggningen i Borås skulle stängas. Under året staden arbetat intensivt för att lindra skadeverkningarna först och främst för de anställda men också för staden som i och med detta riskerar att
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mista ett viktigt teknikområde. Ericsson beslutade att inte stänga fabriken helt, utan behålla vissa
strategiska utvecklingsområden i Borås.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges indikatorer
Tillgång till mark för företagande, m2.

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

341 900

400 000

250 000

250 000

36

47

35

106

63

62

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt
Svenskt näringsliv.
Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) Totalt, Nöjd Kund Index

Trend

Utfall 2016 presenteras
- våren 2018

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

77,7

78,1

78

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

681

608

610

563

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

407

353

375

388

Tre av de sex indikatorerna har nått målvärdet. En indikator visar på rött, Borås Stad har tappat i
ranking från plats 47 år 2015 till plats 106 år 2016. Borås föll på samtliga enkätfrågor och fyra av
sex statistikområden. Fallet är extra stort på de frågor som har extra tyngd i rankingen.
174 företagare som är medlemmar i Svensk Näringsliv har svarat på enkäten 2016. Undersökningen är en attitydundersökning och mäter ”stämningar” – inte absoluta fakta. Många företagare
förefaller svara utifrån den känsla man har av att vara företagare i kommunen. Är man missnöjd
med läget så faller ofta alla betyg. Tycker man inte att kommunen som helhet gör ett bra jobb ger
detta stort utslag. Man skiljer inte på politik och tjänsteutövning.
Orsaken till fallet är främst följande områden:
- ”Service till företag”, ” Tjänstemäns attityd till ftg” och ” Tillämpning av lagar och regler”
faller starkt
- ”Skolans attityder till företagande” faller starkt tillsammans med ” Tillgång till kompetens”
Dvs stadens myndighetsutövande mot företag och stadens hantering av skola och utbildning
För att förbättra samarbetet med näringslivet samlades 130 företagare, politiker och tjänstemän
under tre dagar i mars. Tillsammans diskuterade man iscensatta ärenden där parter ofta möts i
vardagen för att öka dialogen och förståelsen för varandras verksamheter och utmaningar.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag

Status 2016

En näringslivsstrategi ska tas fram under
Genom2015. Strategin ska syfta till att förenkla
fört
byråkratin för näringslivet, att minska
kommunens konkurrens med näringslivet,
att skapa förutsättningar för ett förbättrat
näringslivsklimat samt att Borås ska
uppnå bättre resultat i mätningar av
företagsklimatet.

●

Kommentar

Avsluta

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

Ja

(Uppdragets startår 2015)
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Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

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

● Genom-

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

Ja

♦

Riktlinjer för markförvärv och försäljning har varit ute
på remiss under slutet av 2016. Förslaget är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att
långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets
expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen
av kommunens mark. Förslaget innehåller vägledning
kring synsätt på behoven av mark för rekreation och
friluftsliv, naturvård, ekonomisk förvaltning, markreserv och möjlighet att påverka samhällsbyggandet.
(Kommunstyrelsen)

Nej

● Genom-

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

Ja

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

Ja

Jobb Borås har återupptaget verksamheten samverkan med näringslivet, för att ge unga möjlighet att få
en ungdomsanställning på ett företag på samma sätt
som inom kommunal verksamhet. Praktik har det
aldrig varit stopp på så det arbetet har fortsatt som
vanligt. Jobb Borås har inom Point-projektet, verksamheten finansieras av Samordningsförbundet,
utvecklat samarbetet med näringslivet och IF Elfsborg
och deras sponsorföretag. (Arbetslivsnämnden)

Ja

fört

(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under
Delvis
2015 utarbeta ett markstrategiskt progenomfört
gram. Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig
tomtmark för företag och institutioner som
en naturlig och självklar del i kommunens
näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens
markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.
(Uppdragets startår 2015)
Under 2016 ska Borås Stad kartlägga
vilka löften eller garantier riktade mot
näringslivet, till exempel när det gäller
svarstider och handläggningstider, som
näringsidkare skulle ha mest nytta av.
Dessa garantier bör införas så fort som
möjligt.

fört

(Uppdragets startår 2016)
Kommunstyrelsen uppdras att inom
ramen för Näringslivsavdelningen skapa
ett servicecenter för företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En
väg in”, tillståndslots för att underlätta
tillståndsärenden, förenkla för företags
etableringar samt samordning av kommunala förvaltningars beslutsprocesser.
(Uppdragets startår 2016)
Borås Stad har tidigare drivit ett arbete
via Arbetslivsnämnden där unga har
erbjudits arbetsplatsintroduktion/praktik i
näringslivet. Detta arbetssätt ska återinföras.
(Uppdragets startår 2016)

● Genomfört

● Genomfört

Livskraftig stadskärna
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning
av boende, handel och upplevelser.
Vad har hänt under året

I november blev Borås för andra året i rad utsedd till Årets Håll Sverige Rent-kommun, i konkurrens med samtliga svenska kommuner, tack vare sitt strategiska arbete mot nedskräpning.
Satsningen med kultur i det offentliga rummet fortsätter. Under året har Borås Internationella
Skulpturbiennal skapat många besök och liv i stadskärnan.
Under 2016 har ombyggnaden av Västerlånggatan startat och beräknas vara klar till våren 2017.
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Det pågår mycket arbete som påverkar målet om en livskraftig stadskärna: ny översiktsplan, inriktning för hur vi ska arbeta med förtätning av stadskärnan, inriktning för Götalandsbana genom
Borås med ett centralt stationsläge – en fråga som kommer att påverka stadsutvecklingen i framtiden.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

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

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.
Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

19

17

20

21

118

85

200

147

0

0

100

0

500

302

100

75

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort.
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor
efter ansökan, %.

81

Handelsindex – attraktiv handel

111

84

-

108

Trend

Inget nytt detaljhandelsindex har tagits fram
sedan 2014 av Han- delns Utredningsinstitut.

En av indikatorerna har nått det målvärde som fullmäktige har satt. Många av utfallen är 2015 års
siffror då mycket av statistiken för 2016 kommer senare under 2017.
Inom centrumområdet (avgränsat i olika väderstreck av Stadshuset, Viskan, Pinnochio och Simonsland), så bodde det 2015-12-31 totalt 2 831 personer (147 personer fler än året innan). Intressant är också att det i första hand är personer 20-29 år, samt personer 50 år eller äldre som
varit tillskottet under året, samt aningen fler män än kvinnor. (Fakta för 2016 kommer våren
2017, siffrorna har alltså en eftersläpning)
Antal nya bostäder i detaljplan är inte i nivå med målet. En av förklaringarna till detta är att huvuddelen av de planer som förvaltningen arbetat med 2016 har startats upp under året, sammantaget innehållandes cirka 2000 nya bostäder (gäller hela Borås Stad). En stor del av personalresurserna har också koncentrerats till att forcera fram detaljplaner för LSS-bostäder och förskolor,
samt planprogrammet för Hestra. Osäkerheten kring den statliga infrastrukturen har också inneburit många överläggningar med Trafikverket om att komma fram med pågående detaljplaner.
Handläggningstiden på bygglov förklaras av hög personalfrånvaro under året.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag

Status 2016

Kommentar

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

♦ Delvis

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

genomfört

(Uppdragets startår 2015)

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

I enlighet med Budget 2016 kommer en ny finansieringsmetod att prövas för hur Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation. Målet är att detaljplaneverksamheten ska finansieras enligt självkostnadsprincipen via planavtal för samtliga detaljplaner.
(Kommunstyrelsen)

Ja

Arbetet pågår i ett antal arbetsgrupper. (Kommunstyrelsen)

Nej

Utredning pågår om vilka projekt som kan vara lämpliga för dubbel markanvisning. (Kommunstyrelsen)

Ja, uppdraget finns
2017

Ja

fört

Ärendet är slutfört och Kommunfullmäktige beslutade
2016-11-23 att anta Borås Stads riktlinjer för parkering. (Samhällsbyggnadsnämnden)

● Genom-

Uppdraget genomfördes under 2016. (Samhällsbyggnadsnämnden)

Ja

Förslaget till en träbyggnadsstrategi har remitterats till
berörda nämnder och strategin kommer att fastställas
av Samhällsbyggnadsnämnden under våren 2017.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

Nej

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Alla delar i byggprocessen som påverkas
av Borås Stads agerande ska ses över.
Det ska vara enkelt att komma igång med
byggen i Borås Stad. Företag som vill
bygga bostäder får snabbare beslut när
det gäller planer, markanvisningar och
bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag
att fastställa hur översynen ska gå till.

Avsluta

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Kommunstyrelsen uppdras att under
2016 tillämpa dubbel markanvisning i
minst ett fall.
(Uppdragets startår 2016)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att
utreda frågan om parkeringsnormen och
lämna förslag till Kommunstyrelsen under
2015.

■ Ej genomfört

● Genom-

(Uppdragets startår 2015)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att
snarast presentera förslag till en centralt
belägen ställplats för husbilar.

fört

(Uppdragets startår 2016)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att
ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Tekniska nämnden ska i samverkan med
Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet
2015/16.
(Uppdragets startår 2015)

♦ Delvis
genomfört

Analys av förstärkt vägvisning görs kontinuerligt i
Nej
samråd med Parkeringsbolaget. Under 2016 har inget
behov identifierats. (Tekniska nämnden)
Arbetet pågår men är försenat pga överklaganden i
upphandlingsprocessen. (Borås Parkerings AB)
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Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

Tekniska nämnden ska i samverkan med
Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska
en viss andel vara avgiftsfria.

● Genom-

På stadens centrala ytor för lastplatser tillåts korttidsparkering från klockan 11.00. (Tekniska nämnden)

Ja

fört

(Uppdragets startår 2015)

Tekniska Förvaltningen har tillskapat totalt 15 nya
platser. Dessa finns på Allégatan, Åsbogatan och
Sturegatan. Ytterligare några platser är planerade på
andra gator i centrum och kommer att etableras i takt
med att gatorna byggs om. (Borås Parkerings AB)

De kommunala bostadsbolagen ska
underlätta för hyresgäster att ombilda
fastigheter till bostadsrätter eller ägarlägenheter

Ja, hanteras i
ägardirektiven

(Uppdragets startår 2015)

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Vad har hänt under året

Leader Sjuhärad har en programperiod, som ger stöd till landsbygdsutveckling fram till 2020. Det
gäller insatsområdena livskvalitet, service och entreprenörskap, alla viktiga områden för att skapa
en levande landsbygd.
Det finns nu fiberföreringar som täcker in i stort sett hela kommunens landsbygd, utfallet för hur
stor del andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s presenteras
i mars 2017. Målvärdet för 2016 torde ha överträffats, då såväl Stadsnätet SplitVision som privata
aktörer, kommit igång med fiberinstallationer till villamarknaden i tätort och viss fiberutbyggnad
skett på landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

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

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

47

59

61

63,4

100

94

500

99

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort
Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.

Trend

År 2015 blev 94 nybyggda lägenheter utanför orten Borås, varav 67 lägenheter i flerbostadshus
och 27 i småhus. Förutom nybyggda bostäder ökade även antalet bostäder genom nettotillskott
vid ombyggda flerbostadshus, vilket blev 11 fler lägenheter utanför orten Borås. (Fakta för 2016
kommer sommaren 2017.)
Antal nya bostäder i detaljplan är inte i nivå med målet. En av förklaringarna till detta är att huvuddelen av de planer som förvaltningen arbetat med 2016 har startats upp under året, sammantaget innehållandes cirka 2000 nya bostäder (gäller hela Borås Stad). En stor del av personalresurserna har också koncentrerats till att forcera fram detaljplaner för LSS-bostäder och förskolor,
samt planprogrammet för Hestra. Osäkerheten kring den statliga infrastrukturen har också inneburit många överläggningar med Trafikverket om att komma fram med pågående detaljplaner.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

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

♦ Delvis

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

Ja, ansvaret
håller på att
överföras till
Fritids- och
folkhälsonämnden. I
2017 års
budget fick
Fritids- och
folkhälsonämnden i
uppdrag att
erbjuda stöd
till ortsråden.
Ja

genomfört

(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen ska under året presenGenomtera ett förslag som visar hur fler bostäder
fört
kan byggas efter kollektivtrafikstråken
utanför Borås centralort.

●

I förslaget till översiktsplan ingår en strukturbild som
ska illustrera en framtidsbild för kommunens bebyggelse. Strukturbilden bygger på femkärnighet och
starka kollektivtrafikstråk med goda kommunikationer.
Bebyggelsen föreslås koncentreras i staden, i de fyra
serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors samt utmed stråken mellan staden och
dessa serviceorter. För att utnyttja kollektivtrafikens
potential bör bostäder i första hand koncentreras
inom stråkens orter eller i anslutning till större hållplatser. Genom att ta stöd i strukturbilden kan kommunens framtida bebyggelse bidra till ett utökat kollektivtrafikresande och därmed mer hållbar. (Kommunstyrelsen)

● Genom-

Extra lökplanteringar har anlagts i Stationsparken i
Sandared. Om det faller väl ut kommer en större
satsning på lökplanteringar att genomföras under
hösten 2017.

(Uppdragets startår 2016)

Tekniska nämnden får i uppdrag att
arbeta vidare med utsmyckning i de
större tätorterna kring staden.

fört

Ja

(Uppdragets startår 2016)
Träd på torget i Dalsjöfors har bytts ut inom ramen för
återplanteringsprogrammet.
Belysningen i Stationsparken i Fristad har förbättrats
inom ramen för tryggare och säkrare parker i kommunen. (Tekniska nämnden)
Införandet av en distributionscentral enligt
Genomförslag från Tekniska nämnden ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgäng- fört
liga medel tillåter.

●

Införandet av en Distributionscentral enligt förslag
från Tekniska nämnden är påbörjad under 2016.
Upphandling av system för ruttoptimering är klar.
Arbete gällande aktivering av lokala entreprenörer är
igång. (Tekniska nämnden)

Ja

(Uppdragets startår 2016)

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Vad har hänt under året

Under året har Trafikverket sänt Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås på samråd. Borås
Stad har i sitt svar förordat en tunnel under staden med centralt stationsläge. Trafikverket har
sammanställt remissvaren. När Borås Stad nått avtal med Sverigeförhandlingen kan Trafikverket
beslutar om val av korridor. Den 10 juni tog Borås Stad och Sverigeförhandlingen varandra i
hand på att skapa förutsättningar för 12 500 bostäder i Borås före 2035 samt en medfinansiering
och förskottering på 228 mnkr. Förhandlingarna fortsätter under 2017.
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2016 var första året som Borås Stad var med i Cykelvänlig arbetsplats som är ett koncept som
riktar sig till arbetsgivare för att de ska arbeta med att uppmuntra fler att cykla via åtgärder av
olika slag. Hösten 2016 var det också första året som Borås Stad deltar i projektet Vintercyklist.
Projektet lägger fokus på hur Borås är att cykla i på vintern. För att få välutrustade vintercyklingsambassadörer har de 20 cyklisterna fått dubbdäck från kommunen mot att de svarar på enkäter
om hur de tycker att det är att cykla på vintern.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

-1,3

0,2

4

2

424 438

422 105

437 000

424 189

150

156

159

158

65

66

68

71

84

90

90

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar

Tillgängliga cykelstråk, km
Andel personfordon och servicefordon under 3,5
ton i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som
är miljöfordon, %.

Trend

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.
Kollektivtrafiken har utvecklats väl under 2016 och trafiken har ökat med +2% från 2015, men
når inte målet på en ökning med 4 %. Under 2016 har det skett 14,6 miljoner resor med kollektivtrafiken på buss- och tåglinjer som berör Borås

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag

Status 2016

Kommentar

38

Avsluta

Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

Under 2015 ska förutsättningarna för att
införa skolkort till samtliga skolungdomar
utredas.

■ Ej ge-

Utredning kommer att göras under 2017. (Kommunstyrelsen)

Nej

♦

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

Nej

(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget, i syfte
att frigöra torget från busstrafiken.

♦ Delvis

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

Ja

(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram förslag till åtgärder för att hjälpa
anställda att minska CO2-belastningen
vid resor till och från arbetet.

● Genom-

nomfört

(Uppdragets startår 2014)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under
Delvis
2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik”
genomfört
och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad
och infogad i en trafikstrategisk utredning.

genomfört

fört

(Uppdragets startår 2016)
Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet
för att få med väg 180 i Trafikverkets
planering.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för
allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.
(Uppdragets startår 2016)
Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning.

♦ Delvis
genomfört

● Genom-

I arbetet med att minska CO2 utsläpp för personalens Ja
resor, ger Borås Stad möjlighet att få Västtrafiks
årskort uppdelat per månad via nettolöneavdrag. Vi
ger också möjlighet att teckna leasingavtal på cykel
via bruttolöneavdrag, denna möjlighet kommer att ges
två gånger om året. Personal och förhandling kommer
fortsätta bevaka området. (Kommunstyrelsen)
Borås Stad har med ny sträckning av väg 180 i listan
för framtida infrastrukturprojekt som skickats till
Boråsregionen. Boråregionen är med när Västra
Götalandsregionen tar fram förslag till Regionala
infrastrukturplanen som pågår och förväntas komma
på remiss under 2017. (Kommunstyrelsen)
Utredning pågår med extern konsult för att om möjligt
få till stånd cykelpool/cykeluthyrning av mindre omfattning. Diskussion har även innefattat omvärldsanalys och alternativa lösningar vilka kommer att studeras närmare under året. (Tekniska nämnden)

Ja, arbetet är
påbörjat

Busskort finns nu. En utvärdering efter testperiod
kommer ske framöver. (Tekniska nämnden)

Ja

Samråd har genomförts med representanter för boende på Norrby där förslag till centrumupprustningsåtgärder på Östgötagatan och Norrby torg diskuterats
för att öka trivseln och förbättra trafiksäkerheten inom
området. Fartdämpande åtgärder presenterades
också på ett flertal platser där tidigare samråd legat
till grund till förslagen. Byggnationen beräknas
starta våren 2017 sedan osäkerhet om behov av
utbyte av fjärrvärmeledningar klarnat. Punktvisa
trafiksäkerhetsåtgärder kommer vid tjänlig väderlek
att utföras under vinterperioden. Tekniska nämnden genomförde en medborgardialog på Hässleholmen den 10 december 2016. (Tekniska nämnden)

Ja ingår i
ordinarie
arbetet

Nej

fört
(Uppdragets startår 2016)
Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att
minska riskerna. Bland annat behöver
trafiken göras tryggare på Norrby och
Hässleholmen. Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till
lösningar.
(Uppdragets startår 2016)

♦ Delvis
genomfört

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö
Vad har hänt under året

Global kommun
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Borås har blivit utsedd till en av landets sju globala kommuner av biståndsmyndigheten Sida.
Samarbetet mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery, Högskolan i
Borås och myndigheten kommer att innebära att globala frågor uppmärksammas under olika aktiviteter. I höst blir Borås Globala Borås. Att starta Globala Borås passar extra bra i år eftersom
arbetet med de nyligen antagna Globala målen för hållbar utveckling startar nu.
- Vi har 15 år på oss att nå de Globala målen, de är universella och gäller alla länder – även Sverige – och involverar olika aktörer från alla sektorer och på alla nivåer i samhället.
ESCAR
EU-projektet ESCAR (European strategic partnership for Sustainable Consumption and Awareness Raising) har haft som mål att förbättra yrkeskompetensen inom hållbar konsumtion. Det
tvååriga projektet som Miljöförvaltningen varit projektledare för avslutades i november 2016 med
slutrapportering i januari 2017.
I projektet ingick en icke-statlig organisation (Columbares i Murcia, Spanien), tre kommuner
(Santorso i Italien, Skanderborg i Danmark, Borås i Sverige) och ett science center (Navet i
Borås). Projektets slutsatser och resultat, med särskilt fokus på metodhandboken, presenterades
vid en slutkonferens som hölls i Borås den 21 september.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Måluppfyllelse

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

Andel ekologiska livsmedel, %.

16,1

23,6

40

30,5

Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter.

105

103

95

97

89

145

133

Kommunfullmäktiges indikatorer

Total energiproduktion från solenergi, mwh

Trend

Ingen av indikatorerna kring ekologisk hållbarhet har nått det önskade målvärdet, men alla tre
visar på positiva trender. Andelen ekologiska livsmedel har på tre år gått från 16 % till 30 %,
energianvändningen för uppvärmning minskar och produktionen från solenergi ökar.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag

Status 2016

Kommentar

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

♦ Delvis

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

(Uppdragets startår 2013)

genomfört
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Avsluta

Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.

■ Ej ge-

Uppdraget är från 2014 och hade samband med att
den befintliga stadsdelen eventuellt skulle kompletteras med en nybyggd del mot centrum. Det finns idag
hjälp att få från svenska Citylab för att jobba med
hållbarhet i stadsdelar, men på grund av osäkerhet
kring Götalandsbanan pågår inget arbete kring certifiering av just Norrby. Uppdraget med hållbarhetscertifieringen bör avslutas. Arbetet med att hållbarhetscertifiera Norrby kan tas upp igen när arbetet med planprogrammet för kvarteret Gjutaren och Verkmästaren
återupptas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
(Kommunstyrelsen)

Ja, ingår i
Vinnovaprojektet samt
Innovationsplattform
Borås

nomfört

(Uppdragets startår 2014)

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

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2015)

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

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

Ja, ersätts av
Energi och
klimatplanen
som gäller till
2019

●

Planen för utbyggnadstakten i Borås Stad färdigställdes under 2015 och Lokalförsörjningsförvaltningen
har under 2016 tagit fram en egen ambitionsnivå som
kopplas dels mot prövning i varje byggprojekt samt
mot hur investeringsbudgeten för solenergi ska användas under de kommande tre åren. Denna plan
färdigställdes i slutet av 2016. (Lokalförsörjningsnämnden)

Ja

● Genom-

Bygglovtaxan för solenergin tillämpas enligt beslut
från 2016. (Samhällsbyggnadsnämnden)

Ja

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag
Genomatt föreslå en ambitionsnivå gällande
utbyggnadstakten inom solenergi, beaktat fört
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.
(Uppdragets startår 2015)
Bygglovstaxan ska ses över så att denna
inte motverkar satsningen på mer solenergi.

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

fört

(Uppdragets startår 2016)
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Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

Källsortering bör införas för allmänhetens
papperskorgar i centrala Borås. Tekniska
nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska
ställas mot varandra för att finna det ur
ekonomiskt och miljömässigt hänseende
resurssnålaste systemet. I utredningen
ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till papperskorgar
presenteras.

● Genom-

Den utredning som sedan tidigare tagits fram har
utmynnat i ett försök med en ny typ av papperskorgar
av varumärket BigBelly som kommer att pågå under
2017. Målet är att försöket med BigBelly utvärderas
och summeras under september 2017. Totalt provas
tio enheter varav två har sortering av 3 fraktioner.
Papperkorgarna är solcellsdrivna med kompaktorfunktion för att möjliggöra glesare tömningsfrekvens.
(Tekniska nämnden)

Ja

fört

(Uppdragets startår 2014)
Revidering av Borås Stads miljömål ska
påbörjas under 2016. Som underlag för
revideringen ska bland annat genomföras
en kartläggning av Borås Stads beredskap för att hantera följdverkningar av
den globala uppvärmningen, och vilket
behov som kan finnas av klimatanpassningsåtgärder.

♦ Delvis
genomfört

Revidering av Borås Stads miljömål påbörjades under Ja
2016. I arbetet med revideringen har en kartläggning
genomförts kring Borås Stads beredskap för att hantera följdverkningar av den globala uppvärmningen,
och stadens eventuella behov av klimatanpassningsåtgärder. (Miljö- och konsumentnämnden)

(Uppdragets startår 2016)
Miljö- och Konsumentnämnden uppdras
att ta fram en kemikalieplan.

♦ Delvis

Kemikalieplan arbetas in i miljömålen i samband med
revideringen. (Miljö- och konsumentnämnden)

Ja

genomfört
(Uppdragets startår 2016)
Antalet kemikalier i förskolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller
mat, byggmaterial, inventarier och städprodukter.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)

En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska tas fram av Stadsdelsnämnd Väster.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2015)

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina verksamheter. Med sikte på
ständig förbättring skärps målet från år till
år.

● Genomfört

Nämnden bedömer att målet är uppfyllt. Skolor och
Ja
förskolor fasar ut leksaker och inventarier som innehåller skadliga ämnen vid nya inköp. För att påskynda
processen och skapa helt kemikaliefria förskolor
rekommenderas engångssatsningar för tex. inköp av
nya madrasser, leksaker, mattor, möbler och inredning (miljömärkt med Svanen eller EUs Ecolabel) till
förskolor inom Stadsdelsnämnden Norrs geografiska
område.(Stadsdelsnämnden Norr)
Förskolorna arbetar med gift- och kemikaliesanering.
Främst handlar det om plastsanering gällande leksaker, vilmadrasser, inventarier/redskap samt soffor.
Stadsdelsnämnden Östers skolor arbetar för att bli
certifierade enligt "Grön flagg" eller för att få behålla
sin certifiering. Grön flagg innebär att skolenheterna
anammar ett ekologiskt kretsloppstänk, där personal
tillsammans med eleverna försöker skapa en hållbar
miljö fri från skadliga kemikalier i mat, byggmaterial,
inventarier och städprodukter. (Stadsdelsnämnden
Öster)
En plan för minskat matsvinn är framtagen och följs
Ja
från och med hösten 2016. Målet är att minska matsvinnet i stadens offentliga kök inom förskola, skola
och äldreomsorg. Varje enhet ska aktivt arbeta med
att minska sitt totala svinn samt göra förbättringar från
år till år. Planen är tydlig utifrån mål, aktiviteter, ansvar och uppföljning. (Stadsdelsnämnden Väster)
För att mäta matens miljöbelastning i form av kg Co2e används kostdatasystemet Matilda. Ett nuläge är
framräknat och målet är att minska andelen Co2-e
kontinuerligt. (Stadsdelsnämnden Väster)

(Uppdragets startår 2016)
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Ja

Ekonomi och egen organisation
Vad har hänt under året

2016 har präglats av arbete kring nya organisationen. Från och med 1 januari 2017 har Borås Stad
fyra nya nämnder: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. Till varje nämnd hör en förvaltning som verkställer nämndernas beslut. De tre stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster försvinner.
Sjukfrånvaron fortsätter att öka inom Borås Stads verksamheter och är nu uppe i 7,5 %. Ökningstakten har avstannat och skillnaden mot 2015 är 0,1 %.

Mer information finns i den personalekonomiska redovisningen.
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna
Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2014

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
2016

6,7

7,4

7

7,5

526,0

474,5

425

472,7

33,5

30,7

33

31,5

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Trend

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna
Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

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

♦ Delvis

Utredningen är genomförd. Remiss är ställd till Servicekontoret för synpunkter. Ärendet beräknas tas
upp i KS i februari-mars och KF i mars-april 2017.
(Kommunstyrelsen)

Ja

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

Ja, organisationsutredningen är
klar

genomfört

(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett
eventuellt införande av en beställarenhet
för kommunens samlade verksamheter
där lagen om valfrihet tillämpas eller där
verksamhet bedrivs på entreprenad.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2015)
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Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

♦

Ärendet ligger för politisk beredning. (Kommunstyrelsen)

Ja

♦ Delvis

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

Nej

Utredning pågår. (Kommunstyrelsen)

Nej

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

Nej

Kommunstyrelsen ansvarar för att SalteDelvis
mads campingverksamhet säljs alternativt
genomfört
läggas ut på entreprenad under 2015.
Marken ska ej säljas.
(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen ska utreda om driften
av Stadsparksbadet lämpligare kan ske
på entreprenad.

genomfört

(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen ska i samverkan med
de kommunala bostadsbolagen utreda en
ökad samordning av bolagens administration.
(Uppdragets startår 2015)
Kommunstyrelsen uppdras att utreda
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.
(Uppdragets startår 2015)
Staden har behov en samlad "Plan för
personal- och kompetensförsörjning".
Planen ska bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot
kommuninvånarna. Planen ska behandla
hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera,
introducera, behålla, utveckla och avveckla kompetens. Omvärldsanalys och
löneöversynsprocess ska redovisas i
underlag för planen.

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Under 2016 ska ett kunskapscentrum
startas som får i uppgift att arbeta mot
korruption och organiserad brottslighet
och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara en resurs i Borås
Stads arbete mot våld i nära relationer.

● Genomfört

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

Arbetet pågick enligt plan, avdelningschef och utredare blev rekryterade och började sina anställningar
under augusti och september. (Kommunstyrelsen)

Ja

Arbetet med tydlig exemplifiering kring stegvist införande av jämställdhetsintegrerad budget pågår och
presenteras succesivt under 2017. Verksamhetsstatistik redovisas för olika verksamheter. (Kommunstyrelsen)

Nej

Genomfört 2015. (Lokalförsörjningsnämnden)

Ja

(Uppdragets startår 2016)
Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta
fram könsdelad statistik för att möjliggöra
analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året
ta fram konkreta exempel för hur arbetet
med jämställdhetsintegrerad budget kan
genomföras.

♦ Delvis
genomfört

(Uppdragets startår 2016)
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i
samarbete med stadsdelsnämnderna se
över hur kostnaderna för förskolenheter
påverkas av förskolans storlek.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2015)
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Uppdrag

Status 2016

Kommentar

Avsluta

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte
konkurrera på den privata marknaden.

♦ Delvis

Ny dom ger Borås Stad rätt i Marknadsdomstolen.
Borås Stad fick rätt i Marknadsdomstolen om Servicekontorets entreprenadverksamhet. Domen, daterad 2016-02-15, konstaterar att verksamheten inte
snedvrider konkurrensen och sätter därmed punkt för
en sex år lång process.
Servicenämnden avvaktar Kommunstyrelsens beslut
rörande utredningen "Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås
Stad". (Servicenämnden)

Ja, behandlas i utredning

♦

Ny debiteringsmodell har diskuterats fram för att
Upphandlingsavdelningen ska klara finansieringen av
den organiska tillväxten. Debiteringsmodellens validitet testas nu i enstaka upphandlingar. I detta arbete
beaktas även hur vinsthemtagning kan ske utifrån
avtalstrohet och nya ramavtal, dock konstateras ett
behov av utökning av resurser (avtalscontroller) för att
hantera frågan på ett tillfredställande sätt.
Anskaffning av inköpsanalyssystem är påbörjat.
Systemet ska möjliggöra en stringentare styrning mot
avtalen samt identifiera nya ramavtalsområden.
(Tekniska nämnden)

Nej, uppdraget förs över
till Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Arbetet har påbörjats med att inventera möjligheterna
för att återanvända inventarier samt hur detta ska
hanteras av Borås Stad. För att få styrning och uppföljning på återanvändning av inventarier krävs en
struktur samt ansvarig utförare. Diskussioner förs
med andra förvaltningar om hur regler och policy
kan utformas. Arbetslivsförvaltningen har redan liknande verksamhet via Återbruk och kanske kan
inventariehanteringen inrymmas här. Diskussioner
förs.
(Tekniska nämnden)

Nej

genomfört

(Uppdragets startår 2015)

Tekniska nämnden får i uppdrag att se
Delvis
över hur upphandlingsverksamheten skall
genomfört
finansieras av förvaltningarna. Här skall
bland annat beaktas hur vinsthemtagning
sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal.
(Uppdragets startår 2015)

Tekniska nämnden får i uppdrag att
arbeta fram en policy när det gäller inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger.
En för Borås Stad gemensam förmedling
av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning
sker.

genomfört

(Uppdragets startår 2016)

Persontransportkostnaderna i Borås Stad
har ökat. Tekniska nämnden ska analysera orsaken till kostnadsökningen och
föreslå möjliga sätt att hejda denna. I
denna analys ska också tydliggöras vilka
arbetsuppgifter som bör ske i egen regi
och vilka som kan skötas av annan utförare.
(Uppdragets startår 2016)
Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i
vars uppdrag bland annat ingår att i
största möjliga utsträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade
handlingar och annan datalagrad information.

● Genomfört

● Genom-

Utredning behandlad av Tekniska nämnden och sänd Ja
till Kommunfullmäktige i september 2016 för vidare
handläggning. Utredningen redovisar flera administrativa förändringar som till exempel att slopa kontanthanteringen i bilar och i stället fakturera färdtjänstkostnaden i efterskott samt att högkostnadsskydd
införs motsvarande taxan för Västtrafiks månadskort.
(Tekniska nämnden)

En IT-arkivarie är anställd på Stadsarkivet. (Kulturnämnden)

Ja

Implementeringen av den nya arbetstidsmodellen
fortsätter på förvaltningen. Under början av 2017
kommer alla enheter på förvaltningen att arbeta enligt
den nya arbetstidsmodellen vilket innebär att delade
turer samt långa arbetspass inte längre kommer att
förekomma på förvaltningen. (Sociala omsorgsnämnden)
Samtliga delade turer är borttagna i verksamheterna,
arbetet fortlöper med en ständig förbättring av att
planera tillgängliga bemanningstimmar på ett effektivare sätt. Genom att metoder och arbetssätt utvecklas så fortsätter effektiviteten av bemanningen att
förbättras. (Stadsdelsnämnden Norr)
Arbetet med att ta bort delade turer är genomfört
under 2016 i alla äldreomsorgens verksamheter.
(Stadsdelsnämnden Öster)

Ja

fört

(Uppdragets startår 2016)
Arbetet med att avskaffa delade turer ska
fortsätta enligt tidigare beslut.

● Genomfört

(Uppdragets startår 2016)
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Finansiell analys
»
Borås ekonomi är i god ordning inför 2017. Inte varje krona är tagen i anspråk till planerad verksamhet; det finns buffertar både centralt och på nämndnivå. Resultatet 2016 blev 28 mnkr
bättre än budgeterat.

Den övergripande finansiella strategin
En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor
för att kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och
utvecklas.
Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror
på två faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering
och på sikt högre finansiella kostnader. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling
förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan
resultat, tillgångsökning och soliditet illustreras i nedanstående bild.

Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga tillgångsökningen finansieras internt med överskott från verksamheten (resultat+avskrivningar) och
resterande 20 % med externa medel, dvs med lån. Med hänsyn till det årliga investeringsbehov
som normalt finns, krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att resultatet upprätthålls
på en acceptabel nivå. Ger inte verksamheten ett överskott att användas till intern finansiering av
nettoinvesteringarna eller annan ökning av tillgångarna, tvingas kommunen till en allt högre lånefinansiering med ökad belastning i form av ökade finansiella kostnader. Då kommunala investeringar normalt inte ger någon ekonomisk avkastning som kan användas för att betala dessa
kostnadsökningar, leder detta så småningom till att det ekonomiska utrymmet för den egentliga
verksamheten minskar. Ett effektivare utnyttjande av befintliga investeringar och en minskad
kapitalanvändning reducerar istället resultatkravet, och skapar därmed utrymme för ökade verksamhetskostnader. En huvudpunkt i den finansiella strategin är därför att genom en kontrollerad
tillväxt och en hög effektivitet i resursanvändningen minimera det kapital som används i verksamheten.
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2016 års resultat
Årets resultat blev 118 mnkr, vilket är 28 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på
90 mnkr. De främsta orsakerna till att det blir en positiv avvikelse är ännu ej utnyttjade statsbidrag bl.a. byggbonusen och realisationsvinster vid markförsäljningar men även att nämnderna
kunnat hålla sin verksamhet inom tilldelade Kommunbidrag. Inom resultatet har avsättningar
gjorts till statlig medfinansiering av Gång- och cykelvägar med 28 mnkr och till fortsatt konsolidering av pensionsskulden med 72 mnkr.
Nämndernas kostnadsutveckling har legat på 3,3 (2,9)%. Förra årets stora underskott har bromsats upp och gett ett resultat på -14 (-75) mnkr jämfört med kommunbidraget. Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett överskott på + 100 mnkr medan realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto till resultatet med 34 mnkr.
Budgetavvikelse

mnkr
Budget

Bokslut

Avvikelse

-5 404

-5 462

-58

-212

-268

-56

-5 616

-5 730

-114

4 588

4 578

+100

Finansnetto

24

33

+9

Resultat före Realisationsvinster

90

84

-6

0

34

+34

90

118

+28

Nettokostnader

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatte- och statsbidragsintäkter

Realisationsvinster
Årets resultat

Nettokostnaderna blev 58 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på avsättningar till pensionsskulden och medfinansiering av statlig infrastruktur. Detta uppvägs till viss del av att bufferten för demografiska förändringar ej behövt utnyttjats under 2017 och att nämnderna haft en hög
nivå på s k driftinventarier som i externredovisningen omförs till investeringar.
Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit relativt hög under året men inom tilldelade medel. Detta har gett ett negativt budgetutfall på låga -14 mnkr. Räknas utnyttjande av tidigare
öronmärkta medel bort redovisar nämnderna i stort sett ett 0-resultat. Bedömningen är att det
inte finns några större ekonomiska ryggsäckar att bära in i verksamhetsåret 2017 där en ny organisation med endast facknämnder gäller
Avskrivningarna budgeterades till 212 mnkr och blev 268 mnkr p.g.a. engångsmässiga nedskrivningar av anläggningslån till föreningar och anpassning av del av Bodaskolan till ytterligare
undervisningslokaler. Avskrivningarna ökade med 63 (15) mnkr motsvarande 30,8 (7,8) % jämfört med förra året.
Finansnettot budgeterades till +24 mnkr och blev +33 mnkr främst tack vare en högre internbanksmarginal. I finansnettot ingår en finansiell kostnad på 3 mnkr avseende det kommunala
pensionsåtagandet. De långfristiga skulderna är i likhet med föregående år 0 mnkr. Realisationsvinster från markförsäljning och tomträtter bidrar till resultatet med 34 mnkr.
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Skatte- och bidragsintäkterna blev sammantaget hela 100 mnkr högre än Kommunfullmäktiges
antagna budget. Förklaringen är att det tillfälliga flyktingstatsbidraget och Byggbonusen var
obudgeterade och att användandet av medlen ligger under verksamhetens nettokostnader.
Balanskravsutredning
Kommunens resultat på sista raden blev +118 mnkr vilket är 28 mnkr bättre än budgeterat.
Balanskravsutredningen för 2016 får följande utseende:
Årets resultat enligt Resultaträkningen
Realisationsvinster balanskrav
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering/användande av RUR
Balanskravsresultat
Ny öronmärkning
Byggbonus
Ej utnyttjat statsbidrag flyktingsituationen
Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar
IT-plattform
Sociala investeringar
Balanskravsresultat efter öronmärkningar

118,3
-16,0
101,6
0
102,3
-15,0
-30,6
15,4
4,1
76,2

Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts.
I externredovisningen ingår i balansräkningen bland tillgångarna och skulderna den s k Internbanken, d v s kommunens finansiella samverkan med de kommunala företagen om kort- och
långfristig finansiering. Vid en analys av hur kommunens egna tillgångar och skulder förändrats,
måste därför interna poster på 5 379 exkluderas. Tillgångarna ökade med hela 464 mnkr jämfört
med förra året. Anläggningstillgångarna ökade med 222 mnkr och omsättningstillgångarna med
242 mnkr. Att tillgångarna ökar så mycket beror bl.a. på stor extern placering av likviditet bl.a.
inför inlösen av tidigare intjänade pensionsrätter. Avsikten är att under 2017 lösa in för 400 mnkr.

Ett resultat på +118 mnkr och en tillgångsökning på 464 mnkr innebär en relativt stor minskning
av den synliga soliditen. De långfristiga skulderna är oförändrat 0. De kortfristiga skulderna ökade
med 240 mnkr och avsättningarna ökade med 106 mnkr. Av de kortfristiga skulderna avser 188
mnkr den individuella delen av avtalspensionerna inkl. löneskatt intjänad under 2016. Denna
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kommer att utbetalas under våren 2017. Tittar man enbart på ökningen av materiella anläggningstillgångar ökade dessa netto med 74 mnkr vilket innebär en självfinansiering på 100 %.

God ekonomisk hushållning
Fr o m Budget 2006 gäller kommunallagens förändrade regler om ”God ekonomisk hushållning”
i Borås Stad. Detta innebär att för ekonomin och verksamheten skall anges mål och riktlinjer som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Borås del har vi under ett flertal år arbetat
med finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har
sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda
finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och politiskt accepterad princip och har lett till att
kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del
har de nya lagkraven inte inneburit några större förändringar mer än att de fokuserade finansiella
målen tydligare lyfts fram tydligare. Fr o m 2008 har kommunen inlett arbetet med att även ta ett
samlat grepp om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt
avsnitt.

Finansiella mål
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Årets resultat, mnkr

157

159

118

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, %

3,0

2,9

2,0

Mål

2-3%

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för
Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är ca 115
mnkr. Detta resultat behövs för att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva
låna till hela utgiften och ha en fallhöjdsmarginal vid oförutsedda händelser. En annan viktig
aspekt är pensionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovisningslagen inte skall upptas i
balansräkningen. För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare normalt inneburit en
ökning med ca 30 mnkr per år. Tendensen är dock att skuldökningen nu är på väg att avta när de
årliga utbetalningarna ökar i högre takt. Under 2004-2009 och nu 2016 har sammanlagt 512 mnkr
avsatts för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet.
Soliditet
Bokslut
2014
68,3
247
157
63

Soliditet, %
Tillgångsförändring, mnkr
Förändring av eget kapital mnkr
Självfinansiering av tillgångsförändring, %

Bokslut
2015
72,8
-156
160
100

Bokslut
2016
69,4
464
118
26

Mål

80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att nå dit behöver självfinansieringen av tillgångsökningen ligga över gällande soliditetsnivå. För 2016 uppnåddes inte
detta då balansomslutningen ökade relativt kraftigt och därmed minskad soliditet. Om de frivilliga
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pensionsavsättningarna i balansräkningen på 400 mnkr läggs till det egna kapitalet uppgår soliditeten till 76 %.

Finansiell analys av Borås Stad
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv
när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra
aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor
och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller
ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade.

Resultat

2013

2014

2015

2016

Årets resultat, mnkr

189

157

160

118

Årets resultat/Eget kapital, %

4,7

3,8

3,7

2,7

Årets resultat/skatteintäkter, %

3,7

3,0

2,9

2,0

Resultat
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Årets resultat
240

mnkr

220
200
189
180
160

160
157

140
118

120
100
80
2013

2014

2015

2016

Resultaten under 2013-2016 har varit positiva varje år. Borås Stad har under perioden haft goda
resultat vilket bl.a. berott på återbetalning av AFA-medel med 90 mnkr vardera åren 2012-13 och
45 mnkr året 2015. Skatteunderlagen har utvecklats relativt bra. Detta tillsammans med låga prisoch måttliga personalkostnadsökningar har sammantaget givet goda resultat i hela kommunsektorn. Realisationsvinster som normalt inte är budgeterade har genomgående bidragit till Borås
Stads goda resultat. För 2016 har en del tillkommande generella statsbidrag bidragit positivt till
resultatet.

51

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %

Nettokostnader
Avskrivningar
Finansnetto

2013

2014

2015

2016

92,6

93,9

93,8

93,9

4,0

3,6

3,8

4,6

-0,3

-0,5

-0,5

-0,6

96,3

97,0

97,1

98,0

Verksamhetens nettokostnader inkl finansnetto
- andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
100

%

99
98,0
98
97

97,1

2014

2015

97
96,3
96

95
2013

2016

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än
vad den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För Borås del har
nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2013-2016
legat över eller i linje med den finansiella målsättningen främst beroende på premieåterbetalning
från AFA-försäkring vad gäller åren 2013 samt 2015 och relativt stora realisationsvinster vad gäller åren 2014-15. Finansnettot tar inte längre några skatteintäkter i anspråk utan bidrar till ett ökat
verksamhetsutrymme. Kommunens goda resultatutveckling de senaste åren har gjort att låneskulden som var ca 600 mnkr i mitten av 1990-talet nu är helt amorterad. Detta innebär lägre finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt tog de löpande utgifterna inkl. finansnettot i anspråk
98,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inom årets nettokostnader har frivillig avsättning till pensionsskulden gjorts med 72 mnkr.

Investeringsandel, %
2013

2014

2015

2016

Nettoinvesteringar/nettokostnader

8,0

8,8

8,2

5,8

Nettoinvesteringar/avskrivningar

184

227

203

117

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling.
Investeringarna har under 2016 uppgått till 314 mnkr vilket är 5,8 (8,2) % av nettokostnaderna.
Detta är lägre än åren tidigare och beror främst på tidsförskjutningar. Genomsnittligt under peri52

oden har nettoinvesteringarna årligen legat på ca 385 mnkr. Under den kommande 3-års-perioden
beräknas nettoinvesteringarna uppgå till ca 500 mnkr årligen.
Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till avskrivningarna. För att bibehålla anläggningstillgångarnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara minst lika stora eller
något högre än avskrivningarna. För Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat
på ca 200 % av avskrivningarna med undantag för innevarande år.

Finansiering av nettoinvesteringarna
2013

2014

2015

2016

Överskott från verksamheten, mnkr

294

151

298

476

Årets nettoinvesteringar, mnkr

376

431

416

314

78

35

72

152

Självfinansieringsgrad, %

Nettoinvesteringar
450

mnkr
431
416

425
400
376
375
350

314

325
300
275
250
2013

2014

2015

2016

Nettoinvesteringarna uppgick under 2016 till låga 314 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från
den löpande verksamheten med 476 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 152 % vilket innebär att nettoinvesteringarna helt har kunnat finansierats med egna medel från den löpande
verksamheten. Självfinansieringsgraden är således över det finansiella målet 80%. Värden under
100 % innebär att nettoinvesteringarna måste finansieras med andra medel ex. extern upplåning
eller försäljning av fastigheter/mark.
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Kapacitet
Soliditet

2013

2014

2015

2016

Soliditet, %

68,5

68,3

72,8

69,4

Tillgångsförändring, mnkr

178

247

-156

464

Förändring av eget kapital mnkr

189

157

160

118

Självfinansiering av tillgångsförändring, %

106

63

100

26

Soliditet
80

%
73
68

68

69

70

60

50
44

43
40

39
37

30
2013

2014

2015

2016

Soliditet, inkl pensionsåtaganden inom linjen

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under perioden legat på ca 70 %
vilket är en hög nivå. Under 2016 minskade soliditeten med 3,4 % -enheter. Kommunens övergripande långsiktiga finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om de frivilliga pensionsavsättningarna i balansräkningen på 400 mnkr läggs till det egna kapitalet uppgår soliditeten
till 76 %. På grund av ändrade regler om ränteavdrag fick kommunen 2014 en kraftigt ökad likviditet. Under 2016 har den totala tillgångsmassan fortsatt att ökat relativt kraftigt vilket medför en
lägre soliditet givet den resultatnivå som redovisas.
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Skuldsättningsgrad, %
2013

2014

2015

2016

Total skuldsättningsgrad

32

32

27

31

- varav kortfristiga skulder

17

20

17

19

- varav långfristiga skulder

0

0

0

0

15

12

10

12

- varav avsättningar

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna
som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har ökat ganska mycket jämfört
med förra året och det beror på att balansomslutningen ökat och att frivillig avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 gjorts. De långfristiga skulderna är fortsatt 0.
Risk
Likviditet

Kassalikviditet, %
Rörelsekapital, mnkr

2013

2014

2015

2016

223

143

159

145

1 281

681

806

808

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste
kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller
andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder uppgår i bokslut 2016 till 145 (159) %. Kassalikviditet under
100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internbanken kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och långfristig finansiering genom att utnyttja den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda
resultat de senaste åren en stor egen likviditet. Denna är just nu externt placerad på marknaden.
Tidigare utlånades likviditeten till de kommunala bolagen men i avvaktan på besked om bolagen
får avdragsrätt för dessa räntor gäller detta upplägg.
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Extern upplåning
2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

Total låneskuld, mnkr

Låneskuld och rörelsekapital
exkl förmedling till kommunens företag
mnkr
1400
1200

1281

1000

806

808

681

800
600
400
200
0
-200
2013
Låneskuld

2014

2015

2016

Rörelsekapital

Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och
andra har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Effekten visar sig på finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del
ingen exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar.
Pensionsåtagande
2013

2014

2015

2016

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr

128

137

144

152

Avsättning för pensioner, mnkr

525

530

539

630

1 506

1 443

1 400

1 286

2

5

5

4

524

513

506

503

2 685

2 628

2 594

2 576

Pensionsåtagande per invånare, tkr

25,3

24,6

23,9

23,4

Soliditet inkl samtliga pensionsåtaganden %

36,5

38,8

43,4

44,3

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen, mnkr
exkl egen frivillig avsättning
Visstidspensioner inom linjen, mnkr
Löneskatt på pensionsåtaganden; mnkr
Total pensionsskuld. mnkr

En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i
den direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskulden som intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2016 beräknas skulden till 1 286 (1 400) mnkr när
egna avsättningar för framtida utbetalningar avräknats. Skulden som finansieras genom årliga
utbetalningar som belastar resultaträkningen har för tredje gången substantiellt minskat oräknat
tidigare regeleffekter som påverkat skuldens storlek. Minskningen är 41 mnkr och beror på att
den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att skulden minskar på grund
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av att fler går i pension. Kommunens totala pensionsåtagande inkl. särskild löneskatt uppgår till
2 576 mnkr eller 23,4 tkr/invånare. Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 69 % till 44 %.
Pensionsåtagande
tkr per inv
26
25,3
25

24,6
23,9

24

23,4
23

22

21
2013

2014
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Borgensåtagande

2013

2014

2015

2016

Borgensåtagande, mnkr

424

403

446

448

Borgensåtagande per invånare, tkr

4,0

3,8

4,1

4,1

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden där det allra största
engagemanget avser moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB`s externa lån på 195
mnkr. Andra större poster är Borås Arena 84 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen
Skogslid 55 mnkr. Borgensåtagandet per invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 4,1 tkr mellan 2007
och 2016. Skälet är främst införandet av en koncernövergripande internbank i kommunen. I takt
med att internbanken övertar de kommunala bolagens direkta upplåning från långivarna har
också borgensåtagandena kunnat avvecklas. Den faktiska lånerisken kvarstår dock.
Kontroll
2013

2014

2015

2016

Kommunen

+70

+48

+1

-6

Nämnder/förvaltningar

-35

-64

-75

-14

Nettokostnadsutveckling nämnderna, %

4,6

3,2

2,9

3,3

Budgetavvikelse, mnkr

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat
efter finansnetto exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidraget. För 2013-2014 redovisade kommunen relativt stora positiva budgetavvikelser som
främst beror på premieåterbetalningar från AFA-försäkring och andra engångsmässiga poster
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som påverkade bl a minskad avsättning till statlig infrastruktur gällande Riksväg 27. För 20152016 är budgetavvikelsen i stort sett obefintlig för kommunen som helhet.
Nämnderna har under perioden redovisat negativa avvikelser jämfört med tilldelat kommunbidrag. För åren 2013-2015 är det primärt strukturella underskott inom äldreomsorgen som bidragit
till underskotten. Det är glädjande att nämndernas resultat för 2016 nu är mycket bättre. Räknas
utnyttjande av tidigare års öronmärkningar bort är nämndernas resultat positivt. Stadsdelsnämnderna som i och med verksamhetsåret 2016 avvecklas till förmån för facknämnder redovisar sitt
sista år ett resultat på +20 mnkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag.

Avslutande kommentarer
Borås Stad kan för 2016 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +118 mnkr vilket är inom
vårt finansiella mål. Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsreserv RUR och avveckla den dåvarande Stabiliseringsfonden. Vid utgången av 2015 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2016 kommer Borås inte att sätta av
något ytterligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är tillräcklig. Kommunfullmäktiges regelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en låg nivå. Medlen bör
även kunna användas till att delfinansiera ev. medfinansiering av Götalandsbanan. Detta kräver
då nytt beslut i Kommunfullmäktige.
Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 686 (1 728) mnkr kr exkl. löneskatt som finansieras med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar kommer att
öka framöver i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar
på 512 mnkr till pensionsskulden, i och med årets avsättning på 72 mnkr, varav 112 mnkr har
inlösts genom försäkring. Under 2017 planeras det att lösa in ytterligare 400 mnkr genom försäkring. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensionsskulden i kommunens balansräkning.
Kommunens kostnadsutveckling har legat på en relativt hög men kontrollerad nivå under 2016.
Nämndernas nettokostnader har ökat med 3,3 % att jämföras med 2,9 % under 2015. Inför 2017
bedöms att Stadsdelsnämndernas avlämnande verksamhet med undantag för äldreomsorgen har
balans i ekonomin vilket är nödvändigt då marginalerna är knappare och det finns ett stort tryck
på efterfrågan av våra tjänster.
Under den senaste treårsperioden har skatter och generella statsbidrag för Borås del ökat med i
genomsnitt 4,5 %, vilket är en jämförbart hög nivå. Den senaste skatteunderlagsprognosen pekar
på en ökningstakt på i genomsnitt 3,9 % de kommande 3 åren men med en nedgång fr.o.m. 2018.
Detta får betraktas som en acceptabel nivå som tillsammans med Resultatutjämningsreserven
utgör goda förutsättningar för en bra verksamhet som kan hållas inom våra finansiella mål.
Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta
rapporteringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utvecklingen hos verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och
om kostnaderna i verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta
är ett tydligt ledarskap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och
att inse vikten av att sätta in åtgärder i tid för att undvika oplanerade kostnadsnedskärningar.
Sammantaget har åtgärderna bidragit till att Borås har en ekonomi i god ordning inför 2017 vilket
ger en stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekonomiska framgången är att budgeten
till varje krona inte är ianspråktagen till planerad verksamhet. Både centralt och på nämndnivå har
det avsatts buffertar för att kunna möta oförutsedda händelser. Detta gör ekonomin mindre känslig för förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller intäktsminskningar kan då hanteras utan
att stora ingrepp i verksamheten måste göras.
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Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibehålla en uthållig resultatnivå och en investeringsnivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Borås Stad har under de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling med i
genomsnitt ca 1 300 personer årligen motsvarande 1,2 % de senaste 3 åren. Ökningen har medfört att efterfrågan på kommunens tjänster ökat och därmed också kostnaderna. Det är därför en
stor utmaning för Borås att se till att verksamhetens nettokostnader relativt sett inte ökar mer än
vad skatteintäkterna bär.

Utvecklingen 2017 och kommande år
När Kommunfullmäktige i november 2016 antog Budgeten för 2017 var det i ett ekonomiskt
osäkert läge i vår omvärld. Denna osäkerhet präglar givetvis också förväntningarna om den ekonomiska utvecklingen i Sverige som trots det haft en stark ekonomisk utveckling. Skatteunderlagsutvecklingen är fortsatt relativt god och ett budgeterat resultat på 121 mnkr som är i nivå med
kommunens långsiktiga finansiella målsättning kunde antas. Årets resultat i förhållande till skatteintäkterna uppgår till 2,0 % att jämföras med den långsiktiga finansiella målsättningen på 2-3%.
Resultatet är inte tillräckligt i förhållande till en ökande investeringsnivå vi ser framför oss men
högre än förra årets budgetnivå. Till resultatet tillkommer under året obudgeterade realisationsvinster som också bidrar till att finansiera investeringarna.
Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna förbättrats något
jämfört med den bedömning som gjordes i samband med 2017 års budget. Jämfört med Kommunfullmäktiges budget 2017 har de förväntade skatte- och statsbidragsintäkterna ökat med ca 20
mnkr vilket främst beror på en bättre prognos för skatteunderlaget och den kommunala fastighetsavgiften.
Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den underliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,9 % i genomsnitt per år
de närmaste åren. En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då
följande möjliga utveckling.
Framskrivning

Nettokostnadsökning, %
Resultat/skatteintäkter, %
Resultat mnkr

2017

2018

2019

5,2

3,3

3,2

2,0

2,0

1,8

121

125

116

En resultatnivå på ca 120 mnkr budgeteras årligen. För att nå den nivån även 2018 och framåt
krävs det en mer återhållsam kostnadsnivå på ca 3%.
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Driftredovisning
Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot
budget på -14 mnkr. Det utgående ackumulerade resultatet uppgår till +70 mnkr.

Driftredovisning 2016
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen

Ingående

K-bidrag

Netto-

Årets

Utgående

resultat

2 016

kostnader

resultat

resultat

0
1 631

12 000
4 450

-12 310
-5 106

-310
-656

0
975

3 543
0
0
-675

91 261
106 050
1 000
5 700

-103 276 -12 015
-107 649 -1 599
-868
132
-5 644
56

3 377
0
0
-619

-5 288
-17 812

0
27 600

-5 605 -5 605
-41 722 -14 122

-6 856
-29 377

2 838
0
33 020
16 456

153 670
39 550
-5 000
23 900

-157 492
-39 559
7 648
-21 598

-3 822
-9
2 648
2 302

2 299
0
35 668
18 698

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

148 965
61 650
22 250
144 820
506 800
222 450
699 200

-148 665
-65 307
-21 935
-148 579
-496 909
-220 540
-705 226

300
-3 657
315
-3 759
9 891
1 910
-6 026

17 217
0
-823
1 200
17 028
0
11 554

1 457
5 923

47 502
971 295

-44 641
-972 148

2 861
-853

0
0

-2 230
29 539
-9 736 1 191 551

-29 407
-1 189 679

132
1 872

0
0

-57 513 -1 513
-1 060 767 17 245
-190
-190
-5 654 687 -14 471

0
0
0
70 342

Kommunstyrelsen
-Stadskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-fastighetsförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker m m
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
-särskilt boende
Summa

-16 154
56 000
16 975 1 078 012
0
0
64 842 5 640 216
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I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2016 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till
sammanlagt 5 566,2 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 74,0 mnkr. Härigenom höjdes budgeten till 5 640,2 mnkr.
Nettokostnaderna blev 5 654,7 mnkr. Det samlade resultatet för nämnderna blev således ett underskott på
-14,5 mnkr. Stadsdelsnämnderna redovisade ett resultat på +19,6 mnkr. För övriga nämnder blev resultatet -34,1 mnkr.
Nämndernas ingående resultat 2016 var +64,8 mnkr. Efter årets resultat på -14,5 och diverse regleringar
på netto +20,0 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att sammanlagt +70,3 mnkr överförs till 2017.
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Investeringsredovisning
Investeringarna uppgick till 314 mnkr.
En stor del av detta, 120 mnkr tillhör den pedagogiska verksamheten.
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt
och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag
genom särskilda beslut skall grundas på inkomna anbud.
Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 314,0 mnkr. Försäljning av anläggningstillgångar redovisas till 22,6 mnkr.
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten anskaffa
inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed skall dock inventarier som har en
ekonomisk livslängd på tre år och inte är av ringa värde anses som en tillgång, dvs som en investering. För
att externredovisningen skall bli rättvisande, lyfts därför i bokslutet anskaffningar av inventarier med en
livslängd på tre år eller längre samt med ett värde överstigande ett basbelopp över från driftkostnaderna till
nettoinvesteringarna. Under året har nämnderna på detta sätt anskaffat inventarier för 23,6 mnkr.
Hur beloppen fördelas på de olika nämnderna redovisas i nedanstående tabell. I tabellen redovisas också
de inventarieanskaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i internredovisningen, men som
i externredovisningen redovisas som investeringar.
Investeringsredovisning 2016
Driftinventarier

Summa
nettoinvesteringar

49

49

234

21 815

256

256

184 361

461

184 822

Servicenämnden

12 781

4 664

17 445

Tekniska nämnden

45 335

358

45 693

12 350

402

12 752

7 089

658

7 747

672

6 354

7 026

675

675

160

756

2 694

2 694

781

2 155

2 936

4 904

4 456

9 360

290 450

23 576

314 026

Nämnd

Nettoinvesteringar

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen

21 581

Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

596

Stadsdel Norr
Stadsdel Väster
Stadsdel Öster
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I nedanstående tabell redovisas samtliga investeringsprojekt under året. I tabellen redovisas för varje projekt av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen godkänd utgift för färdigställda respektive pågående
projekt, utgift tom 2015, utgift 2016 samt för ej avslutade projekt hur mycket som beräknas återstå innan
projektet färdigställts.

INVESTERINGSREDOVISNING 2016 PER PROJEKT (TKR)
Verksamhet

Ansvarig
nämnd

Godkänd
utgift

Utgift tom
2015

Utgift
2016

Återstår Status

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Särskilda servicefunktioner
Solenergi

Lfn

1 000

117

883 Pågår

Ventilation och energiåtgärder

Lfn

5 000

3 195

1 805 Pågår

Tillgänglighetsanpassning
kommunala lokaler

Lfn

1 000

800

200 Pågår

Hyresgästanpassningar

Lfn

8 000

12 603

-4 603 Pågår

Säkerhetsinvesteringar

Lfn

1 000

723

277 Pågår

Konvertering elradiatorer

Lfn

21

-21 Pågår

Belysning

Lfn

3 000

2 985

15 Pågår

Orangeri/Rådrum

Lfn

31 250

31 638

101

-489 Klart

Vattentornet restaurering

Lfn

9 000

41

106

8 853 Pågår

Kronängsgården Norrby fritidsgård och mötesplats

Lfn

1 500

1 260

240 Klart

Kopiatorer/utskriftsenheter

Sn

3 000

3 013

-13 Pågår

Fordon och maskiner

Sn

15 000

5 506

9 494 Pågår

Kommunikationsutrustning IT

Sn

3 000

1 698

1 302 Pågår

Brandvägg IT

Sn

6 000

2 564

3 436 Pågår

IT-plattform

Ks

17 762

3 563

-21 325 Pågår

49 441

38 255

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER

87 750
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INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter

Ks

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

40 000

2 806

37 194 Pågår

40 000

2 806

37 194

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer
Beläggningsunderhåll

Tn

8 701

6 933

1 768 Pågår

Attraktiv stad

Tn

11 774

8 335

3 439 Pågår

Div mindre gatu- och broarbeten

Tn

11 879

9 546

2 333 Pågår

Program för tillgänglighet

Tn

3 482

776

2 706 Pågår
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Verksamhet

Ansvarig
nämnd

Godkänd
utgift

Utgift tom
2015

Utgift
2016

Återstår Status

Gång- och cykelvägar

Tn

10 745

5 639

5 106 Pågår

Reinvestering gatubelysning
inom/utom tätort

Tn

1 589

931

658 Pågår

Energi- och miljöeffektivisering
av gatubelysning

Tn

3 500

1 165

2 335 Pågår

Ny kollektivtrafik

Tn

8 134

304

7 830 Pågår

Upprustning centrummiljöer

Tn

6 742

350

6 392 Pågår

Borås Viared flygplats

Tn

2 000

1 432

630

-62 Pågår

Promenadstråk längs Viskan

Tn

21 000

9 547

2 559

8 894 Pågår

Förbifart Sjöbo

Tn

640

-640 Klart

Parkverksamhet
Grönområdesplan

Tn

519

538

-19 Pågår

Lekplatser

Tn

4 972

5 069

-97 Pågår

Papperskorgar

Tn

1 000

674

326 Pågår

Trygghetsbelysning

Tn

2 175

756

1 419 Pågår

Stadsparken,
Ytor runt Orangeriet

Tn

5 000

5 466

490

-956 Klart

103 212

16 445

45 335

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER

41 432

FRITID OCH KULTUR
Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner

FoF

3 500

4 428

-928 Pågår

Utveckling av spår och leder

FoF

3 000

1 048

1 952 Pågår

Utveckling av näridrottsplatser
och utebad

FoF

3 913

3 650

263 Pågår

Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne

FoF

1 500

1 565

-65 Pågår

Evenemangsstaden Borås

FoF

2 104

1 097

1 007 Pågår

Borås ridhus

FoF

1 000

551

449 Pågår

Lundby park

FoF

500

11

489 Pågår

Borås Tennis o Boulecenter
Racketcenter ombyggnad

Lfn

427

Skyttecentrum

Lfn

12

Almenäs ombyggnad

Lfn

88

Stadsparksbadet etapp 1

Lfn

54 000

3 333

-213

50 880 Pågår

Stadsparksbadet etapp 2

Lfn

33 700

39

1 354

32 307 Pågår

Kransmossen flytt fotbollsplan

Lfn

5 590

1 138

5 152

-700 Klart

Sandareds bad och idrottshall

Lfn

51 436

49 646

4 886

-3 096 Klart

Kulturverksamhet
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Förstu-427 die
Förstu-12 die
Förstu-88 die

Verksamhet

Ansvarig
nämnd

Godkänd
utgift

Utgift tom
2015

Utgift
2016

Återstår Status

Konstnärlig utsmyckning

Kn

4 074

4 198

-124 Pågår

Textilkonst

Kn

389

50

339 Pågår

Förvaltningsövergripande investeringar

Kn

738

819

-81 Pågår

Ljudteknik stora scenen

Kn

2 000

2 022

Kulturhuset, Black box

Lfn

Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern

Lfn

SUMMA FRITID OCH KULTUR

273

132

72 000

391

450

239 444

54 820

-22 Klart
Förstu-405 die
71 159 Pågår

31 727 152 897

AFFÄRSVERKSAMHET
Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden
Utbyggnad av industriområde
Viared Västra

Ks

25 000

6 189

18 811 Pågår

Utbyggnad av industriområde
Viared Norra

Ks

6 500

965

5 535 Pågår

Sobacken gata

Ks

3 208

-3 208 Pågår

4 850

3 150 Pågår

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden

Ks

8 000

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET

39 500

0

15 212

24 288

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Barnomsorg
358

Förstu-358 die

Äspered förskola

Lfn

Norrby förskola, KreaNova

Lfn

35 350

1 830

33 520 Pågår

Göta förskola, Silverpoppeln

Lfn

34 500

322

34 178 Pågår

Kransmossen förskola

Lfn

33 565

1 631

6 144

25 790 Pågår

Sagavallen förskola

Lfn

33 639

1 185

15 737

16 717 Pågår

Fristad 1 förskola, Tallbacken

Lfn

35 000

245

1 352

33 403 Pågår

Brämhult förskola, Kärrabacken

Lfn

35 485

19

4 454

31 012 Pågår

Trandaredsgården förskola

Lfn

14 500

15 153

95

-748 Klart

Dammsvedjan förskola, LärKan

Lfn

33 585

12 876

19 726

983 Klart

Milstensgårdens förskola

Lfn

30 970

31 921

300

-1 251 Klart

Inventarier förskola LärKan

Sdn V

700

698

2 Klart

Trapphiss Norrbygården

Sdn V

100

83

17 Klart

Grundskola
Särlaskolan ombyggnad

Lfn

838

65

420

Förstu-1 258 die

Verksamhet

Ansvarig
nämnd

Godkänd
utgift

Engelbrektskolan ombyggnad

Lfn

Sjömarkenskolan ombyggnad

Lfn

Byttorpskolan värme/ventilation
BeloK

Lfn

Gånghesterskolan ombyggnad

Lfn

105 000

Bodaskolan etapp 3, plan 4

Lfn

30 000

Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad

Lfn

43 660

Särlaskolan renovering yttre
delar

Lfn

Kristinebergskolan ombyggnad

Utgift tom
2015

205

Återstår Status
Förstu-747 die
Förstu-205 die

113

183

Förstu-296 die

202

306 104 492 Pågår

168

Utgift
2016
579

354

29 646 Pågår

1 450

545

41 665 Pågår

16 000

2 569

5 944

7 487 Pågår

Lfn

108 000

97 605

286

10 109 Klart

Bodaskolan etapp 2

Lfn

164 500

124 667

21 393

18 440 Klart

Erikslundskolan, inre ytskikt,
idrottshall omklädningsrum

Lfn

9

-9 Klart

4 904

-1 404 Klart

Bodaskolan etapp 2, inventarier

Sdn Ö

3 500

Sven Eriksongymnasiet ombyggnad

Lfn

36 530

Viskastrandgymnasiet

Lfn

Almåsgymnasiet, ombyggnation
autismspektra
Bäckängsgymnasiet bibliotek
och matsal

Gymnasieskola
407

36 098 Pågår

24 000

378

23 622 Pågår

Lfn

1 536

511

1 025 Pågår

Lfn

33 651

2 561

16 442

14 648 Pågår

Almåsgymnasiet tillagningskök

Lfn

14 080

1 614

12 127

339 Klart

Almåsgymnasiet verksamhetsanpassning

Lfn

3 000

2 014

-325

1 311 Klart

Sven Eriksongymnasiet verksamhetsanpassning

Lfn

2 956

2 457

388

111 Klart

Bäckängsgymnasiet verksamhetsanpassning hiss

Lfn

800

1 045

-245 Klart

Sven Eriksongymnasiet verksamhetsanpassning 2016

Lfn

2 148

1 716

432 Klart

Viskastrandsgymnasiet verksamhetsanpassning 2016

Lfn

41

39

2 Klart

Almåsgymnasiet verksamhetsanpassning 2016

Lfn

866

806

60 Klart

Inventarier, gymnasieskolor

Utb

670

672

-2 Klart

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET

878 332

25

299 313

120 433 458 586

VÅRD OCH OMSORG
Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta
Skogsfrugatan LSS-boende

Lfn

140

Gyllingtorpsgatan LSS-boende

Lfn

133

Kadriljgatan, LSS-boende

Lfn

14 900

66

14 044

249

Förstu-140 die
Förstu-133 die
607 Klart

Verksamhet

Ansvarig
nämnd

Godkänd
utgift

Utgift tom
2015

Utgift
2016

Återstår Status

Badhusgatan, särskilt boende
psyk

Lfn

15 922

1 690

13 946

286 Klart

Dammsvedjan särskilt boende
psyk

Lfn

25 000

978

21 571

2 451 Klart

Solosången, särskilt boende
psyk

Lfn

21 984

20 043

47

1 894 Klart

Son

900

596

304 Klart

Inventarier boenden
SUMMA VÅRD OCH OMSORG

78 706

36 755

Driftsinventarier

5 269

23 576

SUMMA NETTOINVESTERINGAR
Försäljning av anläggningstillgångar, netto

36 682

1 466 944

456 774

314 026 719 720

-22 631

Ks

67

EXPLOATERINGSREDOVISNING (MKR)
Ansvarig Utgift tom
nämnd
2016

Intäkt Netto tom
tom 2016
2016 Status

FÖRSÄLJNING AV INDUSTRIMARK
Omsättningstillgång (tomtmark)
Västra Viared

Ks

-258,1

48,3

Norra Viared

Ks

-32,3

43,3

Nordskogen

Ks

-32,0

2,3

-29,7 1 st tomt såld

-209,8
11,0 6 av 7 tomter sålda

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark)
Västra Viared

Ks

-41,7

8,5

-33,2

Norra Viared

Ks

-16,4

18,7

2,3

Nordskogen

Ks

-7,0

0,3

-6,7

Kadriljgatan, Brotorp

Ks

-0,2

6,4

6,2 10 av 10 tomter sålda

Kelvingatan, Hässleholmen

Ks

0,5

0,5 1 av 12 tomter sålda

Pianogatan,Hestra

Ks

Dammsvedjan

Ks

8,0

8,0

FÖRSÄLJNING AV BOSTADSMARK
Omsättningstillgång (tomtmark)

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark)
Kadriljgatan, Brotorp

Ks

-1,3

1,6

0,3

Kelvingatan, Hässleholmen

Ks

-1,8

0,2

-1,6

Pianogatan,Hestra

Ks

-2,9

Dammsvedjan

Ks

-4,8

5,0

0,2
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Personalredovisning 2016

»

2016 hade Borås Stad 9 930 medarbetare anställda. 78 % var kvinnor.
96 % av alla tillsvidareanställda var heltidsanställda. Genomsnittlig
sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda var 98,6 %. Medelåldern
minskade till 45,4 år. Rekryteringsbehovet kommer att vara fortsatt stort
– 800 till 1000 personer årligen – inte minst på grund av större pensionsavgångar. Att utveckla attraktiva jobb genom ett medvetet och långsiktigt arbete är en nödvändighet för att locka till oss medarbetare med
den kompetens Borås Stad behöver.

Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den redovisas även
som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige.

Personalstrategiskt perspektiv
Redovisningen ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
All personalstatistik i årsredovisningen är könsuppdelad.
Konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar. Årligen beräknas rekryteringsbehovet vara
800 till 1 000 personer. Stora pensionsavgångar och brist på tillräckligt många utbildade inom
vissa områden som t.ex. fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socialsekreterare, sjuksköterskor och
lärare är märkbar. Ökad konkurrens om arbetskraften medför ökade möjligheter till personalrörlighet. Det är därför viktigt och nödvändigt med ett fortsatt medvetet och långsiktigt rekryteringsarbete. Att vara en attraktiv arbetsgivare kan vara avgörande för hur vi lyckas behålla och
locka till oss kompetent personal.
Många olika erfarenheter berikar en verksamhet. Det är viktigt att ta tillvara såväl den etniska
mångfalden som kvinnors och mäns olika erfarenheter och sträva efter en jämnare könsfördelning på alla plan.

Personalstruktur
Bemanning
Totalt fanns 9 930 medarbetare anställda 2016, en ökning med 349 personer från föregående år.
Antal anställda 1 november
2014

2015

2016
Kvinnor

Män

Förändring
jämfört med
2015

Tillsvidareanställda

8 301

8 376

6 659

1 865

148

Visstidsanställda

1 023

1 205

995

411

201

Totalt kommunen

9 324

9 581

7 654

2 276

139

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när en
medarbetare varit anställd mer än två år under en femårsperiod. Under året fick 76 personer tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse, vilket var 49 färre än 2015.
69

Sedan 1998 har antalet tillsvidareanställda ökat med 1 294 personer Det har inte skett någon märkbar förändring av
könsfördelningen under perioden. 1998 var andelen tillsvidareanställda kvinnor 78,6 procent och motsvarande siffra
för år 2016 är 78,1 procent.

Anställda inom olika verksamheter

Verksamhetsområde skola, förskola har ökat med två procentenheter. Socialt och kurativt arbete
har ökat med en procentenhet medan område vård och omsorg istället minskat med drygt en.
Fördelning män och kvinnor
77,1 procent eller 7 654 av samtliga anställda var kvinnor och 22,9 procent eller 2 276 var män. Det innebär att andelen män ökat med 0,5 procentenheter.

Utländsk bakgrund
Anställda med utländsk bakgrund har ökat med 1,5 procentenhet till 26,5 procent.
Chefer med utländsk bakgrund har ökat från 11,3 procent till årets 11,8 procent. Kvinnornas andel bland dessa är 13,7 procent och männens 8,1 procent. Enligt förvaltningarnas
uppgifter har 6,9 procent av ledningsgruppernas medlemmar utländsk bakgrund, vilket är
en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med 2015.
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Chefer
Antal chefer
Förändring från

Totalt kommunen

Kvinnor

Män

276

148

2015-11-01
-

Antalet chefer är detsamma som föregående år. Andelen kvinnliga chefer har ökat från 62 till 65
procent. Av förvaltningscheferna är 7 av 16 kvinnor.
Kvinnornas andel i förvaltningarnas ledningsgrupper har ökat från 53 till 60 procent jämfört med
2015. Det är därmed ett jämställt förhållande mellan kvinnor och män. Andelen medlemmar med
utländsk bakgrund har däremot sjunkit för andra året i rad och är nu 6,8 procent
Åldersstruktur
Medelåldern för tillsvidareanställda är 45,4 år och har sjunkit med 1,5 år jämfört med 2015.
Medelåldern för kvinnor är 45,2 år och för männen 46,2 år.
Hel- och deltidsanställda
Av kommunens tillsvidareanställda har 96,4 procent heltidstjänst.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 98,6 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än 2015.
Timavlönade
Utförda timmar av timavlönade motsvarade 862 årsarbeten varav 389 årsarbeten för anställda
enligt beredskapsavtalet (BEA) och anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare).
Kommunfullmäktiges mål för 2016 var 425 årsarbeten för timavlönade exklusive BEA och PAN.
Utfallet blev 473 årsarbeten. Även om målet för 2016 inte uppnåddes så minskade timavlönade
med 2 årsarbeten. Störst förändring har skett bland yrkesgrupper inom vård och omsorg som
minskat med 11 årsarbeten.
Timavlönade medarbetare används i huvudsak för att täcka uppkomna vakanser på grund av semester, sjukdom eller annan frånvaro, samt för säsongsarbete.
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Extern personalomsättning
Personalomsättningen har ökat från 10,7 procent 2015 till 14 procent 2016. Ökningen är i stort
sett densamma för båda könen, däremot finns variationer mellan olika yrkesgrupper. Exkluderas
de som slutat på grund av uppnådd pensionsålder är personalomsättningen 11,2 %.
Bland yrkesgrupper med minst 20 anställda är fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arbetsterapeuter två grupper där personalomsättningen ökat markant. Fysioterapeuternas personalomsättning
har ökat från 17,9 till 45,9 procent och arbetsterapeuternas från 2,6 till 36,6 procent. Oavsett vad
orsaken är till att man byter arbetsgivare så leder en så hög rörlighet, där en tredjedel eller fler
väljer att sluta sin anställning, till allvarliga problem för verksamheten. Efterfrågan på både fysioterapeuter och arbetsterapeuter förväntas stiga då fler äldre i vårt samhälle innebär ett ökat behov
av rehabiliteringsinsatser. Arbetsförmedlingens prognoser visar också att tillgången på yrkesutbildade inte kommer att kunna möta efterfrågan. Biståndshandläggare, kommunikatörer och kuratorer är fler exempel på yrkesgrupper med hög personalomsättning, 30-36 procent.

Jämställdhet och likabehandling
Jämställdhet och likabehandling handlar om alla människors lika värde och är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. En arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med
att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens.
Jämställdhet under 2016
Normkritisk film
För att öka kunskapen om normkritik och HBTQIA-frågor hos alla medarbetare i Borås Stad har
två filmer med tillhörande diskussionsfrågor tagits fram som ska användas på arbetsplatsträffar.
Värdegrundsmaterial
Ett värdegrundsmaterial har arbetats fram som är tänkt att vara en inspiration och en kunskapskälla för personal som möter barn och unga i sitt arbete. Materialet innehåller faktadelar, tips på
övningar och diskussionsfrågor.
Fler män i förskolan
I juni 2016 avslutades Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt ”Fler män i förskolan”.
I projektet har jämställdhetssamordnare, en förskollärare och en barnskötare från Borås Stad
medverkat. I det nationella nätverket ingick förutom Borås även Arjeplog, Umeå, Eskilstuna,
Jönköping, Vänersborg och Malmö.
Syftet med projektet har varit att bredda rekryteringen, men många fler frågor för en framtida
förskola har också hanterats. Bland annat har frågor lyfts kring barns rättigheter, genus, normkritik, språk, förskolans likabehandlingsplan, förebyggande arbete, arbetsmiljöarbete, hälsa, rekrytering, praktik, feriearbete, trygghet, säkerhet, kultur, studie- och yrkesvägledning. I Borås finns
bl.a. manliga nätverk och mentorskap kopplade till studenterna på högskolan.
Innovationsplattform Borås
Borås Stad deltar i ett nationellt projekt för att stödja innovation inom den offentliga sektorn.
Målet är att skapa en bättre miljö för arbetet med en hållbar stadsutveckling genom att arbeta
tvärdisciplinärt, processorienterat, kunskapsbyggande och förebyggande.
Sex plattformar är etablerade nationellt och Innovationsplattform Borås är en av dem. Plattformen drivs av Borås Stad, Borås Högskola, Borås Energi och Miljö och RISE (f.d. SP). Plattformarna har den gemensamma ambitionen att skapa en öppen, kreativ miljö för samverkan och
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lärande samt etablera stödjande processer för en innovativ offentlig sektor. Strategin är att utgå
från och förstärka pågående satsningar och existerande ambitioner i staden.
Sociala investeringar
Fem sociala investeringsprojekt har godkänts av Kommunstyrelsen.
• Modersmålsstöd SFI har beviljats 1,3 miljoner kronor under perioden 2014-2016. Detta
projekt är avslutat och implementerat.
• Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan år F-6 har beviljats 3,7
miljoner kronor under åren 2015-2017.
• Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet
med unga vuxna långt från arbetsmarknaden. Projektet har tilldelats 4,1 miljoner kronor
år 2015-2017.
• En kommun fri från våld har fått 5,7 miljoner att arbeta med 2015-2019.
• Projektet Schysst kompis! har beviljats 275 000 kronor 2015-2017.
Alla projekt arbetar med socioekonomiska beräkningar som ska redovisas vid projektens slut.
Sedan slutet av 2016 deltar en utvärderare som följer tre av projekten och gör en slutlig sammanställning till Kommunstyrelsen för alla fem projekten, Högskolan i Borås kommer att skriva en
metodbok i ämnet sociala investeringar.

Personalutveckling
Utbildningsnivå i större yrkesgrupper
Relevant utbildning för medarbetare är viktigt ur flera perspektiv inte minst ur kvalitetssynpunkt.
Över tid har det gjorts satsningar inom olika yrkesgrupper för att höja kompetensnivån, bland
annat har validering för redan anställda genomförts. Några exempel på yrkesgrupper där insatser
gjorts under olika tidsperioder är barnskötare, omvårdnads- och habiliteringspersonal. Diagrammet visar utbildningsnivån över tid för dessa yrkesgrupper.

Det är fortfarande svårt att anställa behöriga lärare till alla tjänster. Efter en nedgång de två senaste åren har antalet obehöriga lärare ökat igen.
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Centrala utbildningar och kurser
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi.
Det rör sig om introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika utbildningsinsatser. Stadsledningskansliet arrangerar centralt ett antal utbildningar som riktar sig till hela
organisationen oberoende av vilken verksamhet man arbetar i. Under 2016 genomfördes utbildningar i bland annat projektledning, presentationsteknik och direktupphandling. Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också genomförts. Exempel på dessa är grundutbildning för lokalvårdare, utbildningar för hälsoinspiratörer
samt en utbildning i arbetsledning för medarbetare som inte är chefer.
Chef- och ledarutveckling
Systematiskt chefsutvecklingsprogram
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett
omfattande utbildningsprogram tagits fram. Programmet riktar sig i första hand till nya chefer.
Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, kvalitetsarbete och olika typer av samtal. Även Borås
Stads obligatoriska interna chefsutbildning, Chef- och ledarskap i praktiken, som omfattar nio
dagar, ingår i programmet.
Framtidens chef
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar
till organisationens chefsförsörjning och skapar goda möjligheter för obefordrade anställda att
utvecklas.
Under 2016 gick tolv personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda kandidaterna inför en ny roll som chef.
Under 2016 sökte knappt 20 personer till 2017 års utbildning. Nio personer har valts ut och dessa
kommer att genomgå Framtidens chef under 2017.
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Särskild satsning på strategiskt och exekutivt ledarskap
Hösten 2015 påbörjade 29 områdeschefer en utbildning i strategiskt och exekutivt ledarskap arrangerad av Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Utbildningen omfattade 7,5 hp och
fortsatte under våren 2016.
Fritidsstudier
70 personer har fått fritidsstudiebidrag under året att jämföra med 14 föregående år. Det har
bland annat beviljats bidrag för studier i svenska som andra språk och stödpedagogutbildning.

Hälsa och Arbetsmiljö
Attraktiv arbetsgivarindex AVI är ett sammanfattande index som utgår från nio mätbara nyckeltal
kring arbetsvillkor.
Tillsvidareanställningar
Genomsnittslön
Lika karriärmöjligheter
Tid för kompetensutveckling
Övertid
Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

- andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda
- genomsnittlig månadslön uppräknad till heltid
- andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda
- utbildningstid i procent av totalt arbetad tid
- övertid i procent av arbetad tid
- korttidssjukfrånvaro (t o m dag 14) i procent av arbetad tid
- antal anställda per chef
- långtidssjukfrånvaro (fr o m dag 15) i procent av arbetad tid
- antal avgångar i procent av tillsvidareanställda

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) Borås Stad
2014

2015

2016

Tillsvidareanställningar
Medianlön
Lika karriärmöjligheter

15
7
13

14
7
13

14
7
13

Tid för kompetensutveckling
Övertid
Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar

8
19
11
11

8
19
11
11

10
19
11
11

Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

4
11

2
10

2
10

Summa AVI-poäng

99

95

97

Hälsa – Frisk under ett år

Uppföljning av friska personer under ett år, verksamhetsmåttet hälsa, ger oss en indikation på hur
organisationen fungerar. Det är ett mått på gruppnivå som sätter fokus på organisatoriska faktorer som skapar en god arbetsplats med friska medarbetare. Den positiva trenden som inleddes
under andra halvåret 2015 har hållit i sig under 2016 och årets resultat är 31,5 procent. 28,3 procent av kvinnorna och 42,6 procent av männen.
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Långtidsfriska – Frisk under två år

Totalt var 1 479 personer långtidsfriska under tvåårsperioden 2015-2016 vilket motsvarar 19,6
procent av samtliga anställda. Det innebär en minskning från föregående år med 0,7 procentenheter. Män är mer långtidsfriska än kvinnor med 31,0 procent jämfört med 16,4 procent.
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter sedan föregående år. Det är en bit
kvar till uppfyllelse av fullmäktiges målsättning men kommunen gör ändå ett bra resultat genom
att bromsa upp sjukfallsutvecklingen i en tid då den nationellt sett förväntas nå sin kulmen först
2018.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
2013

2014

2015

2016

Kvinnor
Män

6,7
4,2

7,4
4,3

8,1
4,9

8,3
5,1

Totalt kommunen

6,1

6,7

7,4

7,5

Under 2016 har sjukfrånvaron minskat både vad gäller den längre sjukfrånvaron över 60 dagar
och för korttidssjukskrivningarna, 1-14 dagar. Däremot fortsätter perioden 15-60 dagar att öka
något.
Sjuklönekostnaden

Sjuklönekostnaderna för 2016 landade på 90 miljoner jämfört med 84 miljoner för 2015. Omräknat till årsarbetare motsvarar sjuklönekostnaderna 200 årsarbetare med medianlön.
Hälsofrämjande insatser

Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska
medarbetare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En
ökad satsning från arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliteringsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig
i hela organisationen. Det handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och
övergripande insatser/projekt i syfte att öka hälsan och minska sjukfrånvaron.
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Psykosocial arbetsmiljöscreening
Samarbetet med företaghälsovården kring psykosocial arbetsmiljöscreening som inleddes under
2015 har fortsatt under 2016 med fler arbetsplatser. Urvalet av arbetsplatser grundar sig på sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. Uppföljning av arbetsplatser från första urvalet visar på positiva resultat på både kort- och långtidssjukskrivningar. Detta
indikerar att satsningen på screeningarna var en viktig åtgärd för att möta den negativa sjukfallsutvecklingen. En screening sätter fokus på en gynnsam psykosocial arbetsmiljö, ett gemensamt
engagemang för verksamhetens uppdrag, och vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen.
Friskvårdsförmåner
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för
medarbetare, oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Friskvårdsbidraget
kan användas till valfri motionsaktivitet, träningskort och enklare massage. Samtliga
medarbetare erbjuds också gratis inträde till kommunens badanläggningar. Kostnaden för
friskvårdsbidraget och de fria baden uppgår till 4 474 255 kr. En ökning med 57 798 kr
från 2015.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under 2016 har fokus legat på att implementera den SAM-modul som togs fram under fjolåret.
Genom att bygga in det systematiska arbetsmiljöarbetet i stadens styr- och ledningssystem, Stratsys, har cheferna fått ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar nu förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket inte bara är ett stöd för chefen utan
dessutom stärker likvärdighet och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Nämnderna har i uppföljningen av Kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i Stratsys att förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en
positiv hälsoutveckling och bromsa sjukfrånvaron vid kommunens arbetsplatser. I det arbetet är
det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås Stads rutiner en grund.
Arbetsskador och tillbud

Antalet anmälda arbetsskador uppgick totalt till 588, en minskning med 173 anmälningar jämfört
med fjolåret. De vanligaste skadekategorierna är ”skadad av person” (i till exempel vård- eller
skolsammanhang) och ”fallolyckor”.
Antalet anmälda tillbud har minskat med 425 anmälningar och ligger i år på 837 jämfört med 1
262 under 2015.
Företagshälsovård

Borås Stads beställning av företagshälsovård har förändrats något under 2016, men tyngdpunkten
ligger alltjämt på rehabiliterande insatser. Idag går 51 procent av de medel som satsas på företagshälsovård till individärenden inom rehabilitering. Inflödet i sjukskrivning har avtagit under
året och kostnaderna för rehabilitering har minskat med nästan 700 000 kr. Det är första gången
sedan 2011 som stadens kostnader för rehabiliterande insatser minskar.

Lönestatistik
Medianlönen ökade med 801 kr eller 3,1 procent jämfört med föregående år och är nu totalt
26 426 kronor. Medianlönen för kvinnorna är 26 274 kr och för männen 27 205 kr.

Personalkostnader
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De totala personalkostnaderna (löner, utbetalda pensioner och avtalsförsäkringar) uppgår till
4 592,4 miljoner kronor.
I personalkostnaderna ingår Personalutveckling och personalvård (kurs- och konferensavgifter,
sjuk- och hälsovård, rehabiliteringsåtgärder, friskvård och fritidsaktiviteter, skydds- och arbetskläder, personalrekrytering och personalrepresentation) med 81,4 miljoner kronor.
Sjuklönekostnaderna ökade med drygt 6,1 miljoner kronor vilket motsvarar 7,3 procent.
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Koncernen
Borås Kommunkoncern uppvisar ett sammanställt resultat före skatt på
586 mnkr. Enskilt redovisas resultat för Borås Stad på 118 mnkr, för bolagskoncernen Borås Stadshus AB på 82 mnkr och för bostadsföretagen
på 377 mnkr.
I nedanstående bild visas vilka bolag som utöver kommunen ingår i den kommunala ”koncernen”
per 2016-12-31. Bolagen har indelats i tre grupper: Stadshuskoncernen, dvs. Borås Stadshus AB med
dess dotter- och dotterdotterbolag, Bostadsföretagen respektive Övriga företag. Utöver dessa ingår i
den sammanställda redovisningen även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande uppgick till 50 % respektive 55 %.

Koncernens resultat och finansiella ställning
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Med koncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen, där Borås Stad tillsammans
med samtliga bolag inkluderas i en sammanställd redovisning där koncerninterna mellanhavanden är
eliminerade.
Nyckeltal koncernen, mnkr
Resultat före skatt
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag
Verksamhetens nettokostnader
Soliditet
Balansomslutning
Nettoinvesteringar

2012
312
4,0%
4 520
45%
9 473
1 019

2013
264
3,2%
4 709
44%
10 375
997

2014
236
2,8%
4 903
39%
12 267
1 183

2015
298
3,5%
5 044
39%
13 005
1 371

2016
586
6,2%
5 125
40%
14 190
1 843

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 9,5 mdkr varav 7,3 mdkr för kommunen.
Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 586 mnkr.
Enskilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 118 mnkr, bolagskoncernen Borås
Stadshus AB 82 mnkr, bostadsföretagen 377 mnkr samt Borås Lokaltrafik AB 21 mnkr. Resultatet är 288 mnkr bättre än 2015, där de största förändringarna beror på till 364 mnkr i reavinst på
AB Bostäders fastighetsavyttring samt 42 mnkr lägre resultat för Borås Stad.
Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 14,2 mdkr. Balansomslutningen ökar
årligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2016 till hela 1,8
mdkr. Investeringstakten är hög både i kommunen och i bolagen, allra högst i Borås Energi och
Miljö AB till följd av investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk.
Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning.
Om justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bolagen med
finansiering, blir bolagens balansomslutning drygt 8 mdkr (57 %) och kommunens 6 mdkr (43
%). Enskilt störst balansräkningar bland bolagen har AB Bostäder i Borås 3,0 mdkr, Borås Energi
och Miljö AB 2,7 mdkr och Borås Elnät AB 1,0 mdkr.
Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 37,7 mnkr avseende 2016 års resultat. Inga aktieägartillskott har förekommit inom kommunkoncernen 2016.
Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställning ur ett koncernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kommuns totala finansiella risker och utmaningar.
Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av
kommunerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s
riskbedömer Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser
av kommunerna. Deras analys av Borås Stad (baserat på 2015 års siffror) indikerar sammantaget
ett högt betyg och en låg, men dock ökande risk. Resultatnivån per invånare är klart över rikssnittet men något lägre än resultatnivån för kategorin ”större städer”. Skuldsättningen inklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen är klart lägre än snittet för ”större städer”, men ökande
och under 2015 för första gången över rikssnittet. Liknande värdering framgår av Standard &
Poor’s som framhåller kommunens ekonomi som mycket stark, ekonomiskt resultat som genomsnittligt och lånebörda som måttlig. Den finansiella styrningen anses vara stark.
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Kommunstyrelsen delar analysen, sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella
ställning god. Samtidigt finns utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad skuldsättning.
Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick
2016-12-31 till 40 % (25 % inklusive pensionsåtaganden). Årets höga resultat gör att soliditeten
förbättrats något trots en ökad balansomslutning. Den stora nedgången i soliditet mellan 2013
och 2014 beror främst på att Borås Stad under 2014 slutade att placera överskottslikviditet i internbanken och ökade extern upplåning för bolagens hela lånebehov.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat även framöver för att
behålla en god ekonomisk hushållning, och för att hantera de utmaningar som en ökande investerings- och skuldnivå innebär. Detta kan nås genom fortsatt fokus på finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag.

Bolagens resultat
Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens årsredovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av bolagsstämmorna. I
samtliga fall har ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. För kommunalförbundet Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångspunkt från bolagsstämman och för respektive bolag upprättad bolagsordning och ägardirektiv, i vilka exempelvis underställningsplikten till Kommunfullmäktige framgår. Uppsiktsplikten
utövas på flera sätt. Kommunstyrelsen godkänner bolagens finansiering för det kommande året,
lägger bolagens budgetar till handlingarna samt utför planerings- och uppföljningssamtal. Uppföljning av verksamheten sker också genom årsredovisningen och tertialvisa budgetuppföljningar,
samt att Kommunstyrelsen även tar del av bolagens styrelseprotokoll och revisorernas berättelser.
Under året gör löpande samarbetsprocesser med de större bolagen att Kommunstyrelsen också
hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och eventuella problem.
I samband med granskningen av bolagens årsredovisningar gör Kommunstyrelsen den lagstadgade prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen har för kalenderåret 2016 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga majoritetsägda bolag.
Av bolagen utgör Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, cirka 80 %, av den totala bolagsvolymen. I figurerna nedan åskådliggörs storleksfördelningen mellan bolagen. Under 2016 har förändring skett främst genom den
stora ökningen i balansomslutningen för Borås Energi och Miljö AB till följd av pågående EMCinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning belastas kraftigt av investeringen, och detta utgör den enskilt största risken
bland kommunens bolag.

Bolagens storlek, and
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el av balansomslutning

Bolagen storlek, andel av omsättning

I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. De olika bolagens resultat och verksamhet beskrivs mer utförligt i avsnittet ”Bolagens resultat och verksamhet” i en senare del av årsredovisningen.
Samtliga företag 2016

Koncernbidrag
lämnat erhållit +
STADSHUSKONCERNEN
Borås Stadshus AB
koncernen
moderbolaget
Borås Energi och Miljö AB inkl db
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB inkl db
BoråsBorås TME AB inkl db
BSTF AB
Inkubatorn i Borås AB

mnkr

mnkr

mnkr

%

Bruttoomsättning

Eget
kapital

Balansomslutning

%
%
Avkastning Avkastning
Vinstpå
på
marginal eget kapital totalt kap

%

Soliditet

115
-2,0
58,6
65,6
-14,1
14,6
13,4
-15,3
-5,9
0,2

1 356
0,0
942,8
283,2
58,0
37,4
32,8
3,9
6,8
10,9

438
10,1
271,5
285,1
2,9
7,0
66,1
0,1
0,2
1,8

4 075
242,7
2 676,2
1 038,2
106,3
53,4
211,9
17,5
9,3
5,7

8
6,2
23,2
39,1
40,7
-

26
21,6
23,0
208,8
20,2
-

4
2,9
7,0
29,0
7,5
-

11
4,2
10,1
27,5
2,7
13,1
31,2
0,6
1,6
30,7

377
368,2
2,0
0,6
2,0
4,5

972
850,5
36,0
17,4
27,3
40,4

722
613,4
20,8
31,8
16,2
39,9

3 980
2 969,5
234,6
205,6
147,6
422,4

39
43,3
3,3
7,4
11,1

52
60,0
1,8
12,4
11,3

11
14,0
2,5
1,5
3,0
1,8

18
20,7
8,9
15,5
11,0
9,4

21,2

176,6

63,7

97,9

12,0

33,3

22,0

65,1

7,0

174,2

42,5

131,8

4,0

16,4

5,7

32,2

Sjuhärads kommunalförbund (100 %)

2,6

58,6

7,8

63,9

4,4

33,5

4,1

12,2

Totalt bolagen (ej eliminerat, exkl
förbunden)
f g år

514
177

2 504
2 195

8 153
7 176

21

42

7

15

BOSTADSFÖRETAGEN
AB Bostäder
Fristadbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
ÖVRIGA FÖRETAG
Borås Lokaltrafik AB
Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (100 %)

38
2,0
0,0
-16,3
14,5
-14,4
-7,0
15,3
6,0

mnkr
Resultat
efter
finansnetto
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Internbanken
Bakgrund
Det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till
en god ekonomisk hushållning främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital.
Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument ”Riktlinjer för finansverksamheten – Borås kommunkoncern”. Enligt dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen
finnas en internbank. Internbanken, som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar för
kapitalbindningen och gör all upplåning för kommunkoncernen. Internbanken eftersträvar att
låna ut till kommunens bolag till en marknadsmässig räntesats.
De kommunala bolagen ansvarar för ränterisken i respektive bolag och beslutar om transaktioner
i räntederivat med internbanken. Internbanken utför, i Borås Stads namn, alla externa finansiella
transaktioner inom kommunkoncernen. Internbanken inkommer månatligen med en finansrapport till Kommunstyrelsen.

Verksamheten under 2016
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från kreditvärderingsföretaget Standard &
Poor. Kommunen har en rating främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden, dels genom
kortfristig upplåning i ett certifikatsprogram, och dels genom långfristig upplåning i ett obligationsprogram.
Internbankens upplåning sker främst genom extern upplåning samt till en mindre del inlåning
från de bolag och förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den externa upplåningen
består främst i emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering
hos Kommuninvest. Internbankens upp- och utlåning uppgick 2016 till följande:
Internbankens upp- och utlåning

Mnkr
2015-12-31

2016-12-31

Förändring

5 537,8

5 790,4

252,6

-293,0

-395,6

-102,6

-5 394,8

-150,0

Internbankens utlåning till bolagen *
Internbankens upplåning, intern

Internbankens upplåning, extern *
-5 244,8
* varav 194,8 mkr (få 444,8) avser direktfinansiering mellan bolag och bank.

Internbankens utlåning till Borås Energi och Miljö AB ökade med ca 550 mkr under året till följd
av EMC och samtidigt minskade utlåningen till AB Bostäder med ca 400 mkr efter bolagets fastighetsförsäljning i mars 2016.
Internbankens resultat

mnkr

Ränteintäkter utlåning till bolagen*
Räntekostnad internbankens upplåning
Internbankens administrativa omkostnader

2015

2016

31,2

36,1

-18,0

-18,2

-1,7

-1,5

Resultat Internbanken**
11,4
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.
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16,4

** Beräkningssättet för resultatet har ändrats 2016 vilket även påverkar jämförelseåret 2015.

Nyckeltal:

2015

2016

Genomsnittlig marknadsränta,
3 mån STIBOR, %

-0,19

-0,49

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, %

-0,25

-0,48

Genomsnittlig ränta upplåning, %

0,36

0,50

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %

0,62

0,89

Kapitalbindning per 31 december, år

2,46

6,32

Räntebindning per 31 december, år

1,86

5,91

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras
på marknadsmässiga villkor. Detta har sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och EU: s konkurrenslagstiftning. Under året har varje bolag betalat en individuellt satt
marknadsmässig marginal utifrån sina förutsättningar och andel konkurrensutsatt verksamhet.

Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i form
av operativa risker. Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga fall bolagen.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en
ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Högst 40 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en enskild 12-månadersperiod. Minst 50 procent av de närmaste 3 månadernas finansieringsbehov ska täckas genom tillgång till likvida medel eller kreditlöften.
Upplåningens förfallostruktur
Intervall

%

Norm

2016-12-31

Riskmandat

-1 år

0

12,0

0-25

1-3 år

60

47,0

30-90

>3 år

40

41,0

10-60

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt. För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över
tiden ska, som huvudprincip, maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader.
Med huvudprincipen som utgångspunkt kan bolagen utforma egna räntebindningsstrategier med
riskmandat, som ska godkännas av kommunstyrelsen.
Bolagens räntebindning
Intervall
-1 år

%
Norm

2016-12-31

50,0

51,0
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Den valda ränteriskhanteringen har för hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad
under året med 58,1 mnkr (62,2 mnkr) jämfört med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 1,03 % (1,23 %).

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet
innebär. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög kreditvärdighet
väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna sprids på flera motparter.
Ränteswappar per motpart 2016-12-31
Motpart

mnkr

Nominellt

Marknadsvärde

SWE

50,0

-4,4

SHB

253,0

-15,8

SEB

705,0

-54,0

RBS

9,5

-1,5

NDA

50,0

-4,0

DDB

1 051,0

-46,2

Summa
2 118,5
-125,9
Nominell beloppsgräns per motpart uppgår till 3 000 mnkr, maximal löptid 15 år, godkänd motpart skandinavisk
bank med rating om minst A+ (S & P) eller A1 (Moodys).

Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker. Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.
De derivat Borås Stad innehar är s k raka ränteswappar, utan någon inbyggd optionalitet. En rak
ränteswap innebär att rörlig ränta byts mot fast ränta, och blir jämförbar med ett fasträntelån.
Marknadsvärdet är en ögonblicksbild av den kostnad som skulle uppstå vid en stängning av de
utestående derivatkontrakten. Kostnaden är jämförbar med den ränteskillnadsersättning som
måste betalas till banken då ett bundet lån förtidsinlöses.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta.
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 2016-12-31
inga valutarisker.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas
genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering. Finansverksamheten ska organiseras
utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska
handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan.
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Sammanställd redovisning
Resultaträkning

Kommun

Koncern

mnkr

2015

2016

2015

2016

Not

1 375

1 650

3 165

3 369

1

0

0

0

364

1

-6 461

-7 079

-7 664

-8 215

2

-205

-268

-545

-642

3

-5 291

-5 697

-5 044

-5 125

4

Skatteintäkter

4 312

4 578

4 312

4 578

5

Generella statsbidrag och utjämning

1 109

1 204

1 109

1 204

6

Finansiella intäkter

113

126

7

6

7

Finansiella kostnader

-83

-94

-86

-77

8

Resultat före extraordinära poster

160

118

298

586

0

0

-26

-17

160

118

272

569

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skattekostnader
Årets resultat
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9

Balansräkning

Kommun

Koncern

mnkr

2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar

9 507

9 760

10 919

11 815

10

0

0

5

5

11

Materiella anläggningstillgångar

3 925

3 999

10 697

11 646

- byggnader och tekniska anläggningar

3 640

3 720

8 238

9 144

12

285

279

2 459

2 502

13

5 582

5 761

217

163

Immateriella anläggningstillgångar

- maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
- värdepapper m m

115

114

90

109

14

- långfristig utlåning

5 467

5 647

126

54

15

0

0

1

1

- uppskjutna skattefordringar
Omsättningstillgångar

1 790

2 034

2 086

2 375

16

Förråd, lager o exploateringsfastigheter

230

262

274

297

17

Kortfristiga fordringar

426

530

676

834

18

Kortfristiga placeringar

100

399

100

399

18

1 034

843

1 036

844

19

11 297

11 794

13 005

14 190

4 330

4 449

5 072

5 641

- därav årets resultat

160

118

272

569

Avsättningar

636

742

1 008

1 159

Avsättningar för pensioner

590

686

633

731

Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Uppskjuten skatteskuld

20

21

0

0

163

170

46

56

212

258

Skulder

6 331

6 603

6 925

7 390

Långfristiga skulder

5 067

3 424

5 331

3 696

23

Kortfristiga skulder

1 264

3 180

1 594

3 694

24

11 297

11 794

13 005

14 190

2 153

2 101

2 161

2 111

25

446

448

206

209

26

2 599

2 549

2 367

2 320

Andra avsättningar

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

22

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys

Kommun

Koncern

mnkr

2015

2016

2015

2016

Årets resultat före extraordinära poster

160

118

325

586

Justering för av och nedskrivningar

205

269

545

642

16

124

19

177

-83

-19

-83

-26

0

0

0

0

-45

-16

-40

-367

1

-2

Medel från den löpande verksamheten

Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för extraordinära poster
Justering för andra poster
Skattekostnad

0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

253

476

767

1 010

Förändring av kortfristiga fordringar

185

-122

-28

-556

Förändring av förråd och lager

-81

-32

-102

-24

95

1 916

-261

2 100

Förändring av rörelsekapital

199

1 762

-391

1 520

Kassaflöde från den löpande verksamheten

452

2 238

376

2 530

0

0

0

-1

-417

-314

-1 338

-1 821

63

23

48

554

-81

0

-81

-21

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

29

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-435

-291

-1 371

-1 260

450

750

739

-1 635

Övr ökning av långfristig skuld

6

8

0

0

Amortering av långfristig skuld

0

-2 400

0

0

Övr minskning av långfristig skuld

0

-1

0

0

-1 031

-537

0

73

301

42

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-274

-2 137

739

-1 562

Årets kassaflöde

-257

-190

-256

-292

1 391

1 034

1 392

1 136

Förändring av kortfristiga skulder

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

Likvida medel vid årets början
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Likvida medel vid årets slut

1 134

843

1 136

844

-257

-190

-256

-292

Begreppsförklaringar
är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T ex aktier i de kommunala bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar.

Anläggningstillgångar

är ett löfte att ta över någon annans skuld, om denne av någon anledning
inte klarar av betalningen.

Ansvarsförbindelse

är en planmässig värdeminskning av kommunens anläggningstillgångar och inventarier. Avskrivningen ska motsvara anläggningstillgångens värdeminskning på grund av ålder och
förslitning och sker normalt enligt plan, d v s en viss avskrivningstid för en viss typ av tillgång.
Komponentavskrivning har tillämpats på anläggningar under 2014 till 2016, där komponentindelning har varit relevant.
Avskrivningar

är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp eller
till den tid de ska infrias, d v s ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt inte är
helt bestämda.
Avsättningar

visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen
har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har skaffats
(lång- och kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital).
Balansräkningen

omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året.
Den utgör således en specifikation av verksamhetens nettokostnader i olika ansvar, verksamheter
och kostnads- och intäktsslag m m.

Driftredovisningen

Eget kapital

är skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder inklusive avsättningar.

Finansnettot

är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Investeringsredovisningen

omfattar utgifter för investeringar i byggnader och anläggningar,

mark och inventarier.
Kassaflödesanalysen visar

hur kommunen fått in pengar och på vilket sätt dessa använts under

året.
Kortfristiga skulder

är skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Långfristiga skulder

är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter balansdagen.

utgörs av driftkostnaden minskad med intäkter i form av avgifter,
driftbidrag och ersättningar. Avskrivningar ingår också i verksamhetens nettokostnad.

Verksamhetens nettokostnad

Omsättningstillgång är

en tillgång som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel och som
inte är avsedd för stadigvarande bruk.
visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. Pensionsredovisningen sker enligt den så kallade blandmodellen.
Pensionsskulden
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Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av
kommunens eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster.

Tillämpade redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras i Lag om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet efter avdrag för gjorda avskrivningar.
Anskaffningsvärdet beräknades, fram tom 2011, lika med utgiften minus eventuella investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas investeringsutgiften brutto bland anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas from 2012 initialt som en skuld, för att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett basbelopp (44 500 kr) och en varaktighet
av minst 3 år.
Anläggningslån

Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter
30 år avskrivs i sin helhet. Fram till år 2015 har anläggningslånen årligen skrivits ned med 1/30del av det ursprungliga lånebeloppet. I 2016 års redovisning har anläggningslånen skrivits ned i
sin helhet. Framåt kommer anläggningslånen att redovisas som bidrag. Oavsett redovisningsform
gäller fortfarande att lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga och lånegrundande
verksamheten upphör eller ändras och inte ersätts av annan motsvarande verksamhet.
Avskrivningar

Avskrivning påbörjas året efter investeringen är slutförd. Detta gäller dock inte Servicekontorets
fordon och maskiner, där avskrivningarna påbörjas under anskaffningsåret. Avskrivningar av
anläggningstillgångarna sker linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden. Viss vägledning har
funnits i SKL:s förslag till avskrivningstider/RKR:s skrift om avskrivningar. Från och med år
2014 tillämpas komponentavskrivning på de fastigheter och anläggningar som har färdigställts
under året och där det har varit relevant att dela in anläggningen i komponenter. Utredning har
pågått under år 2016 avseende en modifierad komponentavskrivningsmodell för befintliga anläggningar färdigställda före år 2014. Denna modifierade modell kommer att tillämpas from år
2017 och 2018.
Tillämpade avskrivningstider kommunen
Anläggningar t o m 2013
Tillgångsslag
Gator, vägar, parker m m

Avskrivningstid
10-33 år

Markreserv, övrig mark

Obegränsad livslängd

Verksamhetsfastigheter

10-50 år

Fordon och maskiner

3-10 år

Inventarier i övrigt

3-10 år
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Anläggningar fr o m 2014
Huvudgrupp tillgångsslag

Avskrivningstid vid
komponentindelning

Huvudgata

10-100 år

Lokalgata

30-100 år

GC-vägar

30-100 år

Broar av betong

25-70 år

Broar av trä

10-70 år

Gågator/torg

15-100 år

Avskrivningstid övrigt,
ej komponentindelning

15-30 år

Belysning
Parker/lekplatser

15-100 år

Nybyggnationer
- Verksamhetsfastigheter

10-80 år

- Konstgräsplaner

8-20 år

Gator, vägar, parker m m

10-33 år

Markreserv, övrig mark

Obegränsad livslängd

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter

10-33 år

Fordon och maskiner

3-10 år

Inventarier i övrigt

3-10 år

Konst

Obegränsad livslängd

Finansiella tillgångar

Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR 20 klassificerade som omsättningstillgång,
kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens
förvaltning regleras i av Kommunstyrelsen antagen placeringspolicy för Borås Stad 2016-05-16 §
268. Samtliga placeringsmedel är kollektivt värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och
marknadsvärde.
Avsättningar

Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för
medfinansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är reglerade i avtal.
Pensioner

Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. Pensionsrätt intjänad t o m 1997 upptas således som ansvarförbindelse. Intjänad individuell del som
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ska utbetalas efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i balansräkningen. Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser bl a kompletterande ålderspension och visstidspension. Fr o m 2015 finns också avsättningar till pensioner för förtroendemän. Både pensionsutbetalningar och avsättningar till intjänade pensioner belastas med löneskatt
på 24,26 %.
Under 2004 till 2009 gjordes extra avsättningar till pensioner intjänade före 1998. En extra avsättning har även gjorts under 2016 till pensioner intjänade före 1998.
Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt
BFNAR 2012:1 (K3).
Finansiella skulder

All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas, vilket innebär att Borås Stad står för all kreditanskaffning till koncernens bolag och utlåning sker genom internbanken till bolagen, som ansvarar för räntesäkringen. All upplåning vidareutlånas till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt Internbanken.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning i enlighet med RKR 21 tillämpas. Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.
Borås Stad speglar alla upptagna räntederivat ut mot bolagen, vilket medför en neutral position.
Bedömning av säkringsförhållandet sker istället i varje bolag. Säkringsdokumentation upprättas av
bolagen, där man varje balansdag jämför de huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumenten med
de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten.
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de
huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Samtliga bolag
kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2016-12-31.
Periodisering

Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner t o m 10/1 2017. Därefter har kostnader
och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret.
Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid har skuldförts (semesterlöneskuld).
Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2017, men som avser december 2016, har skuldförts.
Realisationsvinster

Realisationsvinster vid försäljningar av mark och andra anläggningstillgångar bokförs from 2013
bland verksamhetens intäkter. Tidigare år har dessa bokförts som extraordinära intäkter.
Skatteintäkter

I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de redovisas under det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skatteintäkterna består av tre olika
delar
• de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats till kommunen under inkomståret
• en prognos för avräkningslikviden för 2016
• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2015 jämfört med den prognostiserade avräkning som gjordes i 2015 års bokslut.
Leasing- och hyresavtal

I RKR:s rekommendation 13:2 finns bestämmelser om hur redovisning ska ske beträffande leasing-/hyresavtal som löper på mer än 3 år. Avtal om leasing/hyra kan innebära stora ekonomiska
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åtaganden beroende på avtalets längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om kriterierna i rekommendationen 13:2 är uppfyllda ska värdet av leasade/hyrda tillgångar och framtida hyresavgifter tas upp i balansräkningen som tillgång respektive skuld.
Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. Vid en första bedömning kan konstateras att det finns
svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter och då osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas
samtliga leasing-/hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt. Nedanstående tabell visar
totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen under 2016 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och
återstående avtalslängd.
Externa hyreskostnader 2016 för Borås Stad
Hyresobjekt med en total årshyra per objekt på mer än 500.000:Hyresvärd Kommunala Bolag
Verksamhet

Gemensam verksamhet
Fritidsverksamhet
Förskola
Grundskola
Vård och omsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa hyreskostnad 2016

Antal
objekt
2
1
4
2
31

Mnkr
Total-

Återstående avtalstid, total årshyra 2016
mer än 20
1-5 år
6-10 år
11-20 år år
summa
5,2
5,2
0,9
0,9
3,4
0,6
4,0
1,8
6,6
8,4
31,0
23,2
6,9
3,8
64,8

40

Hyresvärd Privata Bolag
Verksamhet

Antal

Gemensam verksamhet
Fritidsgårdsverksamhet
Idrottsanläggningar */
Kulturverksamhet
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vård och omsorg
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa hyreskostnad 2016

objekt
15
2
4
3
8
4
7
27
2
72

42,3

30,4

6,9

3,8

Mnkr
Återstående avtalstid, total årshyra 2016
Totalmer än 20
1-5 år
6-10 år
11-20 år år
summa
12,9
12,2
0,9
25,1
1,9
1,9
10,7
10,7
2,3
7,8
10,1
5,6
2,8
8,4
2,4
2,4
3,0
4,4
5,2
12,6
23,8
14,7
1,6
40,2
4,7
4,7
56,6
34,2
15,5
10,7
117,0

*/ Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att
förvärva

Hyresobjekt med en total årshyra per objekt under 500.000:-

Antal objekt
153

83,3

Mnkr
Totalsumma
31,0
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Lånekostnader (Ränta under byggtid)

Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar mer än 1 års tid i anspråk, belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid.
Exploateringsredovisning

Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas from 2012 bland omsättningstillgångarna.
Avskrivning av kundfordringar

Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i bokslutet. Avskrivningarna bokförs på
berörd verksamhet. Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommunens externa inkassopartner.
Ansvarsförbindelser

Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmässigt kommunens borgen för de kommunala
företagens pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt fullt ut ska behöva avsätta
medel för framtida pensionsutbetalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för dessa. Borgensåtagandet för dessa pensionsåtaganden är till beloppet obestämt.
I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade tom 1997. Borås Stad har genom en
försäkringslösning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensioner. Försäkringslösningen
har då minskat beloppet under ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen kvarstår dock om försäkringsbolaget inte skulle kunna infria försäkringen.
Sammanställd redovisning

Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive
BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör
en liten och oväsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda
redovisningen.
Enligt lagen om kommunal redovisning ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande. Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8.2 upprättar
Borås Stad sammanställd redovisning som utgår från underkoncernernas bokslut.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala
bolag eliminerats, varefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda inkluderas
endast ägda andelar av räkenskaperna i koncernredovisningen. Väsentliga koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder har eliminerats. Koncernföretagens bokslutsdispositioner faller bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. I den
sammanställda balansräkningen fördelas koncernföretagens obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Den sammanställda redovisningen avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås Stad, de
majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 % respektive 55 %. En uppställning av de majoritetsägda bolagen som ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt ”Koncernen”. En samlad förteckning över
Borås Stads ägarintressen i bolag och ekonomiska föreningar återfinns i not 14.
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Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjärnans Djursjukhus och Proteko. Bakom
Kommunstyrelsens bedömning ligger bl.a. vad som sägs i Kommunallagens regler om insyn i
kommunala bolag m.m. Där stadgas bl.a. beträffande delägda företag att bedömningen ska utgå
ifrån vad som "är rimligt med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt". Oavsett ägarandel har Kommunstyrelsen vid avgränsning av koncernen utgått
ifrån vad som utifrån ett styr- och ledningsperspektiv kan anses vara motiverat. Omslutningen i
de ekonomiska föreningar och stiftelser som inte medtagits är också av ringa betydelse i förhållande till kommunens totala resultat- och balansräkning. I den sammanställda redovisningen ingår
inte heller de olika donationsfonderna, som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser.
De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider:
Tillgångsslag

Avskrivningstid

Byggnader

5-100 år

Markanläggningar

10-25 år

Tekniska anläggningar

10-35 år

Fordon

5-12 år

Inventarier

3-10 år

Förändring av redovisningsprinciper

Sedan föregående år har en omklassificering gjorts avseende de extraordinära kostnaderna, avsättning VA-verksamheten. Avsättningen bedöms inte längre som extraordinär utan ingår i verksamhetens nettokostnader. Detta eftersom kostnaderna inte anses uppfylla de tre kraven för att
vara extraordinära: kostnaden saknar samband med ordinarie verksamhet, kostnaden är av betydande karaktär samt att kostnaden inte kan förväntas inträffa återkommande.
Som framgår ovan under rubriken ”Anläggningslån” har ändrad redovisningsprincip skett avseende avskrivningstid.
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Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Avgifter, ersättningar, hyror och arrenden

679

744

2 347

2 346

Driftbidrag

536

751

556

762

43

0

43

1

Investeringsbidrag (direktförda)

3

17

3

17

Investeringsbidrag (periodiserade)
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar

0

1

0

0

45

17

46

381

6

45

6

45

Försäljningsmedel, övrigt

49

46

100

54

Övrigt

14

23

64

120

0

8

0

8

1 375

1 650

3 165

3 733

Återbetalning AFA-försäkring

Försäljning av exploateringsfastigheter

Förändring av avsättningar
Summa

AB Bostäder i Borås reavinst vid avyttring av fastigheter på 363,6 mnkr är redovisat som
jämförelsestörande intäkt.

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

-4 249

-4 664

-4 732

-5 162

- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm

-1 285

-1 483

-1 440

-1 637

Tjänster

-1 626

-1 754

-2 097

-2 155

Materiel

-302

-331

-592

-659

Transfereringar, bidrag m m

-284

-330

-243

-239

-4

-29

-5

-30

-2

-27

-2

-27

-6 461

-7 079

-7 664

-8 215

Personalkostnader

- därav bidrag till statlig infrastuktur
- därav kostnad för sålda exploateringsfastigheter
Summa

Uppdragsföretag

Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet
skett så att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling
enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. I följande tabell
nämnda kommunala entreprenader har bedrivits inom Borås Stad 2016. Friskolor definieras inte
som kommunala entreprenader eftersom de tillkommer genom avtal med staten.
Uppdragsföretag 2016
Verksamhetsområde
Företagshälsovård

Bruttokostnad
Uppdragsföretag

Andel
Bruttokostnad
Uppdragsföretag totalt inkl uppdragsföretag

6 812

86,1%

7 916

LOV Hemtjänst

64 980

18,5%

351 558

Äldreboenden

10 516

1,7%

626 964

Gruppbostäder LSS

54 229

24,2%

223 997

98

LOV daglig verksamhet

11 301

19,8%

Boende IFO Vuxen
7 199
Arbetsgivaravgifter, pensioner m.m.

95,7%
Kommun
2015
-892

56 938

2016
-975

7 521
Koncern
2015
-1 008

2016
-1 086

-312
-178
-125
-8
0
0
-1

-409
-189
-126
-21
-72
0
-1

-344
-188
-127
-13
0
-15
-1

-441
-211
-128
-27
-72
-2
-1

-75
-6
-1 285

-81
-18
-1 483

-82
-6
-1 440

-93
-18
-1 637

Totalbelopp upplösning

2015

2016

1 år

0,4

0,5

Arbetsgivaravgifter
Pensionskostnad inkl löneskatt
- årets intjänade pensioner
- pensionsutbetalningar
- avsatt till pensioner intjänat from 1998
- avsatt till pensioner intjänat tom 1997
- pensionsförsäkringar
- förvaltningskostnader
Personalvård och personalutveckling
Tillfälligt inhyrd personal
Summa
Bidrag till statlig infrastruktur

Tid för
mnkr
Div. direkta bidrag till statlig infrastruktur
Indexuppräkning järnvägsutredning Götalandsbanan

0,2

1 år

GC-väg, Frufällan

3,0

1 år

3,0

GC-väg, Sandhult

0,8

1 år

0,8

24,0

1 år

GC-väg, Borås – Rydboholm

0,2

24,0

Summa

4,2

Not 3 Avskrivningar/Nedskrivningar

Kommun

Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar
Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar
Nedskrivningar, finansiella tillgångar
Nedskrivningar, ändrad redovisningsprincip
Nedskrivningar, materiella tillgångar
Summa
Nedskrivningar

4,2
28,9

Koncern

2015

2016

2015

2016

0

0

-1

-2

-201

-217

-512

-544

-2

-2

-3

-2

0

-33

0

-33

-2

-17

-29

-61

-205

-268

-545

-642

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Utbyte av konstgräsplan, Dalsjöfors

-2

0

-2

0

Ombyggnad Bodaskolan, våning 4

0

-17

0

-17

Borås Energi & Miljö AB, deponi och anläggningar

0

0

-4

0

99

för fjärrvärme
Borås Energi & Miljö AB, anläggningstillgångar inom

0

0

-23

-31

0

0

0

-13

affärsområdet biogas och vindkraftverk
AB Bostäder i Borås, nedskrivning byggnader

Not 4 Verksamhetens nettokostnader
(exkl avskrivningar)

Kommun

Nettokostnader per verksamhetsområde

2015

2016

Gemensamma funktioner

-248

-264

Politisk verksamhet

-53

-52

Infrastruktur och skydd

-114

-116

Gator vägar, parkering och parker

-129

-158

Fritid

-215

-222

Kultur

-156

-161

28

30

Pedagogisk verksamhet

-2 258

-2 388

Vård och omsorg

-2 166

-2 195

Affärsverksamhet

Särskilt riktade insatser
Summa
Finansiering
Summa
- förändring %

Not 5 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Preliminär skatteavräkning
Slutlig skatteavräkning
Summa kommunalskatt
- förändring %
Skattesats %
Skatteunderlag
- förändring %

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

-70

-81

-5 381

-5 605

295

177

-5 086

-5 429

3,8

6,7

Kommun
2015
4 316
4
-8
4 312
4,4
21,06
20 493
4,3

2016
4 596
-22
5
4 578
6,2
21,31
21 566
5,2

Koncern
2015
4 316
4
-8
4 312
4,4
21,06
20 493
4,3

Kommun

Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Införandebidrag
Kostnadsutjämningsavgift

2016
4 596
-22
5
4 578
6,2
21,31
21 566
5,2

Koncern

2015

2016

2015

2016

884

954

884

954

0

0

0

0

11

0

11

0

9

0

9

0

-41

-48

-41

-48

Regleringsbidrag

0

0

0

0

Regleringsavgift

-4

-4

-4

-4

Bidrag för LSS-utjämning

67

22

67

22

100

Fastighetsavgift

169

175

169

175

Övriga generella statsbidrag

8

0

8

0

Tillfälligt statsbidrag flyktingmottagning

6

75

6

75

Byggbonus från Boverket

0

30

0

30

1 109

1 204

1 109

1 204

Summa

101

Not 7 Finansiella intäkter

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ränta på långfristig utlåning

31

36

0

0

Ränta på likvida placeringar

2

-1

2

-1

Ränta från Internbanken (kortfristig fordran)
Räntederivat

0

71

0

0

62

0

0

0

1

0

1

0

15

15

0

0

2

5

4

7

113

126

7

6

Ränta under byggtid
Utdelning från dotterbolag
Övrigt
Summa

Not 8 Finansiella kostnader

Kommun

Ränta på externa långfristiga lån

2016

2015

2016

-12

-14

-13

0

0

0

0

0

-62

-71

-62

-71

Ränta på Internbanken (kortfristig skuld)
Räntederivat
Ränta på pensionsavgifter/pensionsavsättningar

Koncern

2015

-3

-3

-4

-4

Försäljningspris finansiell anläggningstillgång

0

0

0

0

Bokfört värde finansiell anläggningstillgång

0

0

0

0

-6

-5

-7

-2

-83

-94

-86

-77

Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 9 Skattekostnader

Kommun
2015

Koncern
2016

2015

2016

-1

-2

-25

-15

-26

-17

Årets skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad
Summa

Not 10 Anläggningstillgångar

0

0

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

8 503

9 507

10 055

10 919

Årlig förändring

1 004

254

864

896

- immateriella tillgångar

0

0

-1

0

- materiella tillgångar

196

74

785

950

- finansiella tillgångar

808

180

80

-53

9 507

9 760

10 919

11 815

Utgående balans

102

Not 11 Immateriella tillgångar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

0

0

6

5

Årlig förändring

0

0

-1

0

- nya investeringar

0

0

0

1

- investeringsbidrag

0

0

0

0

- nedskrivningar

0

0

0

0

- avskrivningar

0

0

-1

-1

Utgående balans

0

0

5

5

Ackumulerade värden för immateriella
anläggningstillgångar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

16

18

Ackumulerade avskrivningar

0

0

-11

-13

Utgående balans

0

0

5

5

Not 12 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

3 454

3 640

7 643

8 238

Årlig förändring

186

80

595

906

- nya investeringar inkl pågående nyanläggning

352

259

878

1 416

- försäljningar (bokfört värde)

-18

-5

-25

-223

-2

-17

-2

-28

- nedskrivningar
- avskrivningar

-146

-156

-256

-258

Summa Mark, byggnader och tekn anl

3 640

3 720

8 238

9 144

Utgående balans

3 640

3 720

8 238

9 144

349

351

448

442

- markreserv
- markvärde , gatu-, gc- och parkmark
- verksamhetsfastigheter
- fastigheter för affärsverksamhet
- publika fastigheter
- fastigheter för annan verksamhet
- pågående nyanläggning

103

76

76

76

76

2 181

2 547

2 244

3 752

0

0

4 019

4 091

531

551

531

551

37

36

37

36

466

159

883

195

Ackumulerade värden för mark, byggnader
och anläggningar

Kommun

Ackumulerade anskaffningar
Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar
Utgående balans

Koncern

2015

2016

2015

2016

5 645

5 898

11 545

12 677

-2 005

-2 178

-3 307

-3 532

3 640

3 720

8 238

9 144

De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på
6 631 mnkr medan det totala bokförda värdet uppgår till 3 863 mnkr.
Not 13 Maskiner och inventarier

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

275

285

2 269

2 459

Årlig förändring

10

-6

190

43

- nya investeringar

65

56

474

362

- investeringsbidrag

0

0

0

0

- försäljningar

0

0

-1

-11

- nedskrivningar

0

-1

-26

-32

- avskrivningar

-55

-60

-257

-277

Utgående balans

285

279

2 459

2 502

Ackumulerade värden för maskiner och
inventarier

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ackumulerade anskaffningar

541

596

4 539

4 890

Ackumulerade avskrivningar

-256

-317

-2 003

-2 280

0

0

-77

-108

285

280

2 459

2 502

Ackumulerade nedskrivningar
Utgående balans
.

Not 14 Värdepapper m m

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

34

115

9

90

Årlig förändring

81

-1

81

19

115

114

90

109

- aktier

28

27

2

21

- andelar i ekonomiska föreningar

86

86

86

86

1

2

2

2

Utgående balans

- bostadsrätter

104

Kommunens engagemang i aktiebolag

Aktier

och ekonomiska föreningar

andelar, m m
Bokfört värde, tkr

Ägarandel %

Borås Stadshus AB

10 000

100,0

AB Bostäder i Borås

10 995

99,9

400

100,0

AB Sandhultsbostäder

1 500

100,0

AB Toarpshus

1 596

99,9

Viskaforshem AB

2 000

100,0

250

100,0

4

0,0

Aktiebolag

Fristadbostäder AB

Borås Lokaltrafik AB
Kommentus-Gruppen AB
Ekonomiska föreningar
Kommuninvest Ekonomisk Förening

86 093

Andelar i övriga föreningar

Not 15 Långfristig utlåning

18

Kommun

Koncern

mnkr

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

4 740

5 467

127

126

Årlig förändring

727

180

-1

-73

1 030

739

3

0

-301

-524

-2

-73

-2

-2

-2

0

0

-33

0

0

Utgående balans

5 467

5 647

126

54

- lån till kommunens företag

5 342

5 595

0

0

- nya lån
- amorteringar
- nedskrivningar, ordinarie
- nedskrivning, ändrad redovisningsprincip

- lån till föreningsanläggningar

31

0

31

0

- övrig utlåning

94

52

95

54

Not 16 Omsättningstillgångar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

2 151

1 790

2 212

2 086

Årlig förändring

-361

245

-126

289

81

32

102

24

-185

403

28

556

- förråd, lager och exploateringsområden
- kortfristiga fordringar
- varav Internbank

43

-280

0

0

100

0

100

-100

- kassa och bank

-357

-190

-356

-192

Utgående balans

1 790

2 034

2 086

2 375

- kortfristiga placeringar

105

Not 17 Förråd m.m.
Virkeslager
Servicekontorets förråd

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

0

0

0

0

4

5

4

5

225

256

225

256

Bränslelager

0

0

14

17

Ålandsgatans förråd

0

0

25

0

Exploateringsområden

Övrigt

1

0

6

19

Summa

230

262

274

297

Not 18 Kortfristiga fordringar och
placeringar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Kortfristig utlåning

1

1

0

0

- koncernkontot

0

0

0

0

- kortfristig del av långfristig fordran

1

1

0

0

Skatte- och bidragsavräkning

64

78

64

78

Statsbidragsfordringar

88

140

88

140

Kundfordringar

91

101

290

293

Mervärdeskattefordran

75

83

81

95

Interimsfordringar

88

108

125

209

100

399

100

399

19

18

28

19

526

929

776

1 233

Kortfristiga placeringar
Övrigt
Summa

Not 19 Kassa och bank
Kommunens likvida medel

Kommun
2015

2016

2015

2016

1 034

843

1 034

843

Företagens likvida medel
Summa

Koncernkontot

Koncern

0

0

2

1

1 034

843

1 036

844

mnkr

Företagens inlåning
Företagens lån
Borås Stads kassa

106

2015

2016

126

154

-5 080

-4 583

386

270

Extern upplåning

4 800

4 200

Saldo koncernkonto

232

41

Övriga likvida medel

802

802

1 034

843

Summa Kassa och bank

Not 20 Eget kapital

Kommun

Ingående eget kapital
Årlig förändring

2015

2016

2015

2016

4 170

4 330

4 800

5 072

160

118

272

569

0

0

0

-1

160

118

272

569

4 330

4 449

5 072

5 641

- rättelse från tidigare år
- årets resultat
Utgående eget kapital

Not 20 Eget kapital RUR

Koncern

Kommun

Utgående eget kapital
Resultatutjämningsreserv 2010-2012
Resultatutjämningsreserv 2013

2015

2016

4 330

4 449

157

157

45

45

Resultatutjämningsreserv 2014

49

49

Total Resultatutjämningsreserv

250

250

4 080

4 199

Övrigt eget kapital

Not 21 Avsättningar för pensioner

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

261

281

296

317

0

1

0

1

Särskild avtalspension, inkl löneskatt,
intjänat fr o m 1998
Särskild avtalspension, förtroendevalda
inkl löneskatt
Visstidspensioner inkl löneskatt

1

4

3

4

Framtida pensioner intjänade t o m 1997

328

400

334

408

Summa

590

686

633

731

0

0

27

29

590

686

606

702

Pensionsmedlens användning
- finansiella placeringar
- återlåning

Aktualiseringsgrad

%

Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998

107

2015

2016

93,5

92,0

Antal visstidsförordnanden
2015

2016

1

2

Antal visstidsförordnanden

Avsättning framtida pensioner intjänade t o m 1997

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

328

328

334

334

Årlig förändring

0

72

0

75

- ny avsättning

0

72

0

75

- disposition av avsättning

0

0

0

0

därav försäkringslösning

0

0

0

0

därav löneskatt

0

0

0

0

328

400

334

408

Ingående avsättning

Utgående avsättning

Not 22 Andra avsättningar

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

Ingående balans

125

46

263

212

Förändring under året

-79

10

-51

45

- nya avsättningar
- disposition av avsättning
- återföring till Resultaträkning
Utgående balans
- MarketPlace Borås Ek förening
- Högskolan, professurer (från stabiliseringsfond 2012)

4

28

32

63

-83

-10

-83

-10

0

-8

0

-8

46

56

212

258

8

5

8

5

20

17

20

17

- Kommunforskningsprogrammet

0

0

0

0

- förbifartsväg Sjöbo

8

0

8

0

- GC-vägar

0

0

0

0

- GC-väg, Frufällan medfinansiering

3

3

3

3

- GC-väg, Sandhult medfinansiering

1

5

1

5

- GC-vägar, Borås - Rydboholm medfinansiering

0

24

0

24

- Götalandsbanan, samarbetsavtal

3

2

3

2

- Götalandsbanan, järnvägsutredning

3

0

3

0

- bidrag till statlig infrastruktur E20

0

0

8

8

- återställning av Sobackens deponi

0

0

7

8

- investeringsfond Borås Energi & Miljö

0

0

151

184

- övrigt

0

0

0

1
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Not 23 Långfristiga skulder

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

4 611

5 066

4 592

5 331

456

-1 642

739

-1 635

5 067

3 424

5 331

3 696

250

1 000

250

1 000

4 800

2 400

4 800

2 400

- externa lån i bolagen

0

0

195

195

- kommunens egen låneskuld

0

0

0

0

- skuldförda investeringsbidrag

17

24

17

24

0

0

69

78

Ingående skulder
Årlig förändring
Utgående skulder
- förmedlade lån till kommunens företag
- inlåning till internbanken

- förutbetalda anslutningsavgifter

Not 24 Kortfristiga skulder

Kommun

Koncern
2015

2016

2015

2016

Kortfristig upplåning

126

1 954

60

1 863

- från företagen i koncernkontot

126

154

60

63

- upplånat till koncernkontot

0

1 800

0

1 800

- kortfristig del av långfristig skuld

0

0

0

0

143

151

146

154

35

37

36

38

246

240

389

591

60

65

68

73

251

270

273

291

7

22

7

24

Interimsskulder

204

267

287

363

Övrigt

192

173

328

296

1 264

3 180

1 594

3 694

Avtalspensioner
Löneskatt på pensioner
Leverantörsskulder
Preliminärskatter m m
Semesterlöneskuld m m
Skatteavräkning

Summa

Not 25 Pensionsförpliktelser

Kommun

Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997
Visstidspensioner
Löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa

Koncern

2015

2016

2015

2016

1 728

1 686

1 734

1 693

5

5

5

5

420

410

422

412

2 153

2 101

2 161

2 111

Aktualiseringsgrad

%

Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997

Not 26 Övriga ansvarsförbindelser
Kommunens företag

2015

2016

93,5

92,0

Kommun

Koncern

2015

2016

2015

2016

240

239

0

0

109

Bostadsföretag, ej kommunala

84

83

84

83

Övriga företag och föreningar

121

126

121

126

1

1

1

1

446

448

206

209

Egnahem och småhus med bostadsrätt
Summa

Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som
per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ett
regressavtal slutits som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Borås Stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 201612-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och
totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 770 796 903 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 713 508 778
kronor.
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Nämndernas resultat och verksamhet
Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. Dessa är upprättade av
nämnderna själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig
inför Kommunfullmäktige. Kommunen har 17 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är
rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige.

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna
täcks när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd.
Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen
som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär
bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En effektivare kapitalanvändning, d v s att mindre kapital binds i verksamheten, ger å
andra sidan utrymme för ökad verksamhet.
Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga resultaten balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om
resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.
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Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i
normalfallet 0, d v s budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten
delvis finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från
tidigare år.
För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till förändringar av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1% av kommunbidraget skall avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumulerat överskott finns och Kommunstyrelsen godkänt åtgärden.
I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet
gäller då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan
inte kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde.
Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske
över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under
det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i
samband med antagande av årsbudgeten
Nämnderna skall månatligen i enlighet med ”Regler och principer för ekonomistyrning” lämna en
budgetuppföljning till Kommunstyrelsen med en prognos över det ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar ett överskridande skall nämnden omedelbart besluta om korrigerande åtgärder.
Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar in på ny månad lämna en kortfattad och
koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet med denna rapport är att
snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett antal verksamhetsmått
som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk förstärker uppföljningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen.
Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är beaktad genom att ett särskilt avsnitt i
budgeten och årsredovisningen ägnas åt centralt uppställda verksamhetsmål. Systemet har också
introducerats i delårsrapporterna och ett IT-stöd har inrättats som stöd i målstyrningsarbetet.
Från och med 2014 har systemet utvecklas då kommunens genomförda visionsarbete med nya
målområden implementeras i budgetprocessen.
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Kommunledning och gemensam service
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

tkr
2014

2015

2016

101

78

56

Kostnader

-11 721

-12 029

-12 366

Nettokostnader

-11 620

-11 951

-12 310

Kommunbidrag

11 000

11 350

12 000

-620

-601

-310

Ackumulerat resultat

0

0

0

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på -310 tkr. Resultatavvikelsen beror främst på högre
sammanträdeskostnader och arvoden än budgeterat. Antalet sammanträdestimmar uppgick till
65,5.
Kostnaderna för partistöd uppgick till 4 570 tkr och för förtroendemannautbildning redovisas
kostnader på 590 tkr.
Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl negativa som positiva resultat. Kommunstyrelsen har gjort den bedömningen att Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller underskott regleras därför i årsredovisningarna till ett utgående
ackumulerat nollresultat.

113

Revisorskollegiet
Revisorskollegiet

tkr
2014

2015

2016

819

543

426

Kostnader

-5 420

-5 019

-5 533

Nettokostnader

-4 601

-4 476

-5 107

Kommunbidrag

4 300

4 350

4 450

-301

-126

-657

1 757

1 631

975

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Revisorskollegiet redovisar ett resultat på -657 tkr. Främsta anledningen till underskottet är planerad disposition av ackumulerat resultat.
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet avräknas mot tidigare ackumulerade överskott. Vid 2015 års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 631 tkr. Detta
minskar då till +975 tkr.
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Kommunstyrelsen
Resurstilldelningen till Kommunstyrelsen är fördelad på två kommunbidrag. Det första avser
Kommunstyrelsens egen verksamhet Stadskansliet och det andra avser kommungemensamma
verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens verksamhet, men som
ändå ansvarsmässigt budgeteras här.
Stadskansliet

tkr
2014

2015

2016

60 602

66 344

61 411

-141 016

-167 921

-164 687

Nettokostnader

-80 414

-101 577

-103 276

Kommunbidrag

73 823

83 060

91 261

Resultat

-6 591

-18 517

-12 015

5 000

3 543

3 377

-99 890

-102 329

-72 985

47 177

70 010

76 100

Intäkter
Kostnader

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
Försäljning av mark och fastigheter

Stadskansliet redovisar ett resultat på -12,0 mnkr. I resultatet ingår 11,8 mnkr i kostnader för den
nya IT-plattformen, som finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet 2012. I resultatet
ingår även kostnader för omorganisationen på 3,3 mnkr. Bortser man från dessa två poster redovisar verksamheten ett överskott på 3,1 mnkr, vilket främst beror på lägre personal- samt konsultkostnader.
Under året har Stadskansliet erhållit ökade kommunbidrag med 12,3 mnkr avseende datalicenser
och Lokal utveckling. Dessa tillskott är engångsmässiga och kommer inte att höja den generella
kostnadsnivån.
Kommunstyrelsen föreslår att årets underskott på 226 tkr, efter avdrag för IT-kostnaderna, avräknas mot tidigare ackumulerat resultat samt att 60 tkr tillförs från Samhällsbyggnadsförvaltningen för innovationsplattformen Vinnova. Vid 2016 års utgång har då Stadskansliet ett ackumulerat överskott på 3 377 tkr.
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Kommungemensam verksamhet

tkr
2014

2015

2016

60

8

7

Kostnader

-101 005

-104 156

-107 656

Nettokostnader

-100 945

-104 148

-107 649

Kommunbidrag

97 950

102 250

106 050

Resultat efter kommunbidrag

-2 995

-1 898

-1 599

Ackumulerat resultat

0

0

0

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Utfallet för den kommungemensamma verksamheten blev -1,6 mnkr. Underskottet härrör sig till
verksamheterna Stöd till näringslivsbolag, där ett driftsbidrag till Inkubatorn på 1,2 mnkr har delats ut under året, samt Kommunikationer, där kostnaderna för pensionärsresor blivit högre.
Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet för den kommungemensamma verksamheten regleras i bokslutet, dvs. avskrivs. Kommunstyrelsen är medveten om att resultat som
automatiskt avskrivs kan leda till en ineffektivitet. En översyn av verksamheterna inom den gemensamma ramen pågår därför kontinuerligt.
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Nya nämnder inför 2017
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2016 att införa en ny nämndorganisation från 1 januari
2017. Detta innebär att Stadsdelsnämnderna avskaffas och att det inrättas fyra nya nämnder, Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och äldrenämnd. Detta innebar att även befintliga nämnder påverkades som t.ex. att fritidsgårdarna,
som tidigare hanterades av de tre Stadsdelsnämnderna, och som fr. o m 2017 hanteras av
Fritid- och folkhälsonämnden.
De nya nämnderna startade upp sitt arbete under andra halvåret 2016 och fyra nya förvaltningschefer anställdes. Dessutom medverkade flera av de befintliga förvaltningscheferna i arbetet med
att skapa en ny organisation. Samtliga kostnader redovisas under Kommunstyrelsen på en särskild
projektkod. Totalt kostade detta 3,4 mnkr varav 2,2 är arvoden till förtroendemän och löner till
förvaltningschefer. Resterande är till stor del kostnader för rekryteringskonsult, kostnader för
förändringar i vissa av kommunens datasystem samt utbildningskostnader.
Nedan följer en redovisning av respektive nämnds verksamhet under 2016.
Förskolenämnden
Förskolenämnden har under hösten haft två nämndsammanträden som bland annat tagit upp
riskanslysarbetet kopplat till intern kontrollplan fastställande av delegationsordning och dokumenthanteringsplan.
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har under hösten haft två nämndsammanträden som bland annat tagit upp
riskanslysarbetet kopplat till intern kontrollplan fastställande av delegationsordning och dokumenthanteringsplan.
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Under 2016 har Individ- och familjeomsorgsnämnden haft två nämndsammanträden med utbildning samt fyra presidiemöten. En stor fråga har varit lokaler och lokalplanering vilket fortsätter in
på 2017.
Vård- och äldrenämnden
Vård och äldrenämnden har under hösten 2016 beslutat om delegationsförteckning, plan för
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Nämnden har även genomfört två utbildningsdagar för att fördjupa sig och få information om nämnden verksamhet. Nämnden genomförde
även ett målformuleringsarbete som resulterade i flera uppdrag i nämndens budget för 2017.
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Valnämnden
Valnämnden

tkr
2014

2015

2016

3 264

-

1

Kostnader

-7 204

-699

-869

Nettokostnader

-3 940

-699

-868

Kommunbidrag

4 800

1 000

1 000

860

301

132

Ackumulerat resultat

0

0

0

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Valnämnden redovisar ett resultat på 132 tkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.
Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet, med hänsyn till att verksamheten varierar kraftigt mellan olika år, regleras till noll i bokslutet.
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Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämndens verksamhet är indelad i två ekonomiska ansvarsområden, fastighetsförvaltning och övrig verksamhet.
Fastighetsförvaltning

tkr
2014

2015

2016

701 727

723 307

746 919

-715 871

-715 614

-752 524

Nettokostnader

-14 144

7 693

-5 605

Kommunbidrag

0

500

0

-14 144

8 193

-5 605

-7 185

-5 288

-6 856

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat

Fastighetsförvaltningen finansieras i princip helt med internhyror från förvaltningarna. Byggavdelningen finansieras via debitering på enskilda investeringsobjekt. Den ursprungliga budgeten
för Fastighetsförvaltningen förutsatte ett negativt resultat på 577 tkr.
Fastighetsförvaltningen redovisar för 2016 ett resultat på -5 606 tkr, dvs. 5 029 sämre än budget.
Resultatet förbättrades med cirka 6,7 mnkr på grund av att de faktiska kapitalkostnaderna inte
räknades upp så mycket som förutsattes när budgeten gjordes. Resultatet försämrades av beslut
om att inte göra någon avräkning om 4,0 mnkr, den budgeterade kostnaden för felavhjälpande
underhåll för främst stadens inhyrda fastigheter överstegs och en paviljongetablering som var
planerad till 2017 gjordes under 2016.
BRA-ytan för kommunens ägda internhyresfastigheter har under året ökat med 10 185 kvm till
477 460 kvm totalt, en ökning med knappa 2,2 %. För de inhyrda internhyresfastigheterna är
motsvarande förändring en minskning med 302 kvm och uppgår totalt till 198 323 kvm. Omsättningen inom dessa verksamheter har ökat med 4,7 % för ägda och 7,1 % för inhyrda.
Det resultat som överförs till 2016 korrigeras med den uteblivna intäkten i samband med beslut
om att inte göra någon avräkning i internhyressystemet med 4 037 tkr. Detta innebär att -1 568
tkr överförs till 2016. Det ackumulerade resultatet försämras från -5 288 tkr till -6 856 tkr.
Under året har två större förändringsprojekt bedrivits på nämnden, införandet av komponentavskrivning i stadens fastighetsbestånd samt revidering av internhyressystemet. Effekter av dessa
förändringar kommer att synas under 2017.
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Övrig verksamhet

tkr
2014

2015

2016

131 454

134 517

134 319

-176 107

-182 986

-176 043

Nettokostnader

-44 653

-48 469

-41 722

Kommunbidrag

30 100

27 200

27 600

-14 553

-21 269

-14 122

-1 943

-17 812

-29 377

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat

Lokalförsörjningsnämnden redovisar för den övriga verksamheten ett resultat på -14,1 (-21,3)
mnkr.
Uthyrning av LSS-bostäder och Vård- och omsorgsboende för äldre fick i budgeten ett kommunbidrag på 16,4 (17,6) mnkr men nettokostnaderna uppgick till 26,7 (29,6) mnkr, dvs. ett underskott på -10,3 (-12,0) mnkr. 7,5 (4,3) mnkr av underskottet beror på att budgeten av praxis
förutsätter att alla lägenheter skall vara uthyrda.
Gruppen ”övriga fastigheter” visar en negativ avvikelse mot budget på -3,4 (-8,6) mnkr. Till stor
del beror detta underskott på att hyra inte erhållits för Fullmäktigehusets samlingslokal och
grupprum, samt en brand på Magasinsgatan 16. I det sistnämnda fallet har ett omfattande renoveringsarbete genomförts och försäkringsfrågan har reglerats.
Underskottet för bland annat uteblivna intäkter för fullmäktigehusets samlingssal och grupprum
på sammanlagt 2 557 tkr räknas bort vid överföringen till 2017. Detta innebär att ett negativt
resultat på -11 565 tkr överförs till 2017. Det ackumulerade resultatet försämras då till -29 377
tkr.
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Servicenämnden
Servicenämnden

tkr
2014

2015

2016

518 512

470 258

476 139

-514 324

-465 085

-468 491

Nettokostnader

4 188

5 173

7 648

Kommunbidrag

0

-5 000

-5 000

4 188

173

2 648

32 847

33 020

35 668

-27 208

-13 353

-12 782

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverksamheten och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och
kommunala företag. Servicenämndens kostnader skall till sin helhet finansieras med intäkter.
Årets intäkter översteg kostnaderna med 7 648 tkr vilket då innebär ett positivt resultat. Servicenämnden fick ett resultatkrav på 5 000 tkr från Kommunfullmäktige i Budget 2016 vilket innebär
att 2 648 tkr läggs till det ackumulerade resultatet. Inom resultatet har nämnden under året haft
extraordinära intäkter på 6,2 mnkr hänförligt till rättsprocesser i tingsrätt och marknadsdomstol i
samband med målet mot Konkurrensverket. Samtliga verksamheter har under 2016 haft en god
beläggning. Orsaken till den stabila höga beläggningen är att långsiktiga avtal har tecknats med ett
flertal beställare och den starka byggkonjunkturen som nu råder.
Antalet personbilar och lätta transportfordon i Borås Stad som drivs av biogas ökar kontinuerligt
och har under året ökat från 303 till 359 st. Då etanolbilar funnits i kommunen i flera år har dessa
börjat bytas ut mot andra miljöbilsalternativ och för närvarande har Borås 120 (145) st sådana i
drift. Övriga miljöklassade fordon har sedan förra året ökat till 44 (23) st. tack vare inköp av elhybrider. Totalt har andelen miljöbilar i Borås Stads verksamheter under året ökat från 66% till
71%."
Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka kommunbidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2016 års ingång
hade Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +33 020 tkr. Detta ökar med årets resultat efter
resultatkravet på 5 000 tkr till +35 668 tkr.
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Facknämnderna
Fritids- och folkhälsonämnden
Föreningsbidrag

tkr
2014

2015

2016

61

240

52

Kostnader

-36 551

-39 371

-39 611

Nettokostnader

-36 490

-39 131

-39 559

Kommunbidrag

37 100

37 650

39 550

610

-1 481

-9

Ackumulerat resultat

0

0

0

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett ekonomiskt resultat på -9 tkr.
Det tilldelade Kommunbidraget har således räckt till den verksamhet som bedrivits.
Ungdomsföreningarna har ökat medlemsantalet med 527 medlemmar vilket är ett välkommet
trendbrott Även antalet aktiviteter har ökat. Dessa har ökat till 65 559 (63 203) st. Det totala antalet bidragsberättigade ungdomar uppgick under året till 20 623 (20 096) st.
De funktionshindrades föreningsaktiviteter har ökat något Medlemsantalet ökade från 4 200 till
4 214 st. Antalet bidragsberättigade föreningar har varit 20 (22) st.
Medlemsantalet för invandrarföreningarna ökade marginellt under 2016 från 4 550 till 4 553 medlemmar. Antalet aktiviteter ökade stort till 2 931 (2 478) st.
Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges bidragsregler har Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen och vid behov initiera
förändringar så att kommunbidraget över tiden är anpassat till de regler som Kommunfullmäktige
beslutat om.
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Fritid- och folkhälsa

tkr
2014

2015

2016

43 317

44 963

46 833

Kostnader

-190 099

-194 236

-204 325

Nettokostnader

-147 933

-149 581

-157 492

Kommunbidrag

147 000

146 900

153 670

-933

-2 681

-3 822

2 342

2 838

2 299

-18 397

-12 880

-12 350

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlats inom denna ram ett
resultat på -3 822 tkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet beror bl a på försening av renovering av Stadsparksbadet vilket orsakat lägre intäkter för årskort mm. Inom resultatet har nämnden haft kostnader på 1 232 tkr för ett projekt inom ramen för Sociala investeringar
som finansieras genom kommunens Sociala investeringsfond.
I december 2016 beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig bakom den framtagna Överenskommelsen. Överenskommelsen syftar till att Borås Stad tillsammans med civilsamhället gemensamt ska utveckla välfärden i Borås. 150 unika representanter från olika föreningar, samfund och
organisationer har träffats för att gemensamt komma fram till ett förhållningssätt hur vi ska arbeta tillsammans kring uppdraget.
Jämlik Hälsa är ett treårigt projekt som stöttas av Arvsfonden och vänder sig till målgruppen
människor med funktionsnedsättning. Arbetet utgår från Sjuhäradshallen/Parasportcenter och
sker i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och många olika föreningar. De prioriteringar som sker för tillfället är utbildning av personal till hälsocoacher, idrottskola som är anpassad till målgruppen, gruppaktiviteter med ledarledda instruktörer och aktivitetsdagar i samverkan
med olika föreningar.
Totalt antal utnyttjade timmar på Borås Arena har under året varit 1 600 (1 536). Konferensanläggningen hade under året 63 (50) st bokningar. Borås Simarena håller öppet nästan hela året och
är en tränings-, tävlings- och motionsanläggning med fokus på simklubbarnas verksamhet. Antalet besökare på Borås Simarena har under året varit 161 679 (165 068) st. Stadsparksbadet har
besökts av totalt 236 403 (271 462) gäster vilket främst beror på att verksamheten planerades att
stänga inför renoveringen. Badanläggningarna hade totalt 531 957 (538 798) besökare vilket är en
minskning med 1,3 %.
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -3 822 tkr överförs -539 till nästa år. Då har
kostnader för det sociala investeringsprojektet ”Ung till Ung” på 1 232 tkr och lägre intäkter till
följd av att renoveringen av Stadsparksbadet förskjutits på 2 051 tkr avskrivits. Vid 2016 års utgång har då Fritids- och folkhälsoramen ett ackumulerat överskott på 2 299 tkr.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

tkr
2014

2015

2016

33 680

29 666

38 831

Kostnader

-64 155

-54 767

-60 429

Nettokostnader

-30 475

-25 101

-21 598

Kommunbidrag

33 400

25 400

23 900

2 925

299

2 302

16 157

16 456

18 698

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på +2 302 tkr jämfört med tilldelat
kommunbidrag. Intäkterna uppvisar en positiv avvikelse på 2 441 tkr jämfört med budget vilket
främst härrör till högre intäkter inom bygglovverksamheten. Marknadsefterfrågan beräknades
inför budget 2016 vara fortsatt hög. Dock uppvisar utfallet på en tydligt växande efterfrågan på
främst bostadsmarknaden vilket påverkar intäkterna positivt.
Kostnaderna uppvisar en negativ avvikelse mot årsbudget på totalt 377 tkr vilket främst beror på
större inköp av laserskanning, mätinstrument samt drönare. Personalkostnaderna uppvisar en
positiv avvikelse på 4 904 tkr på grund av flertalet vakanta tjänster som nu är tillsatta.
Nämnden har de senaste åren uppvisat en god ekonomi som bland annat beror på den starka
byggkonjunkturen och det faktum att Borås Stad är en tillväxtkommun. Samhällsbyggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 64,2 % (54,2 %).
Det totala antalet bygglovsärenden inkl. förhandsbesked har varit 862 (905) st. vilket är något
lägre än förra året. Trots det har intäkterna överstigit budget med 2,7 mnkr. Främsta skälet är en
fortsatt hög efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Antalet genomförda lantmäteriförrättningar har under året varit 127 (142) st. vilket medfört att ärendebalansen försämrats något.
Ärendebalansen ökade från 81 till 91 ärenden, vilket är för högt i förhållande till eftersträvad servicegrad.
Vid 2016 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +16 456 tkr.
Detta förbättras med årets resultat på +2 302 tkr och -60 tkr avseende Innovationsplattformen
till +18 698 tkr.
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Tekniska nämnden
Verksamheten har under året varit indelad i två områden, väghållning, skog, parker m m samt
persontransporter.
Väghållning, skog, parker

tkr
2014

2015

2016

89 180

86 343

91 254

Kostnader

-220 087

-228 547

-239 919

Nettokostnader

-130 907

-142 204

-148 665

Kommunbidrag

141 250

142 720

148 965

Resultat

10 343

516

300

Ackumulerat resultat

14 451

15 227

17 217

-55 623

-40 323

-45 333

Intäkter

Nettoinvesteringar

För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett resultat på +0,3 mnkr jämfört med kommunbidraget. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till 31,5 mnkr att jämföras med
28,5 mnkr under 2015. Budgetmässigt gav det ett underskott på -9,3 mnkr. Detta uppvägs bl.a. av
att parkeringsverkssamheten gett ett överskott. Övriga poster som bidraget till det positiva resultatet är skogsverksamheten och park. Inom resultatet har 2,0 mnkr kunnat inrymmas som avser
investeringar i anläggningar som inte tillhör Borås Stad.
Borås Stads ambition att bli en cykelstad går sakta framåt. Det totala antalet cyklister vid mätpunkterna har ökat något till 424 189 (422 105) för år 2016. En ökning med 0,5 (-1,0) %.
Under året har 5 (8) st lekplatser renoverats och 1 lekplats nyanlagts, samtliga tillgänglighetsanpassade. Andra projekt som startats under året är aktivitetsplatsen i Sjöboparken i samarbete med
Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Satsningen på tryggare park- och naturmiljöer har fortlöpt
under året bl.a. i Fristad och på Lottas plan vid Krokshallsberget.
Skogsverksamheten har under året prioriterats mot exploateringsavverkningar och områden med
stort gallringsbehov. Den totala avverkningsvolymen har uppgått till 39 100 (35 000) m3fub (fast
under bark) God efterfrågan på sågtimmer och massaved har gett stabila priser under året.
Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till totalt 86 459 m2
belagd yta att jämföras med 78 544 m2 under 2015. Verksamheten har under året i hög omfattning begränsats av den stora volymen fiberdragningar.
Kommunstyrelsen föreslår att utöver årets resultat på +300 tkr läggs +1 690 tkr till det ackumulerade resultatet. Investeringar i statliga anläggningar som belastat driftresultatet med 2 000 tkr har
då avskrivits och upphandlingsavdelningens samlade resultat på +310 tkr har tagits bort då verksamheten lämnar nämnden. Vid 2016 års ingång hade Väghållning, skog, parker mm ett ackumulerat överskott på +15 227 tkr. Detta förbättras då till +17 217 tkr.
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tkr
Persontransporter
2014

2015

2016

7 145

8 360

10 266

Kostnader

-69 279

-72 651

-75 573

Nettokostnader

-62 134

-64 291

-65 307

Kommunbidrag

58 100

59 300

61 650

Resultat

-4 034

-4 991

-3 657

-

-

-

Intäkter

Ackumulerat resultat

Persontransportavdelningen ansvarar för
• Färdtjänst
•

Transporter till och från daglig verksamhet

•

Särskoleskjutsar

•

Beställningscentralen för färdtjänst

•

Trafiksäkerhetsfrågor kring transporterna

•

Upphandling av persontransporter

•

Bilpool för personal

För 2016 har verksamheten tilldelats en budget på 61,6 mnkr. Utfallet blev 65,3 mnkr vilket
främst beror på att budgeten för 2016 var för låg redan i ingångsskedet med hänsyn tagit till utfallet 2015. Budgeten förstärktes 2016 med 1,5 mnkr utöver normal ramuppräkning men detta var
inte tillräckligt. Nettokostnaderna under året har ökat med relativt måttliga 1,0 mnkr motsvarande
1,6 (3,5) %.
Antalet färdtjänstresor har ökat från 318 591 st till 319 217 st. En ökning med endast 0,2 (2,1) %.
Antalet färdtjänsttillstånd har under året uppgått till 4 427 (4 442) st.
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -3 657 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten
inom givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning.
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Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

tkr
2014

2015

2016

10 834

11 645

12 916

Kostnader

-30 362

-35 299

-34 851

Nettokostnader

-19 528

-23 654

-21 935

Kommunbidrag

19 900

21 000

22 250

Resultat

372

-2 654

315

Ackumulerat resultat

823

-1 831

-823

-

-2 460

-

Intäkter

Nettoinvesteringar

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett positivt resultat på 315 tkr jämfört med tilldelat
kommunbidrag. I nämndens budget förutsattes att nämnden skulle återbetala 1 337 tkr av sitt
negativa ackumulerade resultat. Främsta orsaken till att detta inte uppnåddes beror på lägre intäkter p.g.a. hög personalomsättning. Verksamheternas intäktsfinansieringsgrad har under året uppgått till 37,1 (33,0)%.
Miljötillsynen har i enlighet med verksamhetsplanen fokuserat på de större verksamheterna som
har beslut om riskklassificering. Under 2016 har 185 inspektioner och personliga möten genomförts. Miljönämnden har kontrollansvar för 764 (770) livsmedelsverksamheter i kommunen. Majoriteten ryms i gruppen storhushåll, förskolor och skolor. Den näst största gruppen utgörs av
butiker, stora och små med mer eller mindre avancerad hantering av livsmedel.
Inom den ekonomiska rådgivningen har totalt 2 072 (1 592) klientkontakter tagits. Fokus under
året har varit att minska kön till att få en första kontakt med skuldrådgivningen. Under 2016 har
2 391 (1 545) kontakter tagits inom konsumentrådgivningen. Av dessa frågor rör majoriteten reklamationer. I topp hamnar i likhet med föregående år klagomål på tv, telefoni och internet.
Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett
årligt anslag på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och organisationer för naturvårdande insatser. Under 2016 har åtgärder för 333 tkr utbetalats. Den totala behållningen i fonden
uppgår vid årsskiftet till 1 090 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på +315 tkr läggs till nämndens ackumulerade resultat
och att Orangeriets negativa resultat under året på -693 avskrivs, vilket tidigare beskrivits i delårsrapporten per augusti. Vid utgången av 2016 har då nämnden ett ackumulerat resultat på -823 tkr.
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Kulturnämnden
Kulturnämnden

tkr
2014

2015

2016

27 594

28 220

28 905

Kostnader

-176 092

-168 958

-177 484

Nettokostnader

-148 498

-140 738

-148 579

Kommunbidrag

147 600

140 700

144 820

-898

-38

-3 759

630

1 174

1 200

-33 113

-1 283

-7 089

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Kulturnämnden redovisar ett resultat på – 3 759 tkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. Inom
resultatet har nämnden haft kostnader på 2 096 tkr för skulpturbiennalen som redovisas som
driftkostnader och som då avräknas från nämndens utrymme för investeringar. Övrigt underskott
är främst hänförligt till basutställningen ”Textil kraft” där förväntade intäkter i form av extern
bidragsgivning uteblivit.
Stadsbiblioteket har under året haft 264 310 (253 310) besök och lånade ut 490 400 (509 200)
media. Trots minskad utlåning sammantaget är Borås en av de kommuner som lånar ut mest per
invånare. Ökningen av besök, trots minskade utlån, visar att biblioteket erbjuder tjänster, aktiviteter och en miljö som gör det till en fortsatt attraktiv mötesplats att besöka.
Totalt besökte 24 532 (28 438) personer Stadsteaterns föreställningar. Under våren producerade
teatern två produktioner för vuxna, De 39 stegen och Romeo och Juliet. Under hösten producerades två produktioner, Snödrottningen och Cabaret, på stora scenen. Samarbetet med Regionteater Väst fördjupades under året och innebar en utökad danssatsning från 2 till 8 dansföreställningar.
Konstmuseet har under året haft 18 820 (14 863) besökare. Konstmuseet har under året haft en
ökning av publiktillströmningen vilket till en stor del hänförs till separatutställningen med Ernst
Billgren under hösten 2016. Dock gick utställningen med underskott då det förväntades fler besökare. Det nya Textilmuseet har under året haft 50 423 (67 380) besökare vilket är under den
höga målsättningen på 60 000 st. Den största satsningen under året har varit basutställningen
”Textil kraft”. Kulturskolan undervisar totalt 5 190 (5 220) elever per vecka. Kulturskolefilialer
finns inom varje stadsdel på sammanlagt 8 grundskolor. 550 (598) elever deltar i denna verksamhet som är kostnadsfri. En viktig del av Kulturskolan är den uppsökande utåtriktade verksamheten. Under året har 276 (268) framträdanden gjorts.
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -3 759 tkr överförs +26 tkr till 2017. Skulpturbiennalens investeringsutgifter har justerats så att den del som avser driftskostnader uppgående
till 2 096 tkr avskrivs från resultatet. Obudgeterade kostnader för utställningen ”Vi är Romer” på
121 tkr avskrivs liksom uteblivna bidrag från basutställningen ”Textil kraft” på 1 568 tkr. Vid
2016 års ingång hade Kulturnämnden ett ackumulerat överskott på +1 174 tkr. Detta förbättras
med årets resultat efter korrigeringar till +1 200 tkr.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

tkr
2014

2015

2016

189 295

179 676

215 478

Kostnader

-654 803

-653 126

-712 387

Nettokostnader

-465 509

-473 450

-496 909

Kommunbidrag

458 700

469 700

506 800

-6 809

-3 750

9 891

9 761

6 610

17 028

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på 9 891 tkr i förhållande till årets kommunbidrag. I
förutsättningarna ingick att nämnden fick använda 4 500 tkr av sitt tidigare ackumulerade resultat
till att finansiera fortsatt genomförande och utveckling av de nationella programmen, dessa medel
användes inte under året.
En ny utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021 har utarbetats under året och började
gälla från läsårsstart 2016/17. Det är utefter denna plan som utvecklingsarbetet mot ökad
måluppfyllelse sker inom hela nämnden. De tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund utgör underlag för utvecklingsplanen. Inom ramen för det
goda lärandet ligger IKT, arbetet med ytterligare utveckling inom detta område har fortsatt under
2016.
Elevtillströmningen till gymnasieskolorna har varit stabil fram till 2016, men under året ökade
elevantalet markant från 4 089 till 4 311. Det är på Tullengymnasiet där majoriteten av förändringen skett och kan kopplas till antalet nyanlända elever som under året påbörjat bland annat
språkintroduktion. Boråsungdomar som går i fristående skola har minskat till 337 (359) elever.
Elever från andra kommuner i Borås kommunala skolor uppgick 2016 till 1 190 (1 064) st. Kostnaden per elev uppgick till 101 117 (98 945) kr, en ökning med knappa 2,2 % jämfört med året
innan. Antalet nyanlända elever har ökat i omfattning och föranlett åtgärder och insatser inom
samtliga verksamheter under året. Det förändrade läget har gett effekter i verksamheten 2016 och
kommer fortsätta vidare 2017. Gymnasieskolan redovisar ett positivt resultat mot budget, 1 000
tkr.
Antalet elever i gymnasiesärskolan uppgick till 96 (98) elever. Under de senaste åren har dryga
fjärdedelen av gymnasiesärskolans elever kommit från andra kommuner medan en knapp tiondel
av boråsungdomarna söker sig utanför kommunen, och då huvudsakligen till Naturbruksprogram. Under 2016 har 30 (27) elever från andra kommuner gått i Borås gymnasiesärskola och 6
(6) elever från Borås har valt annan kommun. Verksamheten redovisar ett positivt resultat jämfört med budget, 1 700 tkr. Överskottet kan främst härledas till lägre personalkostnader för
undervisning.
Vuxenutbildningen gör för 2016 ett resultat om -0,5 mnkr där nettoavvikelser per enhet varierar.
De största avvikelserna mot budget ligger på Gymnasial vuxenutbildning 3,3 mnkr och Yrkeshögskolan -2,9 mnkr. Övriga enheter gör i princip nollresultat.
Den grundläggande vuxenutbildningen omfattade 373,3 (331) heltidsstuderande beräknat på årsbasis. Antalet heltidsstuderande på gymnasial vuxenutbildning uppgick till 1 229 (1 011). Yrkes129

högskolan har haft sammanlagt 138,6 (110) heltidsplatser på årsbasis. Inom SFI (Svenska för invandrare) deltog 818 (746) elever och Särvux har haft 100 (79) deltagare.
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämnden sett en ökad volym av elever på alla verksamheter förutom inom gymnasiesärskolan, detta märks också i det ekonomiska sammandraget där
omsättningen ökat med 9 % gentemot 2015. Att verksamheten växer föranleder anpassningar i
bland annat lokalbeståndet, vilket har skett under 2016 och har bäring in i 2017.
Utbildningsnämnden hade 6 610 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2016. Med årets
resultat på 9 891 tkr och tillägg för det Sociala investeringsprojektet ”Modersmålsundervisning
SFI” 527 tkr, ökar det ackumulerade överskottet till 17 028 tkr.
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Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

tkr
2014

2015

2016

153 151

141 725

129 853

Kostnader

-804 160

-828 492

-835 080

Nettokostnader

-651 009

-686 767

-705 227

Kommunbidrag

652 624

677 099

699 200

1 165

-9 668

-6 027

16 309

13 714

11 554

-721

-5 871

0

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Sociala omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på – 6 027 tkr. Resultatet 2015 var – 9688 tkr
så årets resultat är något bättre men prognosen efter november månad visade på ett prognosticerat resultat på – 2 600 tkr. Detta är en stor skillnad som uppstått på kort tid och som försämrar
förutsättningarna för 2017. Nämnden har efter beslut i Kommunstyrelsen rätt att ta i anspråk
1 100 tkr av sitt ackumulerade resultat. Detta innebär att nämnden visar ett sämre resultat med
4 927 tkr än vad som finns beslutat.
Det största underskottet är inom verksamheten Vård- och omsorg i särskilt boende som visar ett
negativt resultat på 11 247 tkr där prognosen i november var – 8 500 tkr.
Daglig verksamhet visar ett underskott på 4 150 tkr. Läggs underskottet vid Arbetlivsnämnden till
detta så är det totala underskottet för daglig verksamhet -11 116 tkr.
Vård och omsorg i ordinärt boende visar ett underskott på – 3 139 tkr och det är till största delen
hänförbart till boendestöd.
Inom personlig assistans syns en minskning av antalet ärenden och därmed antalet utförda timmar. Denna minskning ligger i linje med Försäkringskassans hårdare tolkning av reglerna som gör
det svårare att få personlig assistans.
Nämnden bedriver följande verksamheter för hela Borås Stad:
- Funktionshinderverksamhet, uppdelat i tre områden myndighetsutövning, boende och
personlig assistans
- Individ- och familjeomsorg (IFO) Vuxen och Socialpsykiatri, häri inkluderas delar av det
vräkningsförbyggande arbetet samt Program mot hemlöshet.
Sociala omsorgsnämnden hade 13 714 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2016. Av
årets resultat på – 6 027 tkr förslår Kommunstyrelsen att underskottet för IFO vuxen, 3 866 tkr,
avskrivs då denna verksamhet flyttats över till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Detta innebär att med justerat resultat till -2 161 tkr blir det ackumulerade utgående resultatet 2016 blir 11
554 tkr.

131

Nettokostnad Funktionshinder
mnkr
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden

tkr
2014

2015

2016

761

534

11 431

Kostnader

-6 844

-6 984

-17 075

Nettokostnader

- 6 083

-6 450

-5 644

Kommunbidrag

5 500

5 600

5 700

-583

-850

56

-34

-675

-619

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämnden visar ett positivt resultat på 56 tkr. Detta överskott beror till stor del på att tjänster
varit vakanta vilket i sin tur påverkar möjligheten att slutföra granskningarna i tid. Målvärdet är 80
% och för 2016 är utfallet endast 42 %. I redovisningen ingår numera nämndens fordran på migrationsverket. Det ackumulerade utgående resultatet är -619 tkr.
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Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden

tkr
2014

2015

2016

202 526

200 481

238 870

Kostnader

-422 396

-415 502

-459 410

Nettokostnader

-219 870

-215 021

-220 540

Kommunbidrag

214 400

215 500

222 450

-5 470

479

1 910

Ackumulerat resultat

0

0

0

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Arbetslivsnämnden redovisar ett positivt resultat om 1 910 (479) tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras främst av en positiv avvikelse mot budget vad gäller nettokostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd, avvikelsen uppgår till 5 750 tkr, administration där
avvikelsen är 3 133 tkr samt IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd 1 769 tkr. Samtidigt redovisar LSS Daglig verksamhet och Arbetsmarknadsinsatser ett underskott mot budget
med -6 966 tkr respektive -5 568 tkr.
Försörjningsstöd är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser
uttömts. Totalt har 73 127 (79 970) tkr betalats ut i försörjningsstöd och nettokostnaden uppgick
till 65 250 (73 393) tkr. Gentemot budget är detta en positiv avvikelse på 5 750 (3 607) tkr. Sett
över den senaste femårsperioden har nettokostnaden för försörjningsstöd minskat med 35 195
tkr. Metoden ”växla bidrag mot lön” är en faktor till minskningen, ett snitt under året på 80 personer har deltagit i arbetet vilket är 13 personer fler än föregående år. Genom ”växla bidrag mot
lön” har försörjningsstödet minskat med 5 856 890 (4 339 647) kr. Dessa personers arbetsmarknadsanställningar har under året haft en nettokostnad på 5 979 819 (4 043 865) kr, vilket innebär
att Arbetslivsnämnden via metoden har ökat kommunens nettokostnader med 122 929 kr. Motsvarande effekt 2015 var en minskning av nettokostnaderna om 295 782 kr.
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Då nettoutbetalningarna av försörjningsstödet minskat under 2016 har nämnden använt överskottet från försörjningsstödet till att anställa personer inom arbetsmarknadsanställningar. Effek134

terna av detta redovisades i föregående stycke. Inom arbetsmarknadsanställningar arbetar nämnden med funktionsnedsatta, nyanlända, ungdomar och långtidsarbetslösa. Under året har 469
(353) olika anställningsformer som lönebidrag, trygghetsanställningar, utvecklingsanställningar
och OSA (offentligt skyddad anställning) finansierats. Arbetsmarknadsinsatser/anställningar visar
totalt ett underskott på -5 568 (-2 139) tkr gentemot budget.

Arbetsmarknadsanställningar, st
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads feriearbeten och under året fick 1 367 (1 456) ungdomar feriejobb. Budgeten var planerad för 1 456 feriearbeten vilket innebar ett budgetöverskott
om 881 tkr.
Arbetslivsnämnden är utförare av LSS daglig verksamhet. LOV (lagen om valfrihetssystem) gör
det möjligt för brukare att välja utförare. Under året deltog 301 (308) brukare i daglig verksamhet.
Nämnden är också utförare om brukaren inte har gjort något aktivt val. Verksamheten visar ett
underskott på -6 966 (-5 025) tkr.
Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för flyktingmottagandet och Arbetslivsnämnden
svarar för boendet, samhällsorienteringen och SFI-undervisningen (svenska för invandrare). Under 2016 tog kommunen emot 909 (791) flyktingar.
Under perioden 2015-10-28 till 2016-08-31 har Borås Stad bedrivit verksamhet för Migrationsverket genom så kallade evakueringsboenden. Arbetslivsnämnden har haft samordningsansvaret
kring denna verksamhet som under 2016 omsatte 22 801 tkr. Tre olika boenden har varit i drift
och har tillsammans huserat omkring 200 flyktingar. Nettokostnaden för Borås Stad är lika med
noll.
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 1 910 tkr inte läggs till det ackumulerade resultatet,
vilket är i linje med tidigare års hantering av detsamma.
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Stadsdelsnämnderna
2016 års budget
De kommunbidrag som fastställdes av Kommunfullmäktige i beslutet om budget för 2016 utökades genom beslut under året med 28,4 mnkr. Detta medförde att stadsdelsnämndernas sammanlagda kommunbidrag uppgick till 3 373,9 mnkr, vilket var 4,4 % mer än 2015.
Varje stadsdelsnämnd disponerar två kommunbidrag, ett för verksamhet för de invånarna i den
egna stadsdelen och ett för kommungemensamma uppgifter.

Årets samlade resultat
Nettokostnaderna för 2016 blev 3 354,3 mnkr, vilket är 19,6 mnkr lägre än kommunbidragen.
Sammanlagt svarade stadsdelsnämndernas verksamhet för 59,3 % av nämndernas nettokostnader.
Jämfört med 2015 ökade kostnaderna med 3,3 %.
I nedanstående tabell redovisas stadsdelsnämndernas nettokostnader per verksamhetsområde i
jämförelse med de av Kommunfullmäktige fastställda kommunbidragen.
Nettokostnad per verksamhetsområde

tkr

Budget fast-

Bokslut

Resultat

Resultat

ställd av KF

2016

2016

2015

Adm

56 489

Förebyggande
verksamhet*

53 084

3 405

1 400

12 938

- 12 938

- 11 900

Fritid

37 604

35 749

1 855

4 795

Kultur

22 300

24 295

- 1 995

- 2 800

657 123

639 281

17 842

17 567

1 270 801

1 249 878

20 923

16 811

IFO

181 552

163 952

17 600

- 2 157

ÄO

1 144 136

1 169 112

- 24 976

- 41 760

3 895

6 056

- 2 161

2 860

3 373 900

3 354 345

19 555

- 15 184

0,6%

-0,5%

Förskola
Skola

Övrigt
SUMMA
Avvikelse mot budget

*Budgeten för ”Förebyggande verksamhet” finns inom ”Individ och familjeomsorg”
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Diagrammet nedan jämför stadsdelsnämndernas resultat för 2011-2016.
Resultat efter kommunbidrag,
stadsdelsnämnderna totalt
mnkr
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Tendenser i verksamheterna
Nedan kommenteras utvecklingen inom stadsdelsnämndernas viktigaste ansvarsområden.

Grundskola m m
Under perioden 2003-2010 minskade elevantalet i grundskolan sammantaget för kommunens
skolor och de fristående skolorna. Denna utveckling bröts 2011. Det senaste året har antalet elever ökat med 544 elever. Produktionskostnaden per elev (exkl. skolskjuts) i kommunens egna
skolor var är något högre 2016 än 2015. Kostnaden 2016 är 84 827 kr per elev och för 2015 var
motsvarande kostnad 82 963 kr per elev. Jämförelsen görs exklusive skolskjutsarna på grund av
att stadsdelsnämnderna ansvarar även för kostnader för skolskjutsar till elever i fristående skolor.
Nettokostnaden för kommunen totalt för grund- och särskolan, förskoleklasserna och fritidshemmen (inklusive ersättningar till fristående skolor m m) ökade med 58,8 mnkr eller 4,9 %.
Den redovisade kostnaden för 2016 är 20,9 (1,6%) mnkr lägre än fullmäktiges resurstilldelning till
stadsdelsnämnderna. Detta är andra året i rad som kostnaderna är lägre än fullmäktiges resurstilldelning. Tidigare år har kostnaderna överstigit resurstilldelningen.
Lärartätheten i Stadsdelarnas grundskolor uppgick till 12,4 elever per lärare per. För 2016 är det
en förbättring jämfört med 2015.

Antal elever per lärare 2015
Antal elever per lärare 2016

Borås
12,8
12,4

Samtliga kommuner
12,1
Publiceras i maj -17

Kommungruppen*
12,1
Publiceras i maj -17

*Kommungruppsindelning som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting

137

Andelen barn som får sin undervisning i fristående skola ökade med 4,4 %. 2015 var antalet 1 355
elever men ökade 2016 till 1 414. Dessa siffror avser ett genomsnitt av vår- och höstterminerna.
Antalet elever i särskolan ökade med 10 elever till 100 elever. Kostnaderna för särskolan räknat
per elev i kommunens samtliga skolor ökade med 1,5 % jämfört med 2015.
I förskoleklassen ökade elevantalet med 62 till 1 352 st. Av dessa gick 62 (ökning med 8) i fristående skola.
Antalet barn i fritidshem ökade med 194 (4,4 %). Antalsuppgifterna avser kommunen och de
enskilda alternativen totalt. De fristående fritidshemmen ökade med 22 barn till 282. 5,8 % av
barnen fanns 2016 hos de fristående, vilket är en något lägre nivå än 2015.
Det är i huvudsak barn i förskoleklass och skolans årskurser 1-3 som finns i fritidshemmen. 12 %
av barnen i årskurserna 4-6 fanns i verksamheten, 2015 var andelen 14 %.
Produktionskostnaden för en fritidshemsplats (4 timmars närvaro) ökade med 1,7 % till 38 582
kr.
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Antal elever i fristående skolor
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Produktionskostnad per elev i kommunens skolor
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Antal placerade barn fritidshem
4 700
4602
4 600
4 500
4408
4 400
4 300
4201
4 200

4150
4099

4 100

4044

4 000
3 900
3 800
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Förskola
Antalet barn i förskola har ökat sedan 2001. Totalt ökade antalet barn i förskola med 124 barn
(2,1 %) jämfört med 2015. Det var en ökning av antalet barn i samtliga stadsdelar. Ökningen sedan 2006 är 1 284 barn (27 %) för kommunen totalt.
Antalet barn i fristående förskola är i stort sett oförändrat 2016 i jämförelse med 2015. Totalt är
det 407 barn i frisående förskola. 6,8 % av barnen fanns 2016 i fristående förskolor, vilket är en
liten minskning från 2015 då andelen var 6,9 %.
En tendens har under en lång period varit att andelen barn som får sin omsorg i förskola ökar,
medan placeringar i pedagogisk omsorg (= tidigare familjedaghem) minskar. Endast 4 barn fanns
i pedagogisk omsorg i genomsnitt under 2016.
Bruttokostnaden för att producera en förskoleplats, en ”normalheltidsplats” med 8 timmars närvaro, var 150 237 kr under 2016. Detta är 7,4 % högre än 2015. Alla nämnder har ökat personalkostnaderna. Genomsnittet för antalet barn per årsarbetare minskar från 6,1 2015 till 5,8 2016.
6 öppna förskolor fanns 2016, samma som under 2015.
Kostnaderna för kommunen totalt för förskolan ökade med 40,5 mnkr (6,8 %).
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Antal placerade barn förskola
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Individ- och familjeomsorg
I resurstilldelningen till individ- och familjeomsorgen ingår även resurser för ett allmänt förebyggande arbete i bostadsområdena även om dessa inte har en direkt anknytning till det som vanligen
räknas till Individ- och familjeomsorgen. Kostnaden för denna verksamhet var 12,9 mnkr, 1,1
mnkr högre än 2015.
Kostnaden för de direkta insatserna för barn och ungdom har minskat under såväl 2011 som
2012. 2013 ökar kostnaderna med 1,8 mnkr och till 2014 ökar kostnaderna med 2,7 mnkr till
111,0. Under 2015 har kostnadsökningen varit betydligt högre än de senaste åren. Kostnaden
ökade med 18,0 mnkr till 129,0 mnkr. För 2016 minskade kostnaderna för barn och familj med
15,7 mnkr till 113,3 mnkr vilket är en minskning med 12,2%.
Kommunfullmäktige tilldelade verksamheten (inkl. de förebyggande åtgärderna) 181,6 mnkr.
Kostnaderna blev 164,0 mnkr, motsvarande kostnad för 2014 var 188,7 och detta innebär att
kostnaderna har minskat med 9 %.
Den nämndorganisationen som infördes 2011 innebar att ansvaret för individ- och familjeomsorgen delades på fem nämnder. Arbetslivsnämnden ansvarar för försörjningsstödet, Sociala omsorgsnämnden för vuxna missbrukare och stadsdelsnämnderna för barn och familj. Kostnaderna
totalt för de fem nämnderna tillsammans minskade med 18,6 mnkr under 2016 till 364,2 mnkr
(-4,9 %) även kostnaderna för försörjningsstöd fortsatte att minska under 2016.
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Nettokostnad barn- och ungdom
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Nettokostnad individ- och familjeomsorg,
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Äldreomsorg
Stadsdelsnämnderna redovisade kostnader på 1 169,1 mnkr, vilket var 25,0 mnkr högre (2,2 %)
än resurstilldelningen från Kommunfullmäktige. Kostnaderna ökade med 20,0 mnkr jämfört med
2015.
Antalet utförda hemtjänsttimmar, som utförts av de externa hemtjänstutförarna som arbetar
inom hemtjänstvalet, minskade med 9 916 tim. till 169 113 tim. (- 5,5 %). På två år har antalet
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timmar ökat med 8,3 %. Kommunens egenverksamhet utförde 481 556 tim. vilket är 31 537 fler
timmar än 2015.
Antalet tillgängliga platser på särskilda boenden med heldygnsomsorg minskade med 3 till 822
om genomsnittssiffrorna för året jämförs med 2015. Till stor del beror förändringen på att ett
antal platser definierades till att tillhöra annan grupp utan att verksamheten i praktiken ändrades.
Stadsdelarnas placeringar för de egna invånarna ökade till 712 från 704 om genomsnitten för
2016 jämförs med motsvarande för 2015. Personer med ursprung från andra kommuner använde
i genomsnitt 24 platser . Dessutom använde Sociala omsorgsnämnden i genomsnitt under året 36
platser. Detta innebär att i genomsnitt var 772 av de 822 platserna belagda. För 2015 var motsvarande siffror en genomsnittlig användning av 762 platser av 825.
Äldreboendena finansieras av att den nämnd som använder platserna betalar ett schablonpris.
Summan av dessa betalningar fördelas till respektive äldreboende. Detta betalningssystem gav
2016 ett underskott med cirka 190 tkr. För 2014 var undreskottet 10 mnkr och för 2015 var underskottet 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade att vid fasställande av internpriset för 2016, att
som för 2015, utgå från 70 tomma plaster. Tidigare beräkningar har utgått från 50 tomma platser.
Detta ger ett högre ”köppris” för stadsdelarna för 2016 som i stort sett täcker kostnaderna för
den tomtid som uppstår.
Äldreomsorgen totalt inom Stadsdelsnämnderna gör ett resultat 2015 på – 30,3 mnkr. Detta är
22,4 mnkr bättre än resultatet 2015. I underskottet ingår endast 190 tkr för tomma platser inom
VOBO. Fr. o m andra halvåret 2015 har vi erhållit ett statsbidrag på för att öka bemanningen
inom äldreomsorgen. Statsbidraget, som sträcker sig till 2018 och är på årsbasis 21,4 mnkr, skall
årligen redovisas till Socialstyrelsen. Om äldreomsorgen inte uppfyller kraven blir vi återbetalningsskyldiga.
I Borås används statsbidraget till att finansiera kostnader för ökad bemanning i samband med
borttagande av delade turer. För äldreomsorgen i kommunen innebar detta ca 19,0 mnkr och
resterande är avsatt för de privata utförarna av äldreomsorgen enligt LOV.
Det finns även underskott inom Lokalförsörjningsnämnden för hyresförluster på 5,7 mnkr samt
inom Tekniska nämnden för färdtjänst 3,6 mnkr. Detta gör ett underskott för äldreomsorgen
med 39,6 mnkr.
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Nettokostnad äldre- och handikappomsorg
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Resultatöverföring
Varje stadsdelsnämnd har två från varandra åtskilda verksamhetsområden. Dels har varje nämnd
samma uppgifter gentemot sin egna invånare och dels har varje specifika uppgifter inom ett eller
flera sakområden med inriktning på hela kommunen. Till den senare delen räknas även produktion av kommungemensamma anläggningar, till största delen inom äldreomsorgen. Principen är
att nämnderna har ansvar för sina resultat och att dessa skall föras vidare till kommande år som
ackumulerade resultat.
I vissa fall är det av särskilda skäl skäligt att räkna om resultaten som skall ingå i det ackumulerade
resultat som överförs till 2017. Här finns t ex felaktigheter i resurstilldelning eller interprissättningen eller konsekvenser av tomma platser inom äldreomsorgen. De omräkningar som gjorts
framgår av avsnitten för respektive nämnd. I årsredovisning 2016 förs inte de ackumulerade resultaten för Stadsdelsnämnderna vidare vilket innebär att de nya nämnderna startar utan några
övertagande av resultat från Stadsdelsnämnderna.
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Stadsdelsnämnden Norr
Kommungemensam verksamhet
Ekonomiskt sammandrag

tkr
2014

2015

2016

321 824

334 299

453 275

-375 048

-375 569

-497 916

Nettokostnader

-53 224

-41 270

-44 641

Kommunbidrag

53 001

44 628

47 502

-223

3 358

2 861

-4 254

1 457

0

-

-

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett positivt resultat på 2 861 tkr för den kommungemensamma
verksamheten.
Nämndens resultat har under året påverkats av intagningsstopp på Margaretagatan och Klibbskivlingen då enheterna haft en låg beläggning och det har inte funnits förutsättningar att anpassa
personalen i motsvarande grad.
Nämnden har även som tidigare år haft kostnader för barn med skyddad identitet där nämnden
tidigare år kompenserats för dessa kostnader.
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Stadsdelsverksamhet
Ekonomiskt sammandrag

tkr
2014

2015

2016

154 920

165 368

186 110

-1 054 539

-1 099 976

-1 158 258

Nettokostnader

-899 619

-934 608

-972 148

Kommunbidrag

897 487

931 256

971 295

-2 132

-3 352

-853

3 775

5 923

0

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

-1 164

Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett underskott på 853 tkr för stadsdelsverksamheten. De flesta
verksamheter klarar sig inom sin budget med mindre avvikelse i förhållande till sin budget undantaget är äldreomsorgen som visar ett underskott 16 974 tkr. Underskottet finns till stor del inom
hemtjänsten och korttidsverksamheten. Nämndens buffert på 9 634 tkr är inte ianspråktagen.
Nämnden på totalen har en avvikelse som motsvara 0,1 %. Nämnden lyfter även fram frågan
kring svårigheterna att rekrytera inom flera områden, vilket kortsiktigt kan påverka vissa ekonomiska resultat i positiv riktning.
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Stadsdelsnämnden Väster
Kommungemensam verksamhet
Ekonomiskt sammandrag

tkr
2014

2015

2016

202 917

209 038

207 116

-233 213

-237 511

-236 523

Nettokostnader

-30 296

-28 474

-29 407

Kommunbidrag

26 850

27 050

29 539

Resultat

-3 446

-1 424

132

Ackumulerat resultat

-1 106

-2 230

0

-

-

-

Intäkter
Kostnader

Nettoinvesteringar

Stadsdelsnämnden Väster redovisar ett positivt resultat på 132 tkr för den kommungemensamma
verksamheten.
Sammantaget så följer de kommungemensamma verksamheterna budget. Nettokostnadsökningen
är ca 3,3 % jämfört med 2015. Det har varit svårt att rekrytera personal och då främst inom individ- och familjeomsorgen och problemet kvarstår. Detta är en förklaring till att nettokostnaderna,
i förhållande till 2015, minskar med ca 10 % för individ och familjeomsorgen.
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Stadsdelsverksamhet
Ekonomiskt sammandrag

tkr
2014

2015

2016

245 462

250 971

286 599

Kostnader

-1 357 733

-1 416 771

-1 476 278

Nettokostnader

-1 112 271

-1 165 800

-1 189 679

Kommunbidrag

1 107 558

1 154 187

1 191 551

-4 713

-11 613

1 872

5 62

-9 736

0

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Stadsdelsnämnden Väster redovisar ett överskott på 1 872 tkr för stadsdelsverksamheten. Äldreomsorgen visar nu ett positivt resultat på 3 374 tkr. För 2015 var resultatet för äldreomsorgen 23,5 mnkr. Resultaten är inte helt jämförbara då nämnden har hanterat sin buffert lite olika dessa
år. Men det är tydligt att de handlingsplaner som nämnden fastställt och som har återredovisats
till KS till stor del fått önskad effekt.
För övriga verksamheter är det smärre avvikelser. Förskolan redovisar ett underskott på 2 292
tkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,9 % och där är nettokostnadsökningen i jämförelse
med 2015 är 5,8 %. Det är nu en bättre bemanning och det finns tydliga tendenser till minskad
sjukfrånvaro och en förutsättning till detta har varit de riktade statsbidragen för att minska barngrupperna.
Under 2015 tog nämnden fram två handlingsplaner för att komma till rätta med underskotten
inom äldreomsorgen. Dessutom har Kommunstyrelsen, i samband med delårsrapport januari till
augusti 2015, översänt en skrivelse till nämnden där nämnden tre gånger under 2016 skall redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider med att komma i ekonomisk balans. Årsredovisningen 2016 är nämndens tredje redovisning till KS.
Det arbete som har bedrivits utifrån Sociala Investeringar har kostat 1 721 tkr och har tidigare år
reglerats i årsredovisningen.
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Stadsdelsnämnden Öster
Kommungemensam verksamhet
Ekonomiskt sammandrag

tkr
2014

2015

2016

339 499

355 660

367 180

-397 672

-410 098

-424 693

Nettokostnader

-58 173

-54 438

-57 513

Kommunbidrag

50 091

48 592

56 000

Resultat

-8 082

-5 846

-1 513

Ackumulerat resultat

-9 308

- 16 154

0

-

-

-

-9 824

-1 510

-190

Intäkter
Kostnader

Nettoinvesteringar
Internköp av särskilt boende

Stadsdelsnämnden Öster redovisar ett resultat på -1 513 tkr för den kommungemensamma verksamheten. Detta underskot är en följd av en lägre beläggning än planerat på korttidsenheter och
omsorgsboende. Underskott beror till största delen av lägre intäkter än budgeterat och det är
främst interna ersättningar för poolverksamhet och detta motsvaras till stor del av lägre personalkostnader.
Dessutom har nämnden gjort ett överskott på 600 tkr för betalningen för platser på äldreboende
för personer som flyttat hit från andra kommuner.
Underskotten för internköp av särskilt boende har för 2016 varit 190 tkr.
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Stadsdelsverksamhet
Ekonomiskt sammandrag

tkr
2014

2015

2016

141 457

154 482

163 036

-1 123 191

-1 175 958

-1 223 798

Nettokostnader

-981 734

-1 021 476

-1 060 767

Kommunbidrag

977 603

1 026 679

1 078 012

Resultat

- 4 131

5 203

17 245

Ackumulerat resultat

11 772

16 975

0

0

0

4 904

Intäkter
Kostnader

Nettoinvesteringar

Stadsdelsnämnden Öster redovisar ett överskott på 17 245 tkr för stadsdelsverksamheten.
Grundskolan tillsammans med förskolan redovisar ett överskott på 10 134 tkr och individ- och
familjeomsorgen ett överskott på 5 512 tkr. Äldreomsorgen har däremot ett underskott på 8 132
tkr. Resterande verksamheter har smärre avvikelser och med en buffert på 10 446 tkr ger detta ett
positivt resultat på 17 245 tkr.
Nettoinvesteringarana för 2016 är inventarier till Bodaskolan etapp 2.
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Jämförelsetal från stadsdelsnämnderna
I detta avsnitt redovisas jämförelsetal för stadsdelsnämnderna. Siffrorna är hämtade från stadsdelsnämndernas årsredovisningar.
För förskola används ett platsbegrepp som motsvarar en vistelse på 8 timmar per dag. Motsvarande för fritidshem är 4 timmar per dag. Detta innebär att antalet barn inte är detsamma som
antalet platser. Detta ger en möjlighet att jämföra produktionskostnaden för en plats även om
närvarotiderna är olika.
JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA

Utfall Totalt/snitt

Norr

Väster

Öster

2014

2015

2016

5

6

6

17

17

17

162

151

181

163

166

165

7

6

6

6

6

6

2

5

3

10

10

10

86

143

118

127

123

116

2 822

4 549

3 918

10 433

10 745

11 289

0

2

17

18

13

19

297

748

369

1 296

1 355

1 414

Antal elever i stadsdelens skolor
(ej kommungemensamma specialskolor)

2 776

3 876

3 211

9 100

9 465

9 863

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor

1 023

1 455

1 280

3 445

3 627

3 758

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor

833

1 129

1 128

2 955

3 008

3 090

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor

920

1 292

803

2 700

2 830

3 015

Kostnad per elev, exkl skolskjutsar, kr

80 815

83 030

90 468

83 614

82 963

84 827

Kostnad för administration per elev, kr

7 829

6 456

7 267

6 730

6 499

7 106

Kostnad för skolmåltider per elev, kr

5 574

5 653

6 077

5 444

5 317

5 769

Kostnad för elevvård per elev, kr

2 653

3 230

4 234

2 731

3 347

3 394

17 451

18 311

18 676

18 686

18 648

18 187

Fritid
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola

Kostnad per elev i stadsdelens grundskola

Kostnad för lokaler per elev, kr
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA

Utfall Totalt/snitt

Norr

Väster

Öster

2014

2015

2016

39 487

43 239

43 421

42 191

41 464

42 242

Kostnad för elevassistenter per elev, kr

3 697

1 557

5 140

3 653

3 542

3 326

Kostnad för läromedel mm per elev, kr

3 535

3 887

4 758

3 425

3 419

4 072

Kostnad för skolbibliotek per elev, kr

589

697

895

755

727

731

Lokalyta per elev, m²

14,5

13,8

14,2

15,0

14,6

14,1

Antal elever per lärare,
exkl. kommungemensam skola (heltidstjänst)

13,5

12,6

12,6
12,3

12,8

12,4

Kostnad för undervisning per elev, kr

Antal elever per lärare,
totalt i kommunen, (heltidstjänst)
Antal elever per lärare exkl lärare i svenska som
andraspråk

13,7

12,9

13,3

13,3

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter
per 100 elever

1,0

1,2

2,7

1,5

1,6

1,6

Antal egna elever med skolskjuts

712

1 686

1 286

3 832

3 505

3 684

318

548

486

1 277

1 290

1 352

5

45

12

59

54

62

343

496

432

1 217

1 245

1 271

Kostnad per elev,kr

51 280

36 182

44 357

40 160

42 200

43 035

Kostnad för personal per elev, kr

31 116

20 562

33 062

24 852

27 039

27 659

Kostnad för lokaler per elev, kr

14 299

10 555

5 291

9 075

9 329

9 776

5 865

5 065

6 004

6 233

5 832

5 600

20,9

21,7

16,9

18,5

19,0

19,6

23

39

38

91

90

100

Förskoleklass
Antal elever
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

Kostnad per elev i stadsdelens förskoleklass

Övriga kostnader per elev, kr

Elever per heltid pedagogisk personal

Obligatorisk särskola
Individintegrerade elever räknas inte med här, utan
under grundskolan
Antal elever från stadsdelen i särskola
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA

Utfall Totalt/snitt

Norr

Väster

Öster

2014

2015

2016

101

-

-

92

96

101

Antal elever från annan kommun

3

-

-

4

3

3

Antal elever från kommunen hos annan huvudman

2

-

-

1

0

2

403 550

-

-

354 245

372 002

403 550

Antal elever per heltidslärare

3,5

-

-

3,6

3,0

3,5

Antal elever per heltid elevassistent

3,5

-

-

3,1

4,9

3,5

1 271

1 798

1 533

4 201

4 408

4 602

-varav barn i fristående verksamhet

40

192

50

249

260

282

Andel placerade barn som går i förskoleklass
och åk 1-3, %

89

68

76

80

78

76

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %

11

12

13

13

14

12

Antal producerade platser i stadsdelen

1 242

1 380

1 165

3 353

3 736

3 787

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 307

1 545

1 420

3 886

4 199

4 272

Kostnad per heltidsbarn, kr

33 173

44 078

37 840

40 439

37 895

38 582

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

22 162

26 192

28 240

27 479

25 593

25 500

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

7 070

11 755

4 426

7 780

7 206

7 964

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

3 941

6 131

5 174

5 179

5 096

5 118

21,0

24,9

24,0

20,8

22,5

23,3

1 547

2 366

2 112

5 807

5 901

6 025

115

184

108

389

408

407

0

0

4

4

4

4

Antal elever i kommunens särskola

Kostnad per elev i kommunens skolor, kr

Fritidshem
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel

Kostnad per barn i stadsdelens fritidshem

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal

Förskola
Placerade barn
Antal placerade barn från egen stadsdel
- varav barn i fristående verksamhet
- varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA

Utfall Totalt/snitt

Norr

Väster

Öster

2014

2015

2016

3

7

16

13

20

26

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

87

90

88

89

88

88

-

varav andelen placerade egna barn i förskola, %

87

90

88

89

88

88

-

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk
omsorg, %

0

0

0

0

0

0

76

-

-

154

147

76

Antal producerade platser i stadsdelen.

1 235

1 690

1 572

4 240

4 377

4 497

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 519

2 146

1 993

5 421

5 508

5 658

Kostnad per heltidsbarn, kr

148 384

149 213

152 794

135 181

139 876

150 237

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

102 731

105 335

107 395

95 209

99 073

105 340

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

25 358

22 000

22 305

21 642

22 318

23 029

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

20 295

21 878

23 094

18 330

18 485

21 868

6,0

5,5

5,9

6,3

6,1

5,8

100,0

-

-

90,5

98,8

0

0

4

4

4

4

37

42

37

37

39

39

2

2

2

6

6

6

393

633

610

1 800

1 912

1 636

- varav barn i enskild pedagogisk omsorg

Antal vårdnadsbidrag (sdn Norr)

Kostnad per barn i stadsdelens förskola

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal

Barn på förskola där barnen deltar vid planering av
förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %.

Pedagogisk omsorg
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska
omsorg, upp till 5 år

Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor

Individ- och familjeomsorg
för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA

Utfall Totalt/snitt

Norr

Väster

Öster

2014

2015

2016

5,7

6,2

7,2

7,3

7,6

6,4

Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt
behovsprövade öppna insatser

118

240

255

594

720

613

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser

74 990

34 825

63 592

52 458

55 448

54 524

28

63

56

161

154

147

Antal asylsökande (sdn Norr)

177

-

-

36

100

177

Antal vårddygn per placerad (exkl asylsökande)

302

245

314

284

245

250

Nettokostnad per vårddygn, kr (exkl asylsökande)

777

1 026

1 156

748

962

1 014

1

5

0

13

14

6

37

-

-

8

0

37

120

17

0

17

113

34

6 897

4 929

0

4 119

2 043

6 086

6

20

17

45

49

43

Antal asylsökande, (sdn Norr)

247

-

-

61

359

247

Antal vårddygn per placerad (exkl asylsökande)

175

129

68

191

141

112

2 514

6 953

6 615

3 644

4 529

5 899

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år

1 189

981

761

2 982

3 010

2 931

- varav brukare över 65 år

1 123

928

729

2 783

2 812

2 780

212 390

158 838

110 328

461 626

450 019

481 556

68 132

50 176

50 805

156 087

179 029

169 113

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %

Öppenvård

Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade (exkl asylsökande)

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar (exkl asylsökande)
Antal asylsökande (sdn Norr)
Antal vårddygn per placerad (exkl asylsökande)
Nettokostnad per vårddygn, kr (exkl asylsökande)

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar (exkl asylsökande)

Nettokostnad per vårddygn, kr (exkl asylsökande)

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Utförd tid
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar
Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt
hemtjänstvalet, timmar
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JÄMFÖRELSETAL FÖR STADSDELSNÄMNDERNA

Utfall Totalt/snitt

Norr

Väster

Öster

2014

2015

2016

Brukartid, %

58,9

55,0

51,6

59,3

56,0

55,2

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare interna
utförare, kr

570

596

654

541

574

598

249

204

151

897

681

604

Antal köpta platser

31

8

43

101

100

82

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

46

0

51

113

85

97

Antal köpta platser

270

264

178

709

704

712

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

230

256

336

827

825

822

- varav entreprenadplatser

0

86

0

86

86

86

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende

0

0

24

21

24

24

Antal producerade korttidsplatser

0

16

66

98

84

82

Antal belagda dygn med korttidsvård

0

3 368

19 807

27 786

22 521

23 175

Bruttokostnad per vårddygn, kr

0

4 032

2 950

2 827

2 776

3 107

7 357

5 796

7 553

24 261

21 525

20 706

229

121

159

670

726

509

32

48

48

36

28

48

1 241

1 031

852

3 348

3 262

3 124

64

76

42

239

233

182

94,0

97,2

97,2

Matdistribution
Antal personer med matdistribution

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg
enl SoL

Korttidsvård

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård

Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag

Egen organisation
Andel personer som har heltidsanställningar
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Bolagens resultat och verksamhet
De kommunala bolagen uppvisar en omsättning på 2,5 mdkr, en balansomslutning på 8,2 mdkr och ett resultat efter finansnetto på 514 mnkr.
Vilka bolag som utöver kommunen ingår i den kommunala ”koncernen” framgår av förvaltningsberättelsens avsnitt ”Koncernen”. En samlad förteckning över Borås Stads ägarintressen i
bolag och ekonomiska föreningar finns i not 14 i den sammanställda redovisningen. Utöver vad
som där anges ingår i ”koncernen” kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande uppgick till
50 % respektive 55 %. Nedan kommenteras de olika bolagens årsredovisningar och deras resultat
och verksamhet.

Stadshuskoncernen
2014

2015

2016

1 192,5

1 385,7

1 356,2

Res efter finansnetto

60,4

124,2

115,1

Avkastning eget kapital, %

21,2

33,1

26,3

2 857,0

3 128,7

4 075,4

10,5

12,0

10,7

422,0

492,1

1 223,8

Nyckeltal, mnkr
Omsättning

Balansomslutning
Soliditet, bokförd, %
Investeringar

Kommunfullmäktige beslöt i december 1997 att sammanföra ett antal av de kommunala aktiebolagen till en koncern. Till moderbolaget Borås Stadshus AB överläts aktierna i Borås Energi och
Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB samt Industribyggnader i Borås AB. Under 2009 bildades och tillfördes Stadshuskoncernen BoråsBorås TME
AB. Under 2013 tillkom Borås Stad Textile Fashion Center AB i koncernen och under 2016 anslöts Inkubatorn i Borås AB.
Stadshuskoncernen har under 2016 totalt sett genererat ett resultat efter finansnetto på 115 mnkr,
vilket är 9 mnkr lägre än 2015. Resultatet för Borås Elnät AB, Industribyggnader i Borås AB samt
Borås kommuns Parkerings AB överstiger fjolårets resultat medan Borås Energi och Miljö AB
redovisar ett sämre resultat på grund av att nedskrivningar inom affärsområde biogas görs på 31
mnkr.
Balansomslutningen har under 2016 ökat med nästan 950 mnkr, främst hänförligt till Borås
Energi och Miljö AB: s EMC-investering, där nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk byggs och
samförläggs på Sobacken.
Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på knappt 38 mnkr, vilket är 1 mnkr
lägre än 2015.
Verksamheten i koncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan.
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Borås Stadshus AB – moderbolaget
Nyckeltal, mnkr
Nettoomsättning
Res efter finansnetto
Balansomslutning
Soliditet, bokförd, %

2014

2015

2016

0

0

0

-4,5

-3,8

-2,0

247,6

243,6

242,7

4,1

4,2

4,2

Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom
dess dotterbolag.
Bakgrund

Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen. Bolaget skall enligt bolagsordningen som moderbolag i en av kommunen ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra
företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen
eller dess invånare. Syftet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs
genom dotterbolagen.
Verksamheten under året

Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, utan all verksamhet sker i dotterbolagen.
Under året har bolagets styrelse samt Kommunstyrelsen beslutat om förstärkt ägarstyrning över
bolagen. Arbetet inleddes under hösten, med bland annat införande av arbetsmöten för styrelsen.
Moderbolaget förvärvade den 1 november 2016 aktierna i Inkubatorn i Borås AB.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Borås Stadshus AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på –2,0 mnkr, vilket i huvudsak
består av räntekostnader på det externa lån på 194,8 mnkr som bolaget tagit för förvärv av dotterbolagen. Underskottet har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Bolaget erhöll 37,7
mnkr i koncernbidrag från Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB och Industribyggnader i Borås AB. Till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashion
Center AB lämnades koncernbidrag på 35,7 mnkr. Resterande erhållna koncernbidrag har använts för att finansiera moderbolagets kostnader. Efter koncernbidrag och övriga bokslutsdispositioner redovisar bolaget ett resultat på -2 tkr.
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Borås Energi och Miljö AB
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

878,9

938,4

918,5

Res efter finansnetto

45,7

75,8

58,6

Avkastning eget kapital, %

21,4

30,1

21,6

Avkastning eget kapital, % *

10,0

19,4

9,3

1 753,3

1 870,0

2 676

Soliditet, bokförd, %

12,2

13,4

10,1

Investeringar

99,3

215,7

924,6

Balansomslutning

*Nyckeltalet exkluderar resultatet för affärsområde VA. Då VA-resultatet avsätts för kommande år i resultaträkningen och affärsområdet över tid ska gå +/- 0 ger denna justering ett mer rättvisande avkastningsmått.

Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja
en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet.
Bakgrund

Borås Energi AB tillfördes 2006-08-15 renhållningsverksamheten och blev Borås Energi och
Miljö AB. Borås Energi och Miljö AB: s uppgift är enligt bolagsordningen att inköpa, producera
och försälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster. Syftet är att enligt god teknisk praxis
och med optimalt resursutnyttjande främja en god energiförsörjning och långsiktigt hållbar
avfallshantering. Enligt ägardirektiven skall detta också ske med god leveranssäkerhet och med
minsta möjliga miljöpåverkan. Sedan 2009 har bolaget ett vidgat uppdrag att delta i och utföra
internationella projekt, och för detta ändamål skapades 2014 ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB. Från den 1 januari 2011 överflyttades Borås Stads Vatten- och
avloppsverksamhet (VA) till bolaget.
Borås Energi och Miljö AB är det klart största av kommunens bolag, sett till omsättning. Bolaget
bidrar med nästan hälften av bolagens totala omsättning (44 %). Borås Energi och Miljö AB: s
andel av bolagens totala balansomslutning har under året ökat från 26 % till 33 %, och kommer
att öka ytterligare när investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk är
klar.
Verksamheten under året

Borås Energi och Miljö AB har under året fortsatt EMC-investeringen, ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Kommunfullmäktige i Borås beslöt i
mars 2015 att godkänna investeringen på totalt 3,2 miljarder kronor. Upphandlingsprocessen har försenats till följd av överklaganden och den sista stora upphandlingen, av pannhuset, färdigställdes först i februari 2017. Investeringen förväntas vara
klar kring årsskiftet 2018/19. Bolaget har under 2016 "tagit hem" drift- och underhållsutförandet för energiverksamheten i egen regi, vilket inneburit att bolaget fått
cirka 60 fler anställda. Under 2016 blev det klart att bolaget förlorar leveransen av
fordonsgas till stadstrafiken i april 2017 då Nobina blir ny utförare av busstrafiken åt
Västtrafik. Bolaget ser över framtida användningsområde för biogasen. Bolaget har,
efter nedskrivningsprövning beslutat att 2016 skriva ned anläggningstillgångar inom
biogasverksamheten med 31 miljoner kronor.
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Fjärrvärmeleveransen har ökat under 2016 och uppgick till 627 GWh (592). Antalet nyanslutningar uppgick till 47 st under 2016 och innebär att 4 558 fastigheter nu är anslutna till fjärrvärmenätet. Elleveranserna uppgick till 125 GWh (137). Försäljning av fordonsgas uppgick till 3 108
kNm³ vilket var något bättre än 2015. Cirka 65 % av försäljningen av fordonsgasen går till busstrafiken medan resten tankas på publika stationer samt till bolagets bilar.
Medelantalet anställda i bolaget uppgick under året till 225 (220) personer.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Det redovisade resultat efter finansiella poster för Borås Energi och Miljö inklusive dotterbolaget
Boras Waste Recovery AB uppgick till 58,6 (75,8) mnkr inklusive affärsområde VA (Vatten och
avlopp) vars överskott till fullo avsatts i fond för kommande år. I Kommunstyrelsens bedömning
av bolagets avkastning används resultatet exklusive VA. Detta ger en mer rättvisande bild, då VAverksamheten nu ger ett stort överskott före avsättning men över tiden ska gå med ett nollresultat. Exklusive VA-verksamheten blir resultatet efter finansiella poster 25,3 (48,9) mnkr.
Sammantaget på bolagsnivå blir resultatet efter finansnetto 17 mnkr sämre än föregående år. Avvikelsen förklaras främst av ett sämre resultat inom affärsområde energi där man under 2015
hade stora engångsintäkter för anslutningsavgifter. Ökade nedskrivningar av anläggningstillgångar
inom affärsområde biogas bidrar till ett lägre resultat, medan taxeökningarna inom affärsområde
VA bidrar positivt till resultatet. VA-verksamheten genererar fortsatt positivt resultat enligt plan
och avsätts till fullo i fond. Medlen kommer att tas i anspråk de första åren efter att det nya avloppsreningsverket är i drift då affärsområdet annars kommer att gå med förlust. Denna resultatutjämning är möjlig att göra vid stora investeringar inom VA-kollektivet som är ett monopol som
över tiden ska gå med nollresultat.
Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 919 (938) mnkr. Bolaget har haft ökad försäljning av fjärrvärme i jämförelse med föregående år. Totala elintäkter i bolaget har dock varit lägre
än föregående år, beroende på lägre produktion i affärsområde vattenkraft samt något lägre priser. Det beror även på att elcertifikaten som bolaget har lagerförda har minskat i värde. Intäkterna för insamlingen av hushållens avfall har varit högre än föregående år, medan intäkterna för
övrigt hushållsavfall från bland annat återvinningscentraler varit lägre. Intäkter för VA har ökat
beroende på årets taxeökning, mängden försäljning av vatten är likvärdig med föregående år.
2016 höjdes VA-taxan med 5,5 % och fjärrvärmetaxan med 1,5 %. Avfallstaxan lämnades oförändrad.
Bolagets investeringar uppgick under 2016 till 925 mnkr (216), till stor del beroende på EMCprojektet.
Bolagets resultat uppdelat per affärsområde har de senaste åren varit följande:
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Resultat efter finansnetto,
per rörelsegren, mnkr

2014

2015

2016

Förändring

Fjärrvärme

48,2

85,6

54,5

-31,1

2,3

2,8

-0,5

-3,3

-40,4

-24,0

-29,9

-5,9

Avfallsverksamhet

6,1

2,4

6,0

+3,6

Vatten och avlopp

24,3

26,9

33,3

+6,4

5,2

-18,6

-3,7

+14,9

Övrig energiverksamhet
Biogas

Övrigt och gemensamt

Bolaget har för 2016 vare sig lämnat eller erhållit något koncernbidrag till/från moderbolaget
Borås Stadshus AB.
Bolagets dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, har under året redovisat ett resultat efter finansiella poster på -1,1 mnkr vilket täcks av koncernbidrag från Borås Energi och Miljö AB.
Risker och osäkerhetsfaktorer

Borås Energi och Miljö AB:s stora investering i nytt kraftvärme- samt avloppsreningsverk kommer att minska driftosäkerheten i bolagets idag ålderstigna anläggningar. Driftosäkerheten kvarstår dock fram till reinvesteringen är i drift runt årsskiftet 2018/2019. Investeringens storlek påverkar bolagets finansiella ställning betydligt, och den affärsrisk som följer med kraftvärmeverksinvesteringen blir central att förhålla sig till.
Biogasens framtid som fordonsbränsle är beroende av regeringens beslut avseende den fossiloberoende fordonstrafiken samt för egen del även av att bolaget under 2017 tappar försäljningen
av fordonsgas till stadstrafikens bussar i Borås.
Borås Energi och Miljö AB: s dotterbolag Boras Waste Recovery AB har under 2016 varit föremål för utredning kring dess syfte och organisation. Bolaget kommer under 2017 få en mindre
styrelse bestående av moderns presidie samt VD, i syfte att skapa en tydlighet i Borås Energi och
Miljö AB: s ägarroll. Utredningen fastslog att bolaget fortsatt ska ha sin bas i biståndsstödda
ICLD-projekt.
Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat efter finansiella poster exklusive VA-verksamheten innebär en avkastning på
eget kapital på 9 % jämfört med Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 20-25 %. Bolagets
behov att göra nedskrivningar tynger resultatet och försvårar att nå avkastningskravet. Kommunstyrelsen konstaterar vikten av att avskrivningar inte förskjuts utan kontinuerligt avspeglar verkligt
avskrivningsbehov.
Bolagets soliditet uppgår vid årsskiftet till 10 % vilket är lägre än Kommunfullmäktiges sedan
tidigare uppsatta mål för soliditeten på 15 %.
Avkastning och soliditet påverkas kraftigt av kommande investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Kommunstyrelsen behöver utarbeta nya avkastningsnivåer när
EMC-investeringen är i drift, liksom se över bolagets finansieringssituation i stort.
Kommunstyrelsen vill fortsatt betona vikten av att bolaget når uppsatta avkastningskrav för att
stärka bolaget inför de utmaningar EMC-investeringen medför. Kommunstyrelsen anser det även
viktigt att årsredovisningen på ett djupare sätt följer upp och analyserar hur respektive verksamhet/affärsområde har gått.
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Borås Elnät AB
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

239,3

266,1

283,1

Res efter finansnetto

44,7

64,6

65,6

Avkastning eget kapital, %

20,9

26,2

23,0

731,8

839,0

1 038

29,3

29,4

27,5

105,4

151,4

239,2

Balansomslutning
Soliditet, bokförd, %
Investeringar

Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation
inom Borås Stad.
Bakgrund

Borås Elnät AB har som huvuduppgift att distribuera elenergi genom att som bolagsordningen
föreskriver driva nätverksamhet enligt ellagen. Bolaget har också som föremål för sin verksamhet
att driva datakommunikationsverksamhet, genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för
elektronisk kommunikation. Enligt ägardirektiven skall detta ske med god leveranssäkerhet och
med optimalt resursutnyttjande samt med minsta möjliga miljöpåverkan.
Bolagets uppdrag, att trygga en viktig infrastruktur för el- och kommunikationsnät i Borås Stad
sker genom att tillhandahålla en plattform för fri konkurrens på elmarknaden, samt att utveckla
konkurrensen på såväl privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation.
Verksamheten under året

Borås Elnät AB har nått en fortsatt god leveranssäkerhet under året. Bolagets anläggningar och
nät håller genomgående god kvalitet och är till största delen baserade på moderna lösningar.
Bolaget fick under 2015 rätt enligt högsta rättsinstans i frågorna om intäktsram och rätten att
driva bolaget med vinst enligt ellagen. För närvarande medverkar bolaget i en ny rättsprocess
kring intäktsramarna för 2016-2019 samt kring tolkningen av den nya utbyggnadslagen.
Bolaget har under året fortsatt utbyggnaden av Projekt 2031 som inkluderar nya mottagningsstationer och en 130 kV ringledning runt staden. Bolaget har även fortsatt utbyggnaden av fiber där
bolaget har Kommunfullmäktiges uppdrag att verka för att regeringens bredbandsmål uppfylls.
Energiomsättningen i elnätet uppgick till 625 GWh (616 GWH).
Medelantalet anställda i bolaget var under 2016 85 stycken (81).
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
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Ekonomi

Borås Elnät AB: s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad. Samtidigt står bolaget inför
stora investeringar framöver för att klara de ökade krav på elförsörjning som en växande stad
som Borås står inför.
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 65,6 mnkr jämfört med 64,6 mnkr för 2015.
Efter överavskrivningar och lämnat koncernbidrag redovisar bolaget ett slutligt nollresultat (+13
tkr). Resultatet påverkas positivt av lägre kostnader för eldistribution och lägre räntekostnader än
budgeterat samt framskjutna investeringar. Dessutom har resultatet påverkats positivt av att bolaget haft stora engångsintäkter avseende anslutningsavgifter vid fiberanslutningar. Elnätstariffen
höjdes med 1,42 % i april 2016.
Bolaget har för 2016 lämnat koncernbidrag till moderbolaget Borås Stadshus AB med 16,3 mnkr.
Investeringsnivån på 239,5 mnkr (151) är mycket hög för bolaget, men ändå klart under budgeterad nivå för 2016 på 293 mnkr. Förseningar i tillståndsprocessen hos Energimarknadsinspektionen gör att många investeringar måste skjutas fram.
Ekonomiskt utfall per affärsområde, mnkr

2015

2016

Förändring

Resultat, AO Elnät

65,5

58,8

-6,7

Resultat, AO Stadsnät

-0,9

6,8

+7,7

Nettoomsättning, Elnät

188,6

79 %

187,9

73 %

-0,7

Nettoomsättning, Stadsnät

50,3

21 %

70,6

27 %

+20,3

Investeringar, AO Elnät

90,6

60 %

107,1

45 %

+16,5

Investeringar, AO Stadsnät

60,4

40 %

132,1

55 %

+71,7

Risker och osäkerhetsfaktorer

Borås Elnät AB står inför stora investeringar framöver, främst genom investeringen i 130 kV
ringledning för en tryggad elnätsinfrastruktur i framtiden samt den ovan nämnda fibersatsningen.
Det under 2015 klargjorda rättsläget avseende intäktsramar och vinstuttag bidrar till minskad affärsrisk.
Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat 2016 innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav för avkastning på eget
kapital på 10-15 %, samt målet för soliditeten på 25 %, har uppnåtts.
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Borås Djurpark AB
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

52,4

59,5

58,0

-14,4

-10,5

-14,1

82,0

95,7

106,2

Soliditet, bokförd, %

3,5

3,0

2,7

Investeringar

2,3

21,0

14,7

Res efter finansnetto
Balansomslutning

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband
därmed idka annan besöksstimulerande verksamhet.
Bakgrund

Djurparkens uppgift är enligt bolagsordningen att driva djurpark och annan besöksstimulerande
verksamhet. Syftet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fritidsaktivitet och
därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. Bolaget ska också förmedla
information och kunskap om djur och natur samt öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. Förutom djurparken driver också bolaget Saltemads Camping.
Verksamheten under året

Borås Djurpark har under 2016 haft 249 000 besökare, en minskning med 9 800 besök mot föregående år. Även Saltemads Camping har haft färre gästnätter än 2015.
Under 2016 har bolagets investering i ny gångbro från entré till savann pågått, men färdigställandet sker först 2017 på grund av problem med byggnationen över järnvägen. Investering pågår
även i utbyggt elefanthus.
Medeltalet anställda har under året varit 68 (68).
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Bolagets resultat och omsättning försämrades under 2016 till följd av det lägre besöksantalet.
Jämfört med 2015 sjönk omsättningen med 1,5 mnkr och underskottet ökade med 3,6 mnkr till
-14,1 mnkr.
Det negativa resultatet täcks i sin helhet av koncernbidrag från Borås Stadshus AB. Bolaget har
för 2016 erhållit koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 14,5 mnkr.
Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget är en viktig turistattraktion och bidrar till turistekonomiska effekter. Bolaget står på
längre sikt inför stora investeringar och utmaningar för att kunna attrahera ett ökat antal besökare.
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Borås Stad utreder en eventuell utläggning av campingverksamheten på privat entreprenör, ärendet är under politisk beredning.
Avkastningskrav och finansiella mål

Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige inga avkastningskrav på
bolaget, utan istället har bolaget att uppfylla budgeten. Bolagets resultat 2016 är 0,9 mnkr sämre
än budgeten. Från och med 2017 sätter Kommunfullmäktige ett resultatkrav på bolaget.

Borås kommuns Parkerings AB
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

32,5

34,5

37,3

8,8

10,7

14,6

125,6

151,6

208,8

Balansomslutning

43,8

54,0

53,4

Soliditet, bokförd, %

15,9

13,0

13,1

6,5

12,8

1,4

Res efter finansnetto
Avkastning eget kapital, %

Investeringar

Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda parkeringsmöjligheter.
Bakgrund

Parkeringsbolagets uppgift är enligt bolagsordningen att driva parkeringsverksamhet och på egen
hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar. Syftet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda parkeringsmöjligheter.
Verksamheten under året

Borås kommuns Parkerings AB arrenderar och äger cirka 50 parkeringsanläggningar på tomtmark
i centrala Borås med 4 300 parkeringsplatser. Övervakningen på tomtmark sker av extern entreprenör. På gatumark övervakar och sköter bolaget driften åt Tekniska förvaltningens 700 bilplatser.
Under året togs mynt bort som betalningsmedel. Borttagandet gick smidigt, då utvecklingen i
betalningsmönstret mot kontantfri betalning via app och sms ökar kraftigt.
Under året hart fyra nya parkeringsområden färdigställts vilket gett ett nytillskott på 123 p-platser.
Däremot har investeringen i parkeringshuset Vulkanus, vilket kommer att skapa 270 p-platser,
försenats till följd av överklaganden.
Borås kommuns Parkerings AB har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att tillsammans med
Tekniska nämnden införa ett parkeringsledningssystem. Arbetet pågår men är försenat till följd av
överklaganden i upphandlingen.
Bolaget har under året installerat vissa elladdplatser, vilket nu möjliggör laddning vid fyra parkeringsanläggningar i centrum.
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Medelantalet anställda har under året varit 16 (17) stycken.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 14,6 mnkr jämfört med 10,7 mnkr 2015. Resultatförbättringen beror främst på en hög och ökande beläggning.
Bolaget har för 2016 lämnat koncernbidrag till moderbolaget Borås Stadshus AB med 14,4 mnkr.
Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget står inför en etableringsfas med flera planerade nyinvesteringar framöver. Investeringar i
parkeringshus är initialt inte lönsamma, vilket innebär att såväl resultat- som balansräkning kommer att påfrestas.
Borås kommuns Parkerings AB har under 2016 varit föremål för utredning av ägaren i syfte att
utreda lämplig organisation för parkeringsfrågorna i Borås Stad. Utredningen fastslog i början av
2017 att bolaget ska fortsätta sin verksamhet enligt befintliga ägardirektiv.
Avkastningskrav och finansiella mål

Bolaget har inte något avkastningskrav för 2016. Resultatet på 14,6 mnkr överstiger dock bolagets
budget med 8,3 mnkr. Från och med 2017 sätts ett resultatkrav på bolaget. Kommunstyrelsen vill
i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förutsättningar till stor del styrs av beslut om
parkeringspolicy, investeringar mm. Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras
utifrån behovet att skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren se över
bolagets ekonomiska situation.

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

18,5

36,0

32,8

Res efter finansnetto

3,7

11,4

13,4

Avkastning eget kapital, %

6,6

18,8

20,2

256,9

277,0

211,9

Soliditet, bokförd, %

21,8

22,0

31,2

Investeringar

96,6

40,0

3,9

Balansomslutning

Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt
utbildningslokaler. Bolaget ska vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap
för okonventionella lokallösningar.
Bakgrund

Industribyggnader i Borås AB:s uppgift är enligt bolagsordningen att förvärva, förvalta och sälja
industrifastigheter. Syftet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt
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utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploaterad mark
för industri eller annat ändamål. Bolaget ska vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar.
Vid utgången av 2016 ägde bolaget fastigheter och företagscenter i fyra områden i Borås; Vulkanus 16, Hästen 3 (Olofsholmsgatan), Ryavallen 5 (del av Borås Arena) samt Vinddraget 4
(mark på Bussgatan i Viared). Dotterbolaget Eolus 6 AB äger fastigheten Eolus 6.
Bolagets fastighetsbestånd har gått från att ursprungligt avse stöd för industrietableringar till att
huvudsakligen förse offentliga verksamheter med verksamhetslokaler.
Verksamheten under året

Under 2015 bildades ett dotterbolag, Eolus 6 AB, i syfte att bygga om fastigheten till stadens nya
kongresshus. Projektet tog under 2016 en paus i väntan på besked från Trafikverket om Götalandsbanans sträckning. I början av 2017 påbörjades dock rivningen av den gamla fastigheten,
och det nya kongresshuset förväntas vara färdigställt i september 2018.
Under 2016 avyttrades i enlighet med bolagets långsiktiga plan dotterbolaget Industribyggnader i
Borås 2 AB. Bolaget innehöll industrifastigheten Vinddraget på Viared som bolaget efter att ha
hyresanpassat till ny hyresgäst under 2016 avyttrat genom att sälja aktierna i dotterbolaget.
Bolaget har inga anställda. Genom avtal tillhandahåller och fakturerar Borås Stad för VD, administration och teknisk förvaltning.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget/bolagen har att verka inom.
Ekonomi

Koncernen Industribyggnader i Borås AB redovisar ett resultat för 2016 på 13,4 mnkr (11,4).
Omsättningen har minskat genom avyttringen av dotterbolaget IBAB 2. Bolaget har dock en god
intjänandeförmåga med god uthyrningsgrad vilket medför ett starkt resultat.
Bolaget har för 2016 lämnat koncernbidrag till moderbolaget Borås Stadshus AB med 7,0 mnkr.
Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget har en god finansiell ställning att möta framtida utmaningar med. Dotterbolaget Eolus 6
AB har i slutet av 2016 tecknat hyresavtal med Borås Kongresscenter AB avseende kongresshuset. Eolus 6 AB förväntas erhålla täckning för sina kostnader för kongresshuset.
Avkastningskrav och finansiella mål

IBAB-bolagens resultat 2016 innebär att avkastningskravet på eget kapital, 7 %, uppfylls. Även
soliditetsnivån på 20-25 % överträffas.
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BoråsBorås TME AB med dotterbolag
Nyckeltal, mnkr
Nettoomsättning
Res efter finansnetto
Balansomslutning
Soliditet, bokförd, %
Investeringar

2014

2015

2016

5,6

4,4

3,9

-15,7

-16,1

-15,3

18,6

18,6

17,5

0,5

0,5

0,6

-

0,2

-

Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad
att besöka för turism, möten och evenemang.
Bakgrund

BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet (genom BoråsBorås Näringslivs ekonomiska förening) samägt bolag (91/9 %). Bolaget ska svara för en organisation som hanterar och
utvecklar olika projekt för att marknadsföra Borås som besöksort för turism, möten och evenemang, och att verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap.
BoråsBorås TME AB har som mål att förstärka bilden och ge en positiv uppfattning om Borås
utanför kommunens gränser, samt att öka de turistekonomiska effekterna och skapa fler besöksmål för fler målgrupper. Bolaget genomför inga egna arrangemang utan arbetar för att paketera
utbudet på platsen och med marknadsbearbetning öka intresset för Borås som besöksort.
Verksamheten under året

BoråsBorås TME AB har under året förberett arbetet med att hitta en driftoperatör till det nya
kongresshuset. Avtal med extern driftoperatör förväntas tecknas under första halvåret 2017. Bolaget har under året även varit delaktigt ibland annat Pridefestivalen, som för första gången arrangerades i Borås, samt i Navet Science Centers 20-årsfirande med stor dinosaurieutställning.
Bolaget mäter sin verksamhet mot tre mål: turistekonomisk effekt, gästnätter och reseanledningar. Den turistekonomiska effekten bedömdes för 2016 uppgå till 646 mnkr vilket är högre än
något annat år då mätning gjorts, och antalet gästnätter uppgick till 201 500 vilket är nära rekordnoteringen från 2015 då staden bland annat arrangerade O-ringen.
Medelantalet anställda har under året varit 16 st (16).
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på -15,3 mnkr, jämfört med -16,1 för 2015.
Bolaget är beroende av koncernbidrag för sin verksamhet samt de 0,9 mnkr som BoråsBorås
Näringslivs ekonomiska förening bidrar med.
Bolaget har för 2016 erhållit koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 15,3
mnkr.
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Avkastningskrav och finansiella mål

Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige inga avkastningskrav eller
finansiella mål på bolaget, utan istället har bolaget att uppfylla budgeten. Bolagets resultat 2016,
-15,3 mnkr, är 2,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet vilket främst beror på att kongresshusprojektet vilat under stor del av 2016. Från och med 2017 har Kommunfullmäktige ställt ett
resultatkrav på bolaget.

Borås Stad Textile Fashion Center AB
2014

2015

2016

1,9

1,8

3,1

Res efter finansnetto

-7,8

-8,1

-5,9

Balansomslutning

12,0

11,4

9,3

Soliditet, bokförd, %

1,2

1,3

1,6

Investeringar

0,9

0,1

-

Nyckeltal, mnkr
Nettoomsättning

Bolaget ska driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv, främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse, innovation och företagsutveckling,
både lokalt och regionalt.
Bakgrund

Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB) startades 2013. Föremålet för bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i Textile Fashion Center. Bolaget ska driva
och utveckla Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens,
kultur, innovation och näringsliv, främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera
besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse, innovation och företagsutveckling, både lokalt och
regionalt.
Verksamheten under året

Bolaget har under året haft fokus på att koordinera möten i huset för alla inblandade parter i Textile Fashion Center. Man har också haft fokus på att få till användbar och tillförlitlig besöksstatistik. Dessutom har projektet Dressed for success genomförts med stöd av Västra Götalandsregionen. Projektet har inneburit ett utvecklingsarbete där alla deltagande verksamheter och styrelser
har enats om att arbeta med visionen ”Textile Fashion Center - Europas ledande Science Park för
textil och mode”.
Medelantalet anställda har under året varit 3 st (3).
I samband med organisationsöversynen inom förvaltningsorganisationen har Borås Stad även
utrett syfte och organisation för BSTF AB. Bolaget har uppdraget att använda 2017 till att ta fram
förslag på lämplig organisation, med utfallet i projektet Dressed for success som grund.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
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Ekonomi

Bolaget är ett underskottsbolag och kommer att vara i behov av koncernbidrag eller annat tillskott för att täcka verksamhetens kostnader. Resultatet 2016 blev -5,9 mnkr. Underskottet är
lägre än såväl budget som föregående år, främst till följd av erhållet bidrag från Västra Götalandsregionen.
Bolaget har för 2016 erhållit koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB med 6,0 mnkr.
Avkastningskrav och finansiella mål

Då bolaget är beroende av tillskott ställer Kommunfullmäktige inga avkastningskrav eller finansiella mål på bolaget, utan istället har bolaget att uppfylla beslutad budget. Till följd av erhållna
bidrag, som främst avser tidigare års verksamhet, är underskottet klart lägre 2016 än det budgeterade underskottet på -8,7 mnkr.

Inkubatorn i Borås AB
Nyckeltal, mnkr
Nettoomsättning
Res efter finansnetto*
Avkastning eget kapital, %
Balansomslutning
Soliditet, bokförd, %
Investeringar

2014

2015

2016

1,0

1,7

1,7

-0,1

-0,2

0,2

-

-

11,8

6,4

5,2

5,7

19,3

30,9

30,7

-

-

-

*exklusive driftbidrag från Borås Stad

Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen.
Bakgrund

Borås Stad förvärvade i början av 2012 Espira Inkubator AB i syfte att säkra bolagets fortlevnad
och funktion. Detta skulle bäst ske genom att bolaget fick en stabil ägare, vilket ledde till att
Borås Stad övertog ägandet medan övriga inblandade parter, Högskolan i Borås, Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen skulle stödja bolaget genom bidrag/uppdragsersättningar. Bolaget namnändrades under 2012 till Inkubatorn i Borås AB.
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag som genererar tillväxt och hållbar
utveckling i Sjuhärad, särskilt avseende kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att
tillhandahålla en inkubatorverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att underlätta den initiala utvecklingen av dessa.
Verksamheten under året

Verksamheten bedrivs inom två affärsområden, Modeink och Ink. Modeink är en inkubator med
fokus mot design och mode och har hela landet som upptagningsområde. Affärsområdet Ink
riktas sig främst till entreprenörer och företag med teknikbaserade affärsidéer, i ett mer regionalt
perspektiv.
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Bolaget har under året arbetat med 42 bolag/projekt i utvecklingsprocessen, två av dessa har gjort
en exit för att klara sig på egna ben. 18 nya kunder har tillkommit under året.
1 november 2016 införlivades bolaget i stadshuskoncernen.
Medelantalet anställda i bolaget uppgår till 7 st (8).
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Bolaget är till största del bidragsfinansierat. Största bidragsgivare är Västra Götalandsregionen.
Bolaget redovisar ett resultat på 0,2 mnkr (0,4 mnkr). I resultatet ingår ett driftbidrag från Borås
Stad med 1,2 (0,6) mnkr.
Under året har bolaget sålt aktieinnehavet i Heliospectra vilket gett en reavinst på 0,5 mnkr.
Borås Stad har upprättat en kapitaltäckningsgaranti för Inkubatorn i Borås AB som garanterar att
det egna kapitalet minst uppgår till aktiekapitalet.
Avkastningskrav och finansiella mål

Bolaget har uppfyllt kravet enligt den av Kommunstyrelsen godkända budgeten, vilken angav ett
nollresultat inklusive kommunens driftbidrag på 1,2 mnkr. Från och med 2017 kommer bolaget
erhålla koncernbidrag istället för driftbidrag.
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Bostadsbolagen
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag, som verkar i de tidigare kommunerna. Organisationen med fem separata bolag är således historiskt betingad. Från
och med 1995 är de dåvarande bostadsstiftelserna ombildade till aktiebolag. Bostadsbolagen lyder
sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.
Totalt omsatte bostadsföretagen 972 mnkr (624) med ett resultat efter finansiella poster på 377,3
mnkr (32,7). Reavinst för fastighetsförsäljningar i AB Bostäder i Borås har påverkat resultatet
med 363,6 mnkr. Resultaten för bostadsbolagen exklusive den jämförelsestörande intäkten blir
22,9 mnkr (32,7).
Hyresbortfall har negativt påverkat resultatet med 8,1 mnkr (8,9). Av antalet lägenheter, som under året minskat från 9 098 st till 8 283, var 47 st eller 0,6 % outhyrda vid årsskiftet. Vid föregående årsskifte var 62 lägenheter eller 0,7 % vakanta. Den bokförda soliditeten uppgick vid årsskiftet till i genomsnitt 18,1 % (8,5). Den justerade soliditeten, där hänsyn tas till fastigheternas bedömda marknadsvärden, är 43 % (36) för bostadsbolagen sammantaget.
Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov.
Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga marknadsräntor och låg vakansgrad. Marknadsläget har möjliggjort relativt stora underhållsinsatser. De
stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta den stora efterfrågan ställer stora krav
på lönsamhet och finansiering för bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bostadsbolagen framöver kan generera bättre driftnetto för att uppnå Kommunfullmäktiges direktavkastningskrav.
Kommunstyrelsen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att se över möjligheten till samordning av bostadsbolagens administration. Uppdraget pågår.
Från och med 2014 gäller nya redovisningsregler. AB Bostäder i Borås har att följa det mer omfattande regelverket K3, medan de övriga fyra bostadsbolagen är så små att Borås Stad bestämt
att de följer det förenklade regelverket K2.
I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse bolag för
bolag.
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Bostadsbolagen nyckeltal

Bostäder

Fristad

Sandhult

Toarp

Viskafors

S:a 2016

S:a 2015

Riket 2015*

Lönsamhet
Resultat efter finansnetto, tkr

368 208

2 024

582

2 017

4 501

377 332

780

49

31

70

111

628

50

Direktavkastning fastigheter, bokfört värde

6,4%

7,1%

4,1%

6,1%

5,1%

6,2%

6,2%

Direktavkastning fastigheter, justerat värde

3,5%

4,7%

3,5%

3,3%

4,2%

3,6%

3,7%

Avkastning på eget kapital %

60,0

9,7

1,8

12,4

11,3

52,3

9,7

9,9

Avkastning på totalt kapital %

14,0

2,5

1,5

3,0

1,8

11,0

2,2

4,6

3 939 239

Resultat efter finansnetto, kr/kvm totyta

32 678
7,7%

Finansiell balans
Balansomslutning tkr

2 969 465

234 606

205 638

147 562

422 416

3 979 687

Soliditet %, bokförd

20,7

8,9

15,5

11,0

9,4

18,1

8,5

Soliditet %, justerad mdsvärden

46,4

31,8

23,9

41,9

20,7

42,7

35,7

Belåningsgrad %, bokförd

75%

88%

80%

86%

88%

78%

87%

71%

2,0

2,3

1,7

1,7

2,0

2,0

2,0

2,1

Avskrivningar byggnader %

28,2

Finansiering
Räntekostnader kr/m2
Genomsnittlig låneränta %

99

95

131

85

76

97

81

1,9%

2,1%

1,5%

1,9%

0,8%

1,8%

1,6%

2,1%

Operativa nyckeltal
Driftnetto, kr/m2

395

389

407

312

521

399

363

398

Underhåll och reparationer kr/m2

228

131

263

292

222

225

221

234

9 098

Marknadsmässiga nyckeltal
Antal bostadslägenheter

6 539

610

220

409

505

8 283

Antal outhyrda lägenheter

44

1

0

1

1

47

62

Andel outhyrda lägenheter %

0,7

0,2

0,0

0,2

0,2

0,6

0,7

Hyresbortfall lägenheter och lokaler tkr

7 236

107

79

219

499

8 140

8 925

Hyresbortfall bostäder %

0,7%

0,3%

0,4%

0,7%

0,1%

0,7%

0,8%

0,6%

Hyresbortfall lokaler %

3,2%

0,0%

0,2%

0,0%

3,3%

2,7%

2,5%

4,0%

Medelhyra lägenheter kr/m2

1 014

885

1 016

919

934

995

970

Bokfört värde fastigheter/m2

6 119

5 483

10 007

5 107

10 235

6 540

6 017

5 135

* Rik et avser SABO-genomsnitt för bolag i k ommuner över 75 000 invånare.

AB Bostäder i Borås
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

500,9

510,7

486,9

Res efter finansnetto

22,4

25,4

368,2

Direktavkastning, %

4,1

3,7

3,5

2 729,2

2 993,9

2 969,4

Soliditet, bokförd, %

7,8

7,9

20,7

Soliditet, justerad, %

37,4

37,4

46,4

279,0

354,1

212,1

Balansomslutning

Investeringar

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Borås Stad.
Bakgrund

Bolagets uppgift är enligt bolagsordningen att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga
och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anläggningar. Syftet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska erbjuda stadens invånare ett varierat utbud av lägenheter. Verksamheten ska också bidra till en positiv utveckling av kommunen.
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AB Bostäder är med sina 6 539 lägenheter en dominerande aktör på bostadsmarknaden i Borås.
Verksamheten är koncentrerad till Borås centralort.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Verksamheten under året

Under året genomfördes den under 2015 beslutade avyttringen av 911 lägenheter. Försäljningen
skedde genom dotterbolaget Viskan 1 Fastighets AB som avyttrades till Victoria Park AB. Affären innebar en köpeskilling på 531 mnkr och en reavinst på 364 mnkr. Syftet med försäljningen
var att stärka bolagets balansräkning för att kunna fortsätta vara aktiva i nyproduktion av lägenheter.
Bolaget har under året förvärvat 25 % av Fastighets AB Viskaholm där Riksbyggen äger resterande 75 %. Planerna är att i Borås Wäfveris gamla lokaler bygga totalt 500 nya lägenheter varav
AB Bostäder ska bygga 125 st, samt renovera kontorslokaler. Kontorsrenoveringen förväntas klar
vid årsskiftet 2017/18.
Under 2016 var det inflyttning i 35 nyproducerade lägenheter på Tunnlandsgatan och i 11 nya
radhus på Ringargatan i Brämhult.
Arbete med att utveckla planerna på Hulta Torg har fortsatt, och planen är att en livsmedelsbutik
kan öppna i mars 2018 och inflyttning i punkthusen under 2019. Planer pågår även för Hässle
Torg, där samverkan sker med Borås Stad och byggstart förväntas ske under 2018.
Övriga projekt som bolaget jobbar med är projekten Vitsippan, Regementstaden och Våglängdsgatan.
Totalt innebär pågående projekt en nyproduktion för bolaget av drygt 500 lägenheter.
Bolaget har utfört cirka 300 lägenhetsrenoveringar under året.
Under året gick bolagets tidigare VD, Sven Liljegren i pension. Tillträdande VD Anders Thorén
valde att sluta sin anställning i november. Sedan dess är bolagets affärsutvecklingschef Bengt
Engberg tillförordnad VD.
Hyreshöjning gjordes den 1 januari 2016 med 0,59 %, och för 2017 är höjningen 0,71 %.
Bolaget har under året haft i medeltal 129 anställda (117).
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 368,2 mnkr, innehållande den jämförelsestörande reavinsten på 363,6 mnkr.
Om reavinsten exkluderas är resultatet drygt 20 mnkr lägre än 2015 års resultat, och drygt 8 mnkr
sämre än budgeten. Försämringen förklaras främst av ökade utrangeringskostnader samt nedskrivning av två byggnader med 11 mnkr.
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Av antalet lägenheter på 6 539 st var 44 st (59) eller 0,7 % (0,8) outhyrda vid årsskiftet.
Bolaget har ett fastighetsbestånd som kraftigt överstiger de bokförda värdena. Bolaget bedömer
marknadsvärdet på fastigheterna till totalt 5 301 mnkr, jämfört med bokfört värde på 2 890 mnkr.
Det innebär att den justerade soliditeten är cirka 46 % jämfört med 21 % i bokförd soliditet.
Risker och osäkerheter

Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen
ska klara av bostadsförsörjningen, samtidigt som det för närvarande råder brist på byggklara tomter. Avyttringen av delar av lägenhetsbeståndet har frigjort kapital som möjliggör framtida investeringar å ena sidan, men påverkar å andra sidan resultatet negativt då det avyttrade beståndet
bidrog till ett positivt driftresultat.
Avkastningskrav och finansiella mål

Bolagets resultat 2016 ger en direktavkastning på 3,5 % jämfört med Kommunfullmäktiges krav
på 4 %. Med hänsyn till de stora utmaningar bolaget står inför, och med hänsyn taget till aktuell
nivå på direktavkastning i Borås, har avkastningskravet sänkts till 3,5 % från och med 2017.
Avyttringen av de 911 lägenheterna har gjort att bolaget fått ett kraftigt ökat eget kapital och en
initialt minskad skuld. Detta medför att soliditeten stärkts kraftigt och soliditetsmålen på 15/35
uppnås.

Fristadbostäder AB
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

27,2

31,6

36,0

Res efter finansnetto

-1,2

-0,6

2,0

Direktavkastning, %

3,8

3,3

4,7

176,2

189,8

234,6

Soliditet, bokförd, %

11,0

9,9

8,9

Soliditet, justerad, %

38,1

35,1

31,8

Investeringar

66,5

17,7

44,3

Balansomslutning

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Borås Stad.

Bakgrund

Fristadbostäder AB: s uppgift är enligt bolagsordningen att inom Borås Stad förvärva, avyttra,
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anläggningar. Syftet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
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Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Fristads kommun, med fastigheter i Fristad och
Borgstena. Antalet bostäder är 610 samt 15 lokaler.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Verksamheten under året

Bolaget har under året förvärvat 47 lägenheter i bostadsområdet Karlsberg. Vidare har bolaget
fortsatt sitt fleråriga projekt med badrumsrenoveringar; 44 badrum har renoverats under året.
Bolaget har påbörjat förberedelserna för en nybyggnation i centrala Fristad utifrån färdig detaljplan. Planen är att bygga trygghetsbostäder, inflyttning skulle eventuellt kunna ske första halvan
av 2019.
Trähusen på Åsbovägen blev under 2016 åter uppmärksammade då de blev nominerade till Årets
bygge i Sverige av Byggindustrin och Svensk Byggtjänst.
Bolaget har i enlighet med kommunens integrationsplan under året upplåtit några lägenheter för
flyktingar i samverkan med Migrationsverket, och några lägenheter har tilldelats Borås Stad för
kommunplacerade med nytt medborgarskap.
Medelantalet anställda har under året varit 13 stycken (12).
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick 2016 till 2,0 mnkr, jämfört med -0,6 mnkr för
2015. Främst beror ökningen på lägre underhåll. Resultatet är drygt 1 mnkr sämre än budget vilket främst förklaras av ökade konsultkostnader och fastighetsskatter.
Hyresbortfall har negativt påverkat resultatet med 0,1 mnkr (0,3). Vid bokslutstillfället var 1 st (2)
lägenheter outhyrda.
Bolagets balansräkning har de senaste åren ändrat utformning. Från att ha enbart äldre fastigheter
med låga bokförda värden har balansräkningen nu tillförts nyproduktion, förvärv och stora förbättringsinsatser på tillgångssidan. Detta har till stora delar lånefinansierats vilket medfört att soliditeten försvagats.
Marknadsvärderingar av fastighetsbeståndet visar att bolaget har marknadsvärden som överstiger
de bokförda värdena. Det beror på det äldre fastighetsbeståndet med låga bokförda värden. Bolaget har en bedömd justerad soliditet på cirka 32 % (35) vid årsskiftet.
Hyrorna höjdes med totalt 1,75 % under 2016, fördelat på hyreshöjning dels den 1 april och dels
den 1 oktober. Den, i relation till övriga bostadsbolag, höga procentuella höjningen beror främst
på att bolaget har en mycket låg hyresnivå.
Avkastningskrav och finansiella mål

Bolaget når under året en direktavkastning på 4,7% vilket överstiger kravet på 4 %. Kassaflödet i
Karlsbergsförvärvet samt det lägre underhållet påverkar direktavkastningen i positiv riktning.
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Bolaget har en genom åren stabil finansiell ställning med hög soliditet. De senaste årens svaga
resultat tillsammans med höga investeringar försämrar dock soliditeten, och årets utfall är sämre
än målet på 10/45 %.
Det är av vikt att bolaget framöver kan nå en högre resultatnivå för att klara ökat underhåll och
ökad skuldsättningsgrad.

AB Sandhultsbostäder
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

16,7

17,2

17,4

Res efter finansnetto

2,1

2,2

0,6

Direktavkastning, %

3,9

3,8

3,5

191,9

190,0

205,6

Soliditet, bokförd, %

15,2

16,5

15,5

Soliditet, justerad, %

25,2

24,3

23,9

Investeringar

17,5

0,2

18,8

Balansomslutning

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Borås Stad.
Bakgrund

AB Sandhultsbostäders uppgift är enligt bolagsordningen att inom Borås Stad förvärva, avyttra,
äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anläggningar. Syftet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Sandhults kommundel med fastigheter i Sandared,
Sandhult och Sjömarken. Antalet bostäder är 220 samt 19 lokaler.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Verksamheten under året

Befolkningsutvecklingen är stark inom Sandhultsbostäders upptagningsområde, och efterfrågan
på bostäder är mycket hög.
Bolaget har under året påbörjat nybyggnation av hyreshus på Alingsåsvägen 5 i Sandared, med
förväntad inflyttning i juni 2017.
Under året har detaljplan för Räveskallatomten antagits. Företaget planerar att under 2017 påbörja byggnationen av 60 lägenheter i en första etapp. I en andra etapp finns möjligheter att
bygga ytterligare 40-50 lägenheter.
Hyrorna höjdes med 0,5 % från 1 januari 2016.
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Verkställande direktör är bolagets enda anställde. Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning köps
in.
Bolaget upplåter 3 lägenheter till Migrationsverket. Under året har bolaget även beslutat att tillhandahålla var tionde uppsagd lägenhet till kommunplacerade invandrare.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
och verka inom.
Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,6 mnkr jämfört med 2,2 mnkr 2015. Rörelseresultatet är lägre till följd av mer genomfört underhåll samt högre avskrivningar beroende på
högre avskrivningstakt än tidigare år. Även finansnettot påverkas negativt som en konsekvens av
ökade skulder.
Hyresbortfall har negativt påverkat resultatet med 0,1 mnkr (0,2). Vid bokslutstillfället var 0 st (0)
lägenheter outhyrda.
Bolaget har marknadsvärden som totalt sett överstiger de bokförda värdena. Den justerade soliditeten bedöms till 24 % vid årsskiftet.
Avkastningskrav och finansiella mål
Bolagets direktavkastning 2016 är 3,5 % vilket innebär att kravet på 4 % inte uppnås.
Avseende soliditetsmålen på 10/25 % ligger det bokförda värdet över målet, medan det justerade
ligger strax under.
Det är viktigt att bolaget når en högre vinstnivå och direktavkastning framöver för att klara ökad
takt i avskrivning och underhåll samt kommande nyproduktion och på sikt även höjda räntor.

AB Toarpshus
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

25,8

26,6

27,3

Res efter finansnetto

-0,3

0,1

2,0

Direktavkastning, %

3,6

2,8

3,3

148,4

150,2

147,6

Soliditet, bokförd, %

9,5

9,5

11,0

Soliditet, justerad, %

25,7

35,5

41,9

0,8

2,3

0,4

Balansomslutning

Investeringar
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Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Borås Stad.
Bakgrund

AB Toarpshus uppgift är enligt bolagsordningen att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande
kollektiva anläggningar. Syftet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Dalsjöfors kommun med fastigheter i Dalsjöfors,
Målsryd, Äspered, Dannike, Gånghester och Rångedala. Bolaget har 409 lägenheter och 25 lokaler.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Verksamheten under året

Bolaget har under 2016 inte haft någon pågående nyproduktion utan gjort underhållsinsatser enligt plan. Bolaget upplåter 25 lägenheter till Migrationsverket. Under året har bolaget även beslutat att tillhandahålla var tionde uppsagd lägenhet till kommunplacerade invandrare.
Projektering av nybyggnation på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors pågår. Förslaget innebär 50 lägenheter och planeras kunna starta under hösten 2017.
Hyran höjdes med i snitt 0,88 % den 1 januari 2016.
Verkställande direktör är bolagets enda anställde. Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning köps
in.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 2,0 mnkr jämfört med 0,1 mnkr 2015. Skillnaden beror främst på att kostnaderna för reparationer och underhåll på 8,4 mnkr är lägre än
såväl budget som föregående år.
Bolaget har en fortsatt låg vakansgrad. Hyresbortfall har negativt påverkat resultatet med 0,2 tkr
(0,3 mnkr). Vid årets slut var 1 lägenhet (1) outhyrd.
Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet visar att bolaget har marknadsvärden som på totalnivå
överstiger de bokförda värdena. Med hänsyn taget till detta har bolaget en justerad soliditet på
cirka 42 % vid årsskiftet.
Avkastningskrav och finansiella mål

Trots att bolaget gör ett relativt sett bra resultat når man inte upp till avkastningskravet på 4 %.
Direktavkastningen uppgår 2016 till 3,3 %.
Resultatet 2016 tillsammans med att bolaget inte investerat mycket de senaste åren stärker soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % nås. Starka marknadsvärden innebär att den justerade soliditeten klart överstiger uppsatt mål på 25 %.
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Kommunstyrelsen konstaterar att bolaget har stora utmaningar i det stora underhållsbehovet.
Trots ett gynnsamt ränteläge och låga vakanser har bolaget svårt att nå stor lönsamhet. Det är
viktigt att bolaget arbetar aktivt med sin underhållsplan och hittar resultatförbättrande åtgärder.

Viskaforshem AB
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Nettoomsättning

38,0

38,5

40,4

Res efter finansnetto

4,5

5,5

4,5

Direktavkastning, %

5,0

4,6

4,2

389,2

415,4

422,4

Soliditet, bokförd, %

7,7

8,5

9,4

Soliditet, justerad, %

12,6

24,7

20,7

Investeringar

10,0

36,7

17,4

Balansomslutning

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Borås Stad.
Bakgrund

Viskaforshem AB: s uppgift är enligt bolagsordningen att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga,
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anläggningar. Syftet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Bolagets verksamhet är koncentrerad till f d Viskafors kommun, med fastigheter i Viskafors, Svaneholm och Rydboholm. Bolaget har 505 lägenheter och 32 lokaler.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Verksamheten under året

Under året har inflytt skett i den nya förskolan i Rydboholm. Arbetet med att sätta upp inglasade
balkonger på fastigheter på Ryttaren (48 st), Södra Vägen (24 st) och Sven Eriksonsväg (26 st) är
klart, samt takbytet på Ryttaren har färdigställts.
Bolaget har under året köpt mark i anslutning till Pumpkällehagen, med avsikt att bygga minivillor. Troligen kan Kommunfullmäktige ta ställning till investeringen under 2017.
Medelantalet anställda uppgick i bolaget till 7 st (7).
För 2016 höjdes hyran med 0,6 % från 1 april 2016.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
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Ekonomi

Viskaforshem redovisar ett resultat efter finansiella poster på 4,5 mnkr. Bolaget genererar ett högt
resultat till följd av bra driftnetto och låga räntekostnader, även om driftnettot sjunker vilket
medför ett lägre resultat än 2015.
Bolaget har en god efterfrågan på lägenheter och låg vakansgrad. Hyresbortfall har negativt påverkat resultatet med 0,5 mnkr (0,5). Av bolagets 505 lägenheter var 1 (0) outhyrd vid årsskiftet.
Bolagets egna bedömning av fastighetsbeståndets marknadsvärde visar att bolaget har marknadsvärden som sett till hela fastighetsbeståndet överstiger de bokförda värdena. Med hänsyn taget till
detta har bolaget en justerad soliditet på cirka 21 % vid årsskiftet.
Avkastningskrav och finansiella mål

Viskaforshem har de senaste åren uppvisat ett starkt driftnetto, och direktavkastningen 2016
uppgår till 4,2 %, vilket innebär att kravet på 4 % är uppfyllt.
Resultatnivåerna de sista åren har stärkt bolagets egna kapital vilket förbättrat soliditeten. Bolaget
är nu precis under Kommunfullmäktiges mål för bokförd soliditet på 10 %, men över målet 2016
för justerad soliditet.
Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Det är positivt, och nödvändigt, att
bolaget bygger ett resultat och stärker soliditeten i tider av låg marknadsränta och låga vakanser.
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Övriga företag
Borås Lokaltrafik AB
Nyckeltal, mnkr

2014

2015

2016

Omsättning

159,0

173,3

176,6

Res efter finansnetto

18,5

20,3

21,2

Avkastning eget kapital, %

30,1

31,0

33,3

Balansomslutning

93,6

103,2

97,9

Soliditet, bokförd, %

65,7

63,3

65,1

1,5

26,6

0,2

Investeringar

Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt resursutnyttjande bedriva en serviceinriktad och
kundorienterad kollektivtrafik samt förvalta bolagets fastigheter.
Bakgrund

Borås Lokaltrafik AB: s verksamhet sker i huvudsak på entreprenad åt Västtrafik avseende stadstrafiken i Borås. Bolaget idkar även uthyrning av lokaler och uppställningsplatser.
Under 2013 förlorade bolaget den nya upphandlingen om stadstrafiken i Borås. Beslutet har varit
föremål för överprövning och Högsta Förvaltningsdomstolen har i dom den 22 februari 2016
avgjort målet till Västtrafiks fördel. Den 2 april 2017 upphör därmed bolagets busstrafik.
Verksamheten under året

Bolaget har under 2016 fortsatt att köra stadstrafiken i Borås, vilket omfattar stadslinjerna 1-8
och lokallinjerna 10-16 samt 30-40. De bedrivs på uppdrag av Västtrafik AB. Resandet har ökat
med 2,3 % under året vilket påverkat resultatet positivt.
Medelantalet anställda uppgick i bolaget till 197 st (198).
Från och med 2 april 2017 består verksamheten av förvaltning av bolagets fastigheter, där bland
annat den nya utföraren av busstrafiken hyr lokaler inklusive verkstadsutrustning. Kvarstående
personal blir i en avvecklingsfas VD och ekonom, och 3 personer för fastighetsförvaltningen.
Övriga anställda har erbjudits anställning hos den nya entreprenören.
Ägaren kommer att se över bolagets framtida utveckling.
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har
att verka inom.
Ekonomi

Borås Lokaltrafiks resultat för 2016 blev 21,2 mnkr. Ökat resande bidrar till det starka resultatet.
Västtrafik tar enligt gällande avtal över gasfordonen när stadstrafikavtalet upphör varför det inte
föreligger någon restvärdesrisk i fordonsparken.
Avkastningskrav och finansiella mål

Bolaget har med tanke på den förlorade stadstrafiken och dess framtida utveckling inte erlagts
något långsiktigt avkastningskrav eller finansiellt mål. Bolagets budget och Kommunfullmäktiges
resultatkrav för 2016 på 16,3 mnkr har uppnåtts. Borås Lokaltrafik har under senare år gjort stora
anpassningar av sin verksamhet mot bakgrund av bl.a. förlorad trafik. De senaste åren har gett
betydande plusresultat vilket i sin tur lett till ett eget kapital för 2016 på 64 mnkr och en soliditet
som ökat från 2 % 2010 till 65 % 2016.
Under 2016 gjordes en utdelning till aktieägaren Borås Stad på 15 mnkr. I enlighet med Borås
Stads budget har bolagsstämman beslutat att ur disponibla vinstmedel göra en utdelning på 15
mnkr till ägaren Borås Stad även under 2017.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva räddningstjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet redovisar ett
resultat 2016 på 7,0 mnkr (1,8). Borås Stads bidrag 2016 till förbundet var 76,1 mnkr (73,1 mnkr).

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Borås Stads ägarandel är 55 %.
Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;
• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och
organisationer på regional nivå.
Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 2,6 mnkr (0). Borås Stads bidrag till förbundet
2016 (förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 14,7 mnkr
(14,4).
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Välfärdsbokslut
Omvärld
Folkhälsan i befolkningen utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället
ökar. De grupper som har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Det är nu
större skillnad i medellivslängd mellan grupper med låg respektive hög utbildning än vad det är
mellan kvinnor och män.
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling. Men, precis som
för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås Stad i att utjämna skillnaderna mellan
olika grupper. Det finns skillnader mellan olika geografiska områden och mellan könen. Skillnaderna sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning.
Hälsoskillnaderna i befolkningen är ett stort problem, och då inte bara för de drabbade utan även
för samhället i övrigt. En god hälsa för alla skapar bättre förutsättningar för social hållbarhet och
gynnar samhällsekonomin. Regeringens mål är att minska skillnaderna i hälsa inom en generation.

Prioriteringar i Borås
Borås folkhälsoarbete utgår från det nationella målet för folkhälsoarbete ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Välfärdsbokslutet beskriver
med hjälp av nyckeltal utvecklingen inom de 11 folkhälsoområden som påverkar hälsan. Utvecklingen knyts också till Borås Stads vision 2025. Eftersom effekter av olika levnadsvillkor byggs
upp under hela livet är barn och ungdomar prioriterade i de insatser Borås gör för att minska
sociala skillnader i hälsa. Äldre är också en prioriterad grupp och hälsan för åldersgruppen 65+
kommer att redovisas i ett särskilt avsnitt i Välfärdsbokslutet 2016.

Välfärdsbokslut – indikatorer
Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in genom att använda befintlig nationell statistik, samt genom egna enkätundersökningar i årskurs 8 och årskurs 1 på
gymnasiet, vilka genomförs vartannat år. Fram till 2012 togs årliga välfärdsrapporter fram men
sedan 2013 görs rapporten vartannat år. Sedan 2013 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
arbetat med att ta fram en åtgärdsplan utifrån resultatet av Välfärdsbokslutet. Åtgärdsplanen, som
beslutades av Fritids- och folkhälsonämnden 2014, innehåller fem områden:
• Arbete, praktik eller studier för ungdomar
• Demokratifrågor ungdomar
• Psykosomatisk ohälsa
• Föreningsanknytning
• Ökade möjligheter för fysisk aktivitet
Planen pekade på att sociala skillnader i hälsa till följd av ojämlika ekonomiska och sociala villkor
var stora. Under 2016 har arbetet med åtgärdsplanen fortsatt och utifrån de senaste resultaten av
Välfärdsbokslutet kommer planen till viss del att revideras.
I tabellen nedan presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data är de senast uppdaterade siffrorna och i procent.
Sammanställning nyckeltal
Delaktighet och inflytande i samhället
Har inflytande i skolan* (2015)
Lågt socialt och kulturellt deltagande (2013-2015)

Män

Kvinnor

Alla

Trenden 3 år

30
20

28
22

29
21

Oförändrad
Oförändrad

Ekonomiska och sociala förutsättningar
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Sammanställning nyckeltal
Förvärvsfrekvens 35-54 år (2014)
Eftergymnasialt utbildade 35-54 år (2014)
Öppet arbetslösa 18-24 år (2016)

Män
86
33
3,6

Kvinnor
83
42
2,5

Alla
85
37
3,0

Trenden 3 år
Oförändrad
Positiv
Oförändrad

Barns och ungas uppväxtvillkor
Godkänt samtliga ämnen åk 9 (2016)
Har socialt stöd* (2015)
Stressad av skolarbetet, inte alls el. lite* (2015)
Medlem i förening* (2015)

73
85
67
63

82
84
36
62

78
84
52
63

Negativ
Negativ
Negativ
Oförändrad

Miljöer och produkter
Känner trygghet i skolan* (2015)
Fallolyckor per 10 000 inv. 0-14 år (2012-2014)

77
81

73
52

74
67

Negativ
Oförändrad

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet flera ggr/v* (2015)

78

71

74

Negativ

Tobak, alkohol och narkotika
Alkoholkonsumenter senaste 12 mån åk 9 (2016)
Inte tobaksbruk åk 9 (2016)
Inte narkotikabruk åk 9 (2016)

38
88
93

38
89
95

38
88
93

Positiv
Oförändrad
Oförändrad

* Årskurs 8

Delaktighet och inflytande i samhälle
En liten andel av eleverna i årskurs 8 anser sig få vara med och ha inflytande i skolan. I Skollagen
(Sfs 2010:800) står det att ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”. I åtgärdsplanen finns ett ökat fokus på detta skolans demokratiuppdrag.
Lågt socialt deltagande innebär att man som mest har deltagit i en social aktivitet under det senaste året. Det handlar till exempel om föreningsmöten, sporttillställningar eller kyrkomöten. I
Borås rapporterar var femte man och kvinna i åldersgruppen 16-84 år lågt socialt deltagande och
med stigande ålder ökar andelen. Man kan inte utläsa någon trend över tid.

Ekonomiska och sociala förutsättningar
Förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 35-54 år är oförändrat hög men skillnaden mellan män och
kvinnor har ökat något. Bland männen finns en marginellt större andel förvärvsaktiva. Andelen
med eftergymnasial utbildning fortsätter att öka, även om förändringen sker långsamt med en
ökning på cirka en procentenhet per år. Fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning. De
öppet arbetslösa i åldersgruppen 18-24 år har sedan 2013 minskat för att under 2016 öka något
igen. I åtgärdsplanen finns ett särskilt fokus på arbete, praktik och studier för ungdomar där man
lyfter ett flertal åtgärder för att få fler unga i sysselsättning.

Barns och ungas uppväxtvillkor
Flera av nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod. Det gäller till exempel föreningsmedlemskap. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen förändrats negativt. Andelen som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med minskar.
Det gör också andelen som har godkänt i samtliga ämnen och här ökar skillnaden mellan flickor
och pojkar. De relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk
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och ont i magen ökar något. Andelen som känner sig stressade av skolarbetet ökar och det är
fortsatt stora skillnader mellan flickor och pojkar, då flickorna i högre utsträckning upplever psykosomatiska besvär och är mer stressade av skolarbetet. I åtgärdsplanen är detta uppmärksammat
och ett arbete för förbättrad arbetsmiljö i skolan samt stärkt föräldrastöd pågår. Dessa insatser
kräver ett brett engagemang från flera förvaltningar.

Miljöer och produkter
Andelen elever i årskurs 8 som uppger att de känner sig trygga i skolan har minskat under de senaste tre åren. Det är främst bland flickorna som denna minskning har skett.
Fallolyckor bland unga (0-14 år) ligger kvar på samma höga nivå. Jämfört med riket ligger Borås
betydligt högre när det gäller fallskador bland pojkarna och något högre bland flickorna.

Fysisk aktivitet
Andelen elever som tränar flera gånger i veckan är oförändrad över tid. I den vuxna befolkningen
är två tredjedelar fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, vilket är oförändrat över tid. Något fler
män än kvinnor är aktiva. Under 2016 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med
Tekniska förvaltningen gjort en utredning över stadens spår och leder. Utredningen har resulterat
i en plan för 2016-2020 och fokuserar på områden där det i dag helt eller delvis saknas spår och
leder, tillgänglighetsanpassningar och information.

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
Under en lång tid har det varit en positiv utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga tonåren. I CAN:s senaste mätning för Borås (2016) fortsätter tobaksoch alkoholbruket att minska för eleverna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. När det gäller
tobaksbruket kan man se en minskning av andelen flickor i årskurs 9 som röker. Detsamma gäller
för den totala andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet, där 76 procent av eleverna angett att de
inte röker 2016.
Trenden över tid när det gäller alkoholbruk är att andelen som konsumerat alkohol de senaste 12
månaderna minskar både bland eleverna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. År 2016 svarade
38 procent av flickorna i årskurs 9 att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna jämfört med
50 procent 2013. Det är dock värt att notera att alkoholvanorna bland gymnasieelever och många
vuxna fortfarande har en oroande hög nivå.
Andelen som inte använt narkotika i årskurs 9 ligger kvar på ungefär samma nivå som vid mätningen 2013. Bland pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet kan man se en liten ökning av andelen som
använt narkotika. Detta är uppmärksammat och drogpolitiska ledningsgruppen arbetar med frågan.
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Sammandrag av Miljörapport Borås Stad 2016

Borås – Staden där mångfalden
växer
Miljöarbetet syftar till att, genom Borås Stads verksamhet, skapa en hälsosam och attraktiv stad att leva, bo och verka i. Miljörapporten följer upp
arbetet med Borås Stads miljömål 2013-2016, Borås Stads Energi- och
klimatstrategi, Borås Stads Riktlinjer för resor samt att ge en överblick
över miljöarbetet i kommunkoncernen. Underlaget ligger också till grund
för en analys av målområdet ”Ekologisk hållbarhet- lokalt och globalt” i
Borås 2025 Vision och strategi. Miljöförvaltningen ansvarar enligt Kommunfullmäktiges beslut för att sammanställa kommunkoncernens miljöarbete. Rapporten finns i sin helhet på www.boras.se/miljo.
Miljörapporten för 2016 fokuserar på att lyfta bredden i Borås Stads miljökommunikativa och
miljöstrategiska arbete. Detta för att ge ett bra beslutsunderlag inför 2018 då det ges signaler om
att kunskap saknas om vilket arbete som bedrivs idag. För att ge perspektiv på dagens situation
presenteras glimtar från Borås Stads miljöhistoria.
Positiva effekter av det långsiktiga miljöarbetet i Borås Stad:
-

De tunga fordonen drivs till 97 procent med förnybart bränsle. 2012 var andelen 71
procent. Det innebär att diesel ersatts med miljöbättre alternativ. När Borås Lokaltrafik
AB:s fordon kommer vi dock se lite lägre siffror.

-

Förmånscyklisterna visar tendenser att ha ökat andelen resor som görs med cykel från
16 procent till 40 procent medan bilresorna minskat från 62 till 43 procent. Det kan vara
intressant att göra en ny uppföljning lite längre fram för att se om resultatet består.

-

En KRAV-certifiering av skolmatsrestaurangerna är påbörjad. Kommunkoncernen köper ekologiska livsmedel för cirka 28 miljoner kronor av totalt 108 miljoner kronor vilket
gör att vi cirka tio år efter påbörjat strategiskt arbete nu uppnår 26 procent ekologiska
livsmedel. Men 17 av verksamheterna inom förskola, skola och äldrevård har en högre
andel än 50 procent. Dannike skola toppar ekomatsligan i Borås med 65 procent.

-

Borås Stad har antagit regler för finansverksamheten som innebär att placeringar inte
ska göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.

-

Borås Stad har antagit en Cykelplan.

-

Klimatpåverkan per portion i skolan har minskat med drygt 7 kilo koldioxid per elev
och ligger på knappt 41 kilo under en tioveckorsperiod.
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-

I projektet Textilintegration som drivs av Röda Korset konfektion, skapas en kollektion av
återvunnet material som ska visas upp på utställningar runt om i landet och säljas. Deltagarna är svenska, nyanlända och asylsökande. Inkubatorn i Borås AB har bidragit i projektet genom tillgång till sin syateljé.

-

Den eldrivna lådcykeln lånades ut sex gånger om två veckor de första 12 veckor hösten
2016 i Orangeriets regi.

-

En cykelskola för nyanlända hölls 2016 i Orangeriets regi; med hjälp av volontärer.

-

87 procent av förskolorna, skolorna och gymnasierna arbetar nu med miljöledning och
har Grön Flagg certifiering.

-

53 procent av de anställda i kommunkoncernen är miljöutbildade.

-

Över 50 aktiviteter arrangerades i Orangeriet under 2016. Dessa presenteras i miljörapporten.

Fortsatta utmaningar i det långsiktiga miljöarbetet i Borås Stad:
-

Bullerkartläggningen, som Borås Stad behöver göra eftersom vi har mer än 100 000 invånare, är ännu inte upphandlad och ett kvalitativt underlag i form av fler trafikflödesmätningar saknas. Vite kan utdömas om Borås inte genomför kartläggningen och tar fram
ett åtgärdsprogram.

-

Energieffektiviseringssatsningar som är ekonomiskt lönsamma genomförs inte i tillräckligt hög grad.

-

Verksamheterna använder klimatkompensationen även för satsningar som borde ha en
mer långsiktig finansiering; som brandsläckare, skötsel av sopsorteringskärl. Om klimatkompensationen uppfyller sitt syfte på lång sikt kommer den att minska.

-

Gemensamt kemikaliehanteringssystem, avfallshanteringssystem och skötsel av
detta behöver ordnas från centralt håll. Detta är åtgärder som diskuterats och föreslagits
sedan 2013 då de nuvarande miljömålen trädde i kraft och som är förutsättningar för det
miljöledningsarbete som verksamheterna förväntas bedriva.

-

Omtag i planarbetet och ytterligare utredningar har krävts i exempelvis Viared
Västra, då planerings- och exploateringsprocessen inte fullt ut har fått ske tillräckligt noggrant från början. Staden behöver rusta för det arbete som krävs för att vi ska bidra till
produktionen av 12 500 bostäder till 2035. Att tillgodose miljökompetens i ett tidigt skede
och minska personalomsättningen på plan-, miljötillsyns-; och miljöhandläggarsidan kan
också bidra till detta.

-

Energianvändningen för fordon mindre än 3,5 ton inom kommunkoncernen inklusive
resor med privat bil i tjänst ökar även i relation till antalet årsarbetare. Det är därför svårt
att se att transporterna optimeras. Borås Stad följer alltså inte sina Riktlinjer för resor fullt ut
utan behöver arbeta mer med att skapa nya lösningar för tjänsteresor och skapa nya rutiner för exempelvis skötsel av fordon och byte till vinterdäck så att medarbetare inte för188

väntas använda sin egen bil i tjänsten utan kan välja att arbetspendla med cykel om de
önskar.
-

Köp utanför ramavtal kan innebära kortsiktiga lösningar, men innebär att vi inte drar
full nytta av de upphandlingar som ställer höga miljö- och kvalitetskrav. Andelen ekologiska livsmedel kan troligen öka mer om fler handlar via ramavtalet. Det har också förekommit att enstaka har köpt flygresor utanför ramavtal när resurserna varit knappa vilket
kräver merarbete i uppföljningen av statistik.

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis så krävs en tydlig prioritering av arbetet under 2017. Uppskattning och
uppmärksamhet för de insatser som gjorts hittills behövs på alla nivåer i organisationen.
En tydlighet med vilka åtgärder som görs för att skapa ett långsiktigt arbete med tillräckliga resurser behöver kommuniceras till de anställda.
Det är viktigt att verksamheterna och politiken engagerar sig under remissperioden av förslaget
till nya miljömål och funderar över vilka mål som är rimliga att hinna genomföra under kommande fyraårsperiod och hur arbetet ska finansieras.
Ett stort tack för det arbete Du som läser detta gjort för arbetet mot en hållbar utveckling!
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Förslag till beslut
Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen godkännas av Kommunfullmäktige. Det bör inte
ske innan Kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras nämnderna. Kommunfullmäktige skall också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas ekonomiska ansvar
gäller över årsskiftet och ev budgetavvikelser, dvs resultatet efter kommunbidrag, skall föras över till nästkommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Verksamheterna under 2016 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås
TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB,
AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda
kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Ur resultatet på 118 278 460 kr ”öronmärks” 15 000 000 till projekt under 2017-2018 som skall
finansieras ur ”Byggbonusen” och 30 650 000 till återstoden av det generella flyktingstatsbidraget som
planeras att användas under 2017.
Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 görs med 72 000 000 kr. Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat.
För verksamhetsåret 2016 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på 1 200 000 kronor.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 70 342 000 kr överförs från tidigare år till
2017 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
I övrigt godkänns Årsredovisning 2016 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB,
Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn i Borås AB läggs
till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Magnus Widén
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E 3 a-d) anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning
2016
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-e till handlingarna)

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss från Miljö- och energidepartementet.
Promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i
kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag om nationellt förbud mot plastartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av.

2017-03-15
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-16
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0143 439
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-02-28/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)

REMISSYTTRANDE
2017-04-03
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Dnr 2017/KS0143
Ert Dnr

Miljö-och energidepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Svar på remiss från Miljö- och energidepartementet. Promemoria om nationellt förbud mot
plastartiklar i kosmetiska produkter som är
avsedda att sköljas av.
I anledning av remiss daterad 2017-01-17 avseende rubricerade betänkande inkommer
Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande
inhämtas från kommunens Miljö- och konsumentnämnd.

Sammanfattning
Borås Stad tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag om nationellt förbud
mot plastartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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

Remiss

2017-01-17
M2017/00089/R

Miljö- och energidepartementet
Rättssekretariatet
Susanne Classon
08-405 32 76
susanne.classon@regeringskansliet.se

Promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska
produkter som är avsedda att sköljas av

Remissinstanser

1

Nacka tingsrätt (mark- och miljödomstolen)

2

Domstolsverket

3

Havs- och vattenmyndigheten

4

Kommerskollegium

5

Konsumentverket

6

Naturvårdsverket

7

Livsmedelsverket

8

Läkemedelsverket

9

Länsstyrelsen Skåne län

10 Länsstyrelsen i Stockholms län
11 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
12 Göteborgs universitet
13 Havsmiljöinstitutet
14 Stockholms universitet
15 Örebro universitet
16 IVL Svenska miljöinstitutet AB
17 Alvesta kommun
18 Bollnäs kommun
19 Borlänge kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 16 29
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

20 Borås kommun
21 Eskilstuna kommun
22 Filipstads kommun
23 Forshaga kommun
24 Gotlands kommun
25 Gnesta kommun
26 Göteborgs kommun
27 Hörby kommun
28 Järfälla kommun
29 Kiruna kommun
30 Kramfors kommun
31 Landskrona kommun
32 Laxå kommun
33 Lerums kommun
34 Sigtuna kommun
35 Smedjebackens kommun
36 Sollefteå kommun
37 Staffanstorps kommun
38 Sundsvalls kommun
39 Vara kommun
40 Vilhelmina kommun
41 Vännäs kommun
42 Västerviks kommun
43 Åre kommun
44 Övertorneå kommun
45 Aco Hud Nordic AB
46 Coop
47 Greenpeace
48 Hardford AB
49 Henkel Norden AB
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50 Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet
51 L'Oreal Sverige AB
52 Miljöförbundet Jordens Vänner
53 Naturskyddsföreningen
54 Regelrådet
55 Stiftelsen Hållbara Hav
56 Stiftelsen Håll Sverige Rent
57 Swedac
58 Svensk Handel
59 Svenskt Näringsliv
60 Svenskt Vatten
61 Sveriges Kommuner och Landsting
62 Sveriges Konsumenter
63 Världsnaturfonden
64 Åhléns AB
Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den
7 april 2017 och skickas till m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till
susanne.classon@regeringskansliet.se. Remissvaren bör lämnas in i både
word- och pdf-format.
Ytterligare information om det nationella arbetet för att minska utsläppen av
mikroplaster till sjöar och hav finns på Naturvårdsverkets hemsida:
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/Identifiera-och-foresla-atgarder-mot-utslapp-avmikroplaster-i-havet/
Frågor under remisstiden besvaras av Susanne Classon tel. 08-405 32 76.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i
ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger
besked om detta.
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ned
från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. På webbplatsen finns
även det remitterade materialet tillgängligt. När svarstiden för remissen gått
ut, så publiceras alla remissyttranden som kommit in på www.regeringen.se.

Susanne Gerland
Ämnesråd

4 (4)

Promemoria

2017-01-16

Miljö- och energidepartementet
Rättssekretariatet

Remiss – förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som
är avsedda att sköljas av

Bakgrund

Regeringen gav i januari 2015 Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka och i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder, och om det bedömdes
nödvändigt, nationella begränsningar för mikroplaster i kosmetika. Naturvårdsverket fick samtidigt ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att
minska utsläppen av mikroplast från övriga källor.
Kemikalieinspektionen redovisade i januari 2016 en rapport från regeringsuppdraget (KemI Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter”1). I rapporten föreslog Kemikalieinspektionen ett förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter som är
avsedda att sköljas av. Kemikalieinspektionen betonade i rapporten att
förslaget bör ses som en av flera åtgärder för att minska utsläppen av
mikroplaster.
Kemikalieinspektionens förslag har remitterats. Huvuddelen av remissinstanserna var positiva till förslaget. Flera remissinstanser var emellertid
kritiska till att förbudet bara gällde dels kosmetiska produkter som sköljs av,
dels mikroplaster som tillsätts för att ha en exfolierande eller rengörande
effekt. Kritik framfördes också mot förslaget att ge Kemikalieinspektionen
ett bemyndigande att medge undantag för mikroplaster som bryts ned i
akvatiska miljöer eller i avloppsreningsverk.

1

http://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-2-16-forslag-till-nationellt-forbud-mot-mikrokorn-av-plast-ikosmetiska-produkter.pdf

Miljö-och energidepartementet har omarbetat förslaget. Ändringarna innebär
att det föreslagna förbudet får en något annan omfattning än Kemikalieinspektionens förslag.
Promemorians förslag

Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som
1. innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt, och
2. är avsedd att avlägsnas eller spottas ut efter att den används på hud, hår,
slemhinnor eller tänder.
Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet
samt i enskilda fall besluta om dispens för sådana kosmetiska produkter som
innehåller plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer
och som inte innebär någon risk för skada på miljön.
Kemikalieinspektionen och kommunerna får ansvaret för tillsynen över att
förbudet efterlevs.
Förslaget i promemorian skiljer sig från Kemikalieinspektionens förslag på
följande sätt:
•
•

•
•

•

ordet ”plastpartiklar” används istället för ”mikrokorn av plast”,
ordet ”plast” ges samma innebörd som ordet har i förordningen
(2016:1041) om plastbärkassar istället för den innebörd som Kemikalieinspektionen har föreslagit,
det tydliggörs att tandkräm omfattas av förbudet,
bemyndigandet till Kemikalieinspektionen att meddela föreskrifter om
undantag från förbudet eller i det enskilda fallet ge dispens från förbudet
gäller bara naturligt förekommande polymerer som inte innebär någon
risk för skada på människors hälsa eller miljön, och
miljötillsynsförordningen (2011:13) ändras på så sätt att Kemikalieinspektionen och kommunerna får ansvaret för tillsynen över att förbudet efterlevs.

Författningsförslag finns i bilaga 1 och bilaga 2.
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Närmare om förslaget
Utgångspunkter

Syftet med det föreslagna förbudet är att begränsa tillförsel av plastpartiklar
till sjöar och hav. Det finns många källor till utsläpp av plastpartiklar.
Plastpartiklar som härrör från kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av utgör endast en liten del av den totala mängd plast som hamnar i sjöar
och hav. Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att identifiera viktigare källor till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet och att prioritera
vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att minska utsläppen. Verket ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017. Kemikalieinspektionen
har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att undersöka och i lämpliga fall
föreslå nationella begränsningar eller andra åtgärder för att minska utsläppen
till avloppssystemen av plastpartiklar i kemiska produkter, inklusive kosmetiska produkter som inte är avsedda att sköljas av.
Det kan bli aktuellt att vidta åtgärder för att förhindra utsläpp av plastpartiklar även från andra källor. De bestämmelser som nu tas fram bör därför ha
en sådan utformning att ordval och ordförklaringar som väljs kan användas
vid behov av nya bestämmelser som syftar till att förhindra tillförsel av plastpartiklar till sjöar och hav. Ordval och ordförklaringar bör vidare så långt det
är möjligt överensstämma med sådana i annan lagstiftning som har samma
syfte.
Plastpartiklar

I Kemikalieinspektionens förslag används ”mikrokorn av plast”. Med
”mikrokorn av plast” avses i Kemikalieinspektionens förslag ”avsiktligt
tillsatta partiklar av plast i fast form som tillsätts för att ge en exfolierande
eller rengörande effekt, som är mindre än 5 millimeter och som är olösliga i
vatten”.
Kemikalieinspektionens förslag innehåller inte någon nedre storleksgräns för
partiklarna. Ordet ”mikrokorn” kan dock uppfattas som att det bara omfattar partiklar som mäts på mikrometerskalan, dvs. plastpartiklar som är en
mikrometer eller större. Det innebär att det är oklart om ordet ”mikrokorn”
omfattar plastpartiklar som är mindre än en mikrometer, s.k. nanoplaster.
Frågan om nedre storleksgräns berörs inte i Kemikalieinspektionens rapport
och kommenteras inte heller av remissinstanserna.
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Plastpartiklar som är avsedda att ha en rengörande, exfolierande eller polerande verkan bedöms vara en mikrometer eller större. Partiklar av plast som
tillsätts kosmetiska produkter i andra syften kan dock vara mindre än en
mikrometer. För att förhindra en oönskad produktutveckling och för att
ordval och ordförklaringar ska vara användbara även för eventuella kommande bestämmelser bör ordet ”plastpartiklar” användas i förbudet. Ordet
”plastpartiklar” bör avse partiklar av plast i fast form som är mindre än
5 millimeter i någon dimension och som är olösliga i vatten.
Ordet ”plastpartiklar” omfattar även plastpartiklar i nanostorlek. Den nedre
storleksgränsen för en plastpartikel sammanfaller därmed med den nedre
storleksgränsen för en nanopartikel.
Definition av plast

I Kemikalieinspektionens förslag avses med plast ett ”syntetiskt material tillverkat genom att genom en kemisk reaktion sammanbinda monomerer till
kovalent bundna organiska polymerkedjor som kan processas till olika fasta
former som behåller sin huvudsakliga form när konsumenten använder
dem”.
I den nyligen beslutade förordningen (2016:1041) om plastbärkassar avses
med plast
”en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen”.

Innebörden av ordet ”plast” i förordningen om plastbärkassar är i sin tur
hämtad från Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den
29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska
förbrukningen av tunna plastbärkassar. Direktivet samt förordningen om
plastbärkassar har samma syfte som den reglering som nu föreslås, dvs. att
förhindra tillförsel av plast till hav, sjöar och vattendrag. Det är därför lämpligt att innebörden av ”plast” i det nu föreslagna förbudet överensstämmer
med den innebörd ordet har i direktivet och förordningen om plastbärkassar.
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Den nu föreslagna definitionen av ”plast” omfattar fler material än den
definition som finns i Kemikalieinspektionens förslag. Den viktigaste
skillnaden är att naturligt förekommande polymerer omfattas. Kemikalieinspektionens förslag omfattar bara syntetiska polymerer. Naturligt förekommande polymerer är t.ex. stärkelse, cellulosa och naturgummi.
Definition av tillhandahålla på marknaden

Förbudet föreslås gälla tillhandahållande på den svenska marknaden. Med
tillhandahålla på marknaden avses varje tillhandahållande i samband med
kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller användning i Sverige. Förbudet omfattar därmed tillhandahållande
för distribution i Sverige samt försäljning till grossister och konsumenter i
Sverige.
Tandkräm

Läkemedelsverket har i sitt remissyttrande över Kemikalieinspektionens förslag påpekat att det finns rekommendationer om att man inte bör skölja
munnen efter tandborstning samt att syftet med att tillsätta plastpartiklar i
tandkräm är att tandkrämen ska vara polerande, inte exfolierande eller
rengörande. Enligt Läkemedelsverket är det därför oklart om tandkräm som
innehåller plastpartiklar omfattas av Kemikalieinspektionens förslag till
förbud.
Förbudet bör omfatta tandkräm som innehåller plastpartiklar eftersom det
mesta av tandkrämen spottas ut och hamnar i avloppsvattnet. För att förtydliga att förbudet även omfattar tandkräm har den av Kemikalieinspektionen
föreslagna definitionen av ”kosmetisk produkt som är avsedd att sköljas av”
arbetats in i förbudsbestämmelsen. Dessutom har orden ”spottas ut”, ”tänder” och ”polerande verkan” lagts till. Förbudet föreslås följaktligen gälla
kosmetiska produkter, i den mening som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, som
1. innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande,
skrubbande eller polerande verkan och som
2. är avsedda att avlägsnas eller spottas ut efter att de används på hud, hår,
slemhinnor eller tänder.
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Undantag från förbudet

Kemikalieinspektionen föreslog att myndigheten skulle få ett bemyndigande
att meddela föreskrifter och ge dispens i enskilda fall för mikrokorn av plast
som bryts ned snabbt i akvatisk miljö och i avloppsreningsverk och därmed i
låg grad bidrar till exponering av fasta plastpartiklar för miljön. Kemikalieinspektionens förslag kritiserades av flera remissinstanser, huvudsakligen på
grund av att det i nuläget saknas standarder för att bedöma nedbrytbarheten
av plastpartiklar i akvatiska miljöer. Några remissinstanser påpekade också
att det är oklart vad som avses med ”snabbt” och att det saknas kunskap om
vad som är en acceptabel tid för nedbrytning.
Det är endast plastpartiklar som är olösliga i vatten som omfattas av det nu
föreslagna förbudet. Det ligger i sakens natur att en plastpartikel som är
olöslig i vatten inte lätt bryts ned i vatten. Det krävs alltså mer än kontakt
med vatten för att partiklarna ska brytas ned, t.ex. förekomsten av vissa
bakterier i vattnet eller kemisk behandling i reningsverken. Även om plastpartiklar kan brytas ned i vatten till följd av sådana faktorer ger dock en kontinuerlig tillförsel av plastpartiklar till vattnet en konstant koncentration av
plast i vattenmiljön som kan innebära en belastning för reningsverken och
vara skadlig för miljön. Mot denna bakgrund och med beaktande av remissinstansernas synpunkter om svårigheter att bedöma vad som är ”snabbt” är
det inte lämpligt att undanta plastpartiklar som bryts ned snabbt i en akvatisk
miljö och i avloppsreningsverk från förbudet.
Det bör dock finnas en möjlighet att undanta plastpartiklar som består av
naturligt förekommande polymer från förbudet om användningen inte
medför någon risk för skada på miljön. Naturligt förekommande polymerer
behöver inte nödvändigtvis vara lätt nedbrytbara men kan vara det. T.ex.
anses vanlig cellulosa vara nedbrytbar. Cellulosans kemi kan dock förändras
under tillverkningen så att den nya strukturen är svårare att bryta ned. Om
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer kan användas i kosmetiska produkter utan risk för skada på miljön måste därför
avgöras från fall till fall.
Kemikalieinspektionen bör ges ett bemyndigade att meddela föreskrifter om
undantag eller besluta om dispens från förbudet i enskilda fall om det är visat
att en plastpartikel som består av naturligt förekommande polymerer inte
utgör någon risk för skada på miljön.
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Tillsyn

Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna utövar tillsyn över
att bestämmelserna om kemiska produkter i 14 kap. miljöbalken följs, se
2 kap. 21, 30, 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).
Kosmetiska produkter är en särskild typ av kemiska produkter. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter
(kosmetikaförordningen) innehåller regler om kosmetiska produkter som
syftar till att skydda människors hälsa. Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen över kosmetikaförordningen (se 2 kap. 23 § miljötillsynsförordningen)
och ansvarar därmed för tillsynen över bestämmelser om kosmetiska produkter som syftar till att skydda människors hälsa.
Den tillsyn som Läkemedelsverket utövar över kosmetiska produkter är
undantagen från Kemikalieinspektionens tillsynsansvar. I praktiken betyder
det att Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsynen över bestämmelser om
kosmetiska produkter som har meddelats med stöd av 14 kap. miljöbalken
och som syftar till att skydda miljön (och endast primärleverantörers utsläppande på marknaden av sådana produkter, se 2 kap. 21 § miljötillsynsförordningen). Kommunerna har ansvaret för tillsynen över utsläppande på
marknaden av kosmetiska produkter i grossist- och detaljistledet och den
tillsynen omfattar både regler i kosmetikaförordningen och regler som syftar
till skydda miljön (se 2 kap. 31 § miljötillsynsförordningen).
Miljötillsynsförordningen pekar inte ut någon myndighet som ansvarig för
tillsynen över bestämmelser om förbud mot utsläppande på marknaden av
kemiska produkter som har meddelats med stöd av 15 kap. För att möjliggöra tillsyn över sådana bestämmelser måste miljötillsynsförordningen
ändras.
Det är lämpligt att de tillsynmyndigheter som idag utövar tillsyn över sådana
regler om kosmetiska produkter som syftar till att skydda miljön också utövar tillsyn över det nu föreslagna förbudet. Det innebär att Kemikalieinspektionen och kommunerna bör få ansvaret att utöva tillsyn över bestämmelser om förbud mot utsläppande på marknaden av kemiska produkter
som har meddelats med stöd av 15 kap. miljöbalken.
Författningsförslag finns i bilaga 2.
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Ikraftträdande

För att regeringen ska kunna införa förbudet krävs ett nytt bemyndigande
om avfallsförebyggande åtgärder i 15 kap. miljöbalken. Regeringen har remitterat ett förslag som innebär att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder (dnr
M2016/01154/Ke). Förslaget bereds nu inom Regeringskansliet. En proposition planeras till våren 2017. Under förutsättning att riksdagen beslutar
propositionen kommer bemyndigandet att träda i kraft den 1 augusti 2017.
Förbudet bör träda i kraft den 1 januari 2018. Detta datum överensstämmer
med Kemikalieinspektionens förslag. Förordningen om ändring i miljötillsynsförordningen bör träda i kraft samma dag.
Konsekvensbeskrivning

De företag som berörs av förbudet är främst tillverkare av kosmetiska produkter. Kemiskt-Tekniska Leverantörsförbundet har enligt uppgift på sin
hemsida elva medlemsföretag som bedriver tillverkning i Sverige. Det kan
finnas ytterligare företag som bedriver tillverkning av kosmetiska produkter i
Sverige och som inte är medlemmar i Kemiskt-Tekniska Leverantörsförbundet. Utöver svenska företag berörs även utländska tillverkare som säljer produkter i Sverige av förslaget.
Det pågår ett frivilligt arbete både på global nivå och i Sverige med att fasa
ut plastpartiklar i kosmetika. I praktiken berörs därför endast företag som
inte har åtagit sig att frivilligt fasa ut användningen av plastpartiklar i
kosmetika.
Till skillnad mot Kemikalieinspektionens förslag omfattar detta förslag även
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer. Det kan
finnas några enstaka produkter på den svenska marknaden som innehåller
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer, t.ex. cellulosa. De företag som tillverkar dessa produkter berörs av förslaget, såvida
inte plastpartiklarna kommer att omfattas av en föreskrift om undantag.
Miljökonsekvenser

Förbudet väntas medföra en minskning av tillflödet av plastpartiklar till sjöar
och hav. Detta väntas i sin tur medföra en minskning av negativa effekter för
djurlivet i vattendrag, sjöar och hav.
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Företagens administrativa kostnader p.g.a. särreglering

Kemikalieinspektionen har i sin rapport från regeringsuppdraget (KemI
Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska
produkter”) bedömt företagens administrativa kostnader på grund av en nationell särreglering på följande sätt. För företag som ingår i internationella
koncerner innebär nationella regler oftast en merkostnad. I typfallet kan
företaget dela upp en viss produkt i två olika produkter (med delvis olika
innehåll) för att kunna efterleva särregler på en viss marknad. Detta innebär
dock att företagets administrativa kostnader, lagerkostnader och eventuella
produktionskostnader ökar.
De administrativa kostnaderna minskar om fler länder inför förbud mot
mikroplaster i kosmetiska produkter. I dagsläget har USA ett förbud mot
mikroplaster. Frankrike har i oktober 2016 anmält ett nationellt förbud mot
plastpartiklar i kosmetika till kommissionen. Storbritannien har nyligen
påbörjat ett offentligt samråd om ett förslag till liknande förbud. Även Irland
överväger att införa ett förbud. Det är alltså sannolikt att fler länder kommer
att förbjuda plastpartiklar i kosmetiska produkter vilket väntas minska
företagens administrativa kostnader.
Det pågår en global kampanj mot plastpartiklar i kosmetika ”Beat the Microbead”. Mer än 100 tillverkare som är verksamma på den globala marknaden
har åtagit sig att fasa ut användningen av plastpartiklar som tillsätts för att ha
en rengörande eller exfolierande effekt i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. På den svenska marknaden finns redan en frivillig överenskommelse med specialregler som en majoritet av de svenska företagen
följer. Endast de företag som inte frivilligt har åtagit sig att fasa ut användningen kommer således att få höjda administrativa kostnader vid ett förbud.
De tillverkande företagens omställningskostnader

För ett företag uppstår olika omställningskostnader när en viss ingrediens i
en produkt ska ersättas av en annan ingrediens. Enligt kosmetikaförordningen ska produkterna vara säkra för människors hälsa vid normal användning
och företaget måste därför göra en säkerhetsbedömning samt stabilitets- och
kontamineringsstudier. Den nya ingrediensens egenskaper måste testas i
blandningen efter bytet så att produkten når upp till de säkerhets- och kvalitetskrav som ställs på den. Vidare måste nya innehållsförteckningar tas fram.
Alla dessa kostnader är engångskostnader. Hur stora kostnaderna blir per
produkt beror på hur komplicerat bytet av ingrediens är och hur omfattande
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kvalitetstest företaget genomför. Kemikalieinspektionen har i Rapport 2/16
bedömt att ett mer omfattande arbete kan resultera i flera hundra tusen
kronor i ökade kostnader per produkt, medan ett mindre arbete kanske
endast innebär kostnader på några tiotal tusen kronor.
Omställningskostnaderna utgör dock en engångskostnad och berör endast
de företag som inte redan har genomför detta arbete på frivillig väg. Det rör
sig sannolikt endast om en handfull företag i Sverige.
Kemikalieinspektionen genomförde en butiksinvestering under 2015 och
konstaterade då att 54 av totalt 90 granskade produkter inte innehöll mikroplaster (Se Kemikalieinspektionens Rapport 2/16, sid 40). Kemikalieinspektionens slutsats av studien är att det finns gott om substitut som kan användas i stället för plastpartiklar i de aktuella produkterna.
Påverkan på innovation och produktutveckling

Förbudet kommer att hämma produktutvecklingen av nya användningsområden för plast i kosmetiska produkter. Istället kommer förbudet verka
innovationsdrivande för lösningar på naturliga material som inte är skadliga
för miljön.
Hur påverkar substitutens kostnader varornas pris?

Plast, till exempel polyetenplast, är ett billigt material. En övergång till andra
material blir i många fall dyrare. Plastpartiklar utgör dock i regel endast 1–10 procent av produkternas totala volym. Alternativ till plast kan kosta mellan 0
och 100 kronor mer per kilo. Även om priset på råvaran skulle höjas med
100 kronor per kilo så skulle det endast motsvara en kostnadsökning på 0,2–
2 kronor för en produkt på 200 cl som innehåller 1–10 procent
plastpartiklar.
Påverkan på företagens konkurrenskraft

Eftersom förbudet påverkar samtliga företag som tillhandahåller de aktuella
produkterna på marknaden i Sverige snedvrids inte konkurrensen mellan
företagen. Tvärtom kan företagen få en konkurrensfördel på den globala
marknaden i ett senare skede för det fall fler länder väljer att förbjuda plastpartiklar i kosmetiska produkter.
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Ett nationellt förbud minskar snedvridningen av konkurrensen för företag
på den svenska marknaden jämfört med en situation där vissa följer en
frivillig överenskommelse medan vissa företag inte gör det.
Påverkan på myndigheters och kommuners kostnader

Kemikalieinspektionen får ökade kostnader för tillsyn av förbudet. Tillsynen
underlättas av att kosmetiska produkters innehållsförteckning ska finnas på
förpackningen samt att antalet produkter som berörs av förbudet är relativt
begränsat och att utbudet är likartat över hela landet. Kemikalieinspektionen
får också ökade kostnader till följd av handläggning av dispensansökningar
samt för framtagande av föreskrifter om undantag.
Kemikalieinspektionens kostnad för att handlägga en dispensansökan uppgår
till mellan 10 000 och 15 000 kronor. Det går idag inte att säga hur många
dispensansökningar som skulle komma in årligen men Kemikalieinspektionen bedömer att det kommer att röra sig om mycket få då det redan finns
gott om substitut som inte är polymerer.
Även kommunerna bedriver tillsyn över kosmetiska produkter och får ökade
kostnader för tillsyn av förbudet. Kommunerna får dock ta ut en avgift för
sin tillsyn i enlighet med föreskrifter som kommunfullmäktige har beslutat
(27 kap. 1 § miljöbalken). Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kostnaderna för verksamhet enligt miljöbalken (se prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516).
Kemikalieinspektionens beslut om nekad dispens kan överklagas till markoch miljödomstolen. Måltillströmningen vid mark- och miljödomstolarna
kan komma att öka något till följd av förbudet och domstolarna kan få ökade
kostnader till följd av detta. Eftersom dispenser endast kan komma ifråga för
plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer och eftersom
det bara finns ett fåtal sådana uppskattas dispensmöjligheten endast resultera
i något mål per år vid domstolen. Ett överklagat dispensmål kan komma att
handla om plastpartiklarnas nedbrytbarhet i vatten eller reningsverk men
bedöms inte vara betungande för domstolen i jämförelse med andra måltyper som domstolarna handlägger.
Beslut om förelägganden som meddelas av Kemikalieinspektionen inom
ramen för tillsynen kan också komma att överklagas till mark- och miljödomstolen. Detsamma gäller beslut om föreläggande som kommunala
nämnder har fattat inom ramen för tillsynen, vilka kan överklagas till länssty-
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relserna och därefter kan överklagas till mark- och miljödomstolarna. Mål
som rör överklagande av beslut om föreläggande på kemikalieområdet är inte
vanligt förekommande vid mark- och miljödomstolarna idag. Om sådana
mål kommer att öka till följd av det nu föreslagna förbudet beror till viss del
på hur aktiva tillsynsmyndigheterna är i sin tillsyn på området från 2018 då
förbudet föreslås träda i kraft och framåt. Tillsyn över kosmetiska produkters miljöeffekter utgör dock en mycket liten del av den tillsyn som kommunala nämnder bedriver på miljöområdet. Sannolikt kommer därför måltillströmningen vid mark- och miljödomstolarna endast öka marginellt med
anledning av förbudet. Till följd härav kan kostnaderna för domstolarna öka
marginellt.
Behov av särskilda hänsyn till små företag

Små företag kan ha svårare att hantera regler. Särskild hänsyn bör därför tas
till dem. Små företag har inte lika utbyggd omvärldsbevakning som större
företag och kan behöva en längre period för att nås av information om de
nya reglerna. Det är därför viktigt att information om förbudet riktas till
berörda företag innan förordningen träder i kraft.
En kommunikationsinsats kan genomföras av Kemikalieinspektionen i samarbete med Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har genom sin tillsyn av
företag som tillverkar och säljer kosmetiska produkter redan upparbetade
kanaler för att nå ut till berörda aktörer.
Tidpunkten för ikraftträdande

Tidpunkten för ikraftträdande föreslås bli den 1 januari 2018. Detta datum
har valts för att tidpunkten inte ska innebära något problem för de företag
som har utfäst att de ska fasa ut mikroplaster senast år 2017.
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Bilaga 1

Författningsförslag
Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud mm i vissa fall i
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Plastpartiklar i kosmetiska produkter

4 § I 4 a–4b §§ avses med
kosmetisk produkt: en kosmetisk produkt i den mening som avses i artikel
2.1 a) i Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om
kosmetiska produkter,
tillhandahålla på marknaden: varje tillhandahållande i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller
användning i Sverige,
plast: en polymer, i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra
ämnen,
plastpartiklar: partiklar av plast i fast form som är mindre än 5 millimeter i
någon dimension och som är olösliga i vatten.

4 a § Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som
1. innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande,
skrubbande eller polerande effekt, och
2. är avsedd att avlägsnas eller spottas ut efter att den används på hud, hår,
slemhinnor eller tänder.
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4 b § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i
det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 4 a § för kosmetiska produkter
som innehåller plastpartiklar
1. som består av naturligt förekommande polymerer, och
2. som inte innebär någon risk för skada på miljön.
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Bilaga 2

Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2 kap. fördelning av den operativa tillsynen

19 § I 20–35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om
1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.
miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,
6. avfall och avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. miljöbalken,
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den
31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,
8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den
29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av
direktiv 79/117/EEG,
9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den
17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,
10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den
14 juni 2006 om transport av avfall,
11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,
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13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den
16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,
14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den
21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,
15. förordning (EG) nr 1223/2009,
16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den
22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,
17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den
4 juli 2012 om import och export av farliga kemikalier, och
18. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den
20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG.

21 a § Kemikalieinspektionen har ifråga om föreskrifter som har meddelats
med stöd av 15 kap. xx § miljöbalken om förbud mot utsläppande på marknaden av kemiska produkter, ansvar för tillsynen i fråga om primärleverantörers utsläppande på marknaden.

22 § Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 §
tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om
1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, som
inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,
3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 §
första stycket 3,
4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för,
5. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i
andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket och 21 a §, och

16 (17)

6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade
ämnen enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr
1005/2009.

32 § Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss verksamhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 1 kap. 19 och
20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara för tillsynen över verksamheten när det gäller
1. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14 och 16–17 i fråga om
a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, och
b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,
2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs,
och
3. att föreskrifter meddelade med stöd av 15 kap. xx § om förbud mot utsläppande på marknaden av kemiska produkter följs av andra än primärleverantörer.
Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som
Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för
enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §.
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Carin Christensen, 033-35 30 22
carin.christensen@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Remiss – Promemoria om nationellt förbud
mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som
är avsedda att sköljas av
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0143
Sammanfattning
Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av Regeringen att undersöka och
i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder för att begränsa förekomsten av mikroplaster
i kosmetiska produkter. De redovisade i januari 2016 en rapport från
regeringsuppdraget (KemI Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot
mikroplaster i kosmetiska produkter”1). Miljö-och energidepartementet har nu
omarbetat förslaget. Ändringarna innebär att det föreslagna förbudet får en något
annan omfattning än Kemikalieinspektionens förslag.
Syftet med det föreslagna förbudet är att begränsa tillförsel av plastpartiklar till sjöar
och hav.
Förslaget i promemorian skiljer sig från Kemikalieinspektionens förslag genom
tydligare definitioner och en något ökad omfattning och strängare dispenskrav från
förbudet.
Miljöförvaltningen tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag till nationellt
förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Miljö- och energidepartementets förslag till
nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas
av.
Ärendet
Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av Regeringen att undersöka och
i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder för att begränsa förekomsten av mikroplaster
i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket fick samtidigt ett bredare uppdrag att
utreda åtgärder för att minska utsläppen av mikroplast från övriga källor.
Kemikalieinspektionen redovisade i januari 2016 en rapport från regeringsuppdraget
(KemI Rapport 2/16 ”Förslag till nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska
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produkter”1). I rapporten föreslog Kemikalieinspektionen ett förbud mot mikrokorn
av plast i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. Kemikalieinspektionen
betonade i rapporten att förslaget bör ses som en av flera åtgärder för att minska
utsläppen av mikroplaster.
Borås Stad var en av remissinstanserna som Kemikalieinspektionens rapport
remitterades till (Dnr 2016/KS0148). Miljöförvaltningen tillstyrkte
Kemikalieinspektionens förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i
kosmetiska produkter i vårt yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016-460).
Huvuddelen av remissinstanserna var positiva till förslaget. Flera remissinstanser var
emellertid kritiska till att förbudet bara gällde dels kosmetiska produkter som sköljs
av, dels mikroplaster som tillsätts för att ha en exfolierande eller rengörande effekt.
Kritik framfördes också mot förslaget att ge Kemikalieinspektionen ett bemyndigande
att medge undantag för mikroplaster som bryts ned i akvatiska miljöer eller i
avloppsreningsverk.
Miljö-och energidepartementet har nu omarbetat förslaget. Ändringarna innebär att
det föreslagna förbudet får en något annan omfattning än Kemikalieinspektionens
förslag.
Syftet med det föreslagna förbudet är att begränsa tillförsel av plastpartiklar till sjöar
och hav. Det finns många källor till utsläpp av plastpartiklar. Plastpartiklar som härrör
från kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av utgör endast en liten del av
den totala mängd plast som hamnar i sjöar och hav. Naturvårdsverket arbetar för
närvarande med att identifiera viktigare källor till utsläpp av mikropartiklar av plast i
havet och att prioritera vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att minska
utsläppen. Verket ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.
Kemikalieinspektionen har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att undersöka
och i lämpliga fall föreslå nationella begränsningar eller andra åtgärder för att minska
utsläppen till avloppssystemen av plastpartiklar i kemiska produkter, inklusive
kosmetiska produkter som inte är avsedda att sköljas av.
Det kan bli aktuellt att vidta åtgärder för att förhindra utsläpp av plastpartiklar även
från andra källor. De bestämmelser som nu tas fram bör därför ha en sådan
utformning att ordval och ordförklaringar som väljs kan användas vid behov av nya
bestämmelser som syftar till att förhindra tillförsel av plastpartiklar till sjöar och hav.
Ordval och ordförklaringar bör vidare så långt det är möjligt överensstämma med
sådana i annan lagstiftning som har samma syfte.
Förslaget i promemorian skiljer sig från Kemikalieinspektionens förslag på följande
sätt:
•

Ordet ”plastpartiklar” används istället för ”mikrokorn av plast”. Tidigare
kunde det tolkas som att plastpartiklar mindre än en mikrometer (s.k.
nanoplaster) inte räknades med. Ordet ”plastpartiklar” omfattar även
plastpartiklar i nanostorlek vilket bl.a. förhindrar en oönskad
produktutveckling mot mindre partiklar.

•

Ordet ”plast” ges samma innebörd som ordet har i förordningen (2016:1041)
om plastbärkassar istället för den innebörd som Kemikalieinspektionen har
föreslagit. Innebörden i förordningen är i sin tur hämtad från ett EU-direktiv
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och syftet med både direktivet och förordningen om plastbärkassar är att
förhindra tillförsel av plast till hav, sjöar och vattendrag. Den nu föreslagna
definitionen av ”plast” omfattar också fler material och den viktigaste
skillnaden är att naturligt förekommande polymerer såsom t.ex. stärkelse,
cellulosa och naturgummi omfattas.
•

Det har tydliggjorts att tandkräm med plastpartiklar också omfattas av
förbudet. Det var i det tidigare förslaget otydligt eftersom tandkräm
rekommenderas att inte sköljas av utan istället spottas ut och att syftet med
partiklarna i tandkrämen är polerande, vilket inte heller fanns med i det
tidigare förslaget från Kemikalieinspektionen.

•

Bemyndigandet till Kemikalieinspektionen att meddela föreskrifter om
undantag från förbudet eller i det enskilda fallet ge dispens från förbudet
gäller bara naturligt förekommande polymerer som inte innebär någon risk för
skada på människors hälsa eller miljön. Tidigare kunde även syntetiska
polymerer omfattas och det var otydligt vad som krävdes för att de inte skulle
innebära någon risk för skada på människors hälsa eller miljön.

•

Miljötillsynsförordningen (2011:13) ändras på så sätt att
Kemikalieinspektionen och kommunerna får ansvaret för tillsynen över att
förbudet följs. Det är i dagsläget Kemikalieinspektionen och kommunerna
som har ansvaret för tillsynen över sådana regler om kosmetiska produkter
som syftar till att skydda miljön, men Miljötillsynsförordningen måste ändras
för att även gälla de bestämmelser som har lämnats med stöd av 15 kap.
miljöbalken.

Förbudet ligger i stort sett i linje med branschens egna, frivilliga åtagande och
merkostnaderna för företagen kommer således att bli begränsade.
Tidpunkten för ikraftträdande föreslås bli den 1 januari 2018.
Miljöförvaltningens synpunkter
Ändringarna i förslaget gör att fler storlekar av plastpartiklar och därmed fler
produkter omfattas. Fler produkter omfattas även eftersom det blir tydligare att
tandkräm räknas in i förbudet. Möjligheten till undantag eller dispens från förbudet
har också skärpts. Allt detta bidrar till att fler plastpartiklar hindras från att nå våra
vattendrag, sjöar och hav.
Syftet med förbudet är att förhindra tillförsel av plast till hav, sjöar och vattendrag
och det är bra att definitionen av ”plast” får samma innebörd som i annan redan
befintlig lagstiftning med samma syfte och att ordval och ordförklaringar som väljs
vid behov kan användas i nya bestämmelser. Eftersom det finns många källor till
utsläpp av plastpartiklar och man tittar på andra områden som kan behöva åtgärder
kan det framöver komma ytterligare lagstiftning inom området.
Att kommunen får en del av ansvaret för tillsynen över att förbudet följs kan öka
resursbehovet på förvaltningen, men tillsynen kan avgiftsfinansieras enligt
kommunens gällande taxa.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ett nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att
sköljas av bidrar till att fler plastpartiklar hindras från att nå våra vattendrag, sjöar och
hav vilket är mycket positivt.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Förbudet innebär att kommunen får ett ökat tillsynsansvar, men kan enligt den
kommunala taxan ta betalt för denna tillsyn.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.

Agneta Sander
Miljöchef

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Carin Christensen
Miljöinspektör

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Avveckling av vård- och omsorgsboende på Källebergsgatan 31, Viskafors
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Vård- och äldrenämnden ska genomföra en avvekling av vård- och omsorgsboendet på Källebergsgatan 31
i Viskafors.

170313
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0290 739
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-03-13/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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Dnr 2017/KS0290

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Avveckling av vård- och omsorgsboende på
Källebergsgatan 31, Viskafors
Vård- och äldrenämnden föreslår vid sitt sammanträde den 28 februari 2017 Kommunfullmäktige att besluta om att avveckla vård- och omsorgsboendet på Källebergsgatan 31.
Källebergsgatan 31 är ett litet vård- och omsorgsboende som består av två våningsplan med 10 lägenheter i varje våningsplan. Under 2016 har 10 platser varit tomställda
som en följd av brister i brandskyddet. 2013 påtalades av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund brister i brandskyddet. Lokalförsörjningen har vid två tillfällen begärt
anstånd med att åtgärd bristerna. Detta har föranlett en stängning av våningsplan 2.
Även den tillgängligheten i fysiska utemiljön visar brister i förhållande till Västra Götalands riktlinjer för fysisk tillgänglighet.
I samband med att Vård- och äldrenämnden fastställde sin budget i januari 2017
framgår det att antalet producerade vård- och omsorgsplatser överstiger det bedömda
behovet med 53 platser. Då nämnden har effektiviseringsåtgärder som måste vidtas så
är det lämplig både ur tillgänglighetssynpunkt och med den fördyrning som ett bonde
med endast tio platser medför avveckla vård- och omsorgsboende på Källebergsvägen
31.
I samband med en omstrukturering av korttidplatser där sex somatiska platser flyttas
från Fagersro till Bodagatan 36 och ändrar inriktning till demensplatser så frigörs kortidsplatser på Fagersro som kan omdanas till vård- och omsorgplatser som tillsammans med övriga lediga vård- och omsorgsplatser kan erbjudas till de personer som
bor på plan 1 på Källerbergsgatan 31.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Vård- och äldrenämnden ska genomföra en avvekling av vård- och omsorgsboendet på Källebergsgatan 31.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
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2017/VAN0028

Avveckling av vård- och omsorgsboende på Källebergsgatan 31,
Viskafors
Källebergsgatan 31 är ett litet vård- och omsorgsboende som består av två våningsplan
med 10 lägenheter på varje våningsplan. Enheten har under 2016 varit tomställd till 50 %
(10 platser av 20 har varit tomma) som en följd av brister vid en brandskyddstillsyn.
Utifrån att beläggningen på korttidsplatser med somatisk inriktning under en längre tid har
varit låg, har möjligheten uppstått att omstrukturera nämndens verksamheter, där syftet
dels är att tillgodose ett ökat behov av korttidsplatser med inriktning mot demens och dels
att minska antalet producerade vård- och omsorgsplatser till en nivå mer motsvarande det
bedömda behovet.
Sex korttidsplatser med somatisk inriktning på Fagersro omdanas och utökas till sju
korttidsplatser på Bodagatan 36 med demensinriktning.
Tio vård- och omsorgsplatser på Källebergsgatan 31 avvecklas. De boende där erbjuds
vård- och omsorgsplatser på Fagersros tidigare korttids- och trygghetsplatser och även på
andra vård- och omsorgsboenden i Borås Stad.
Beslut
Vård och äldrenämnden beslutar att:
1. Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en avveckling av vård- och
omsorgsboendet på Källebergsgatan 31.
Björn Qvarnström (SD) avstår från att delta i beslutet. Se protokollsanteckning Avveckling
av vård och omsorgsboende på Källebergsgatan 31, Viskafors.
Vid protokollet
Malin Länsberg
2017-03-07

Ordförande
Ida Legnemark

Justerande ledamot
Mohamed Ben Maaouia

1(2)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 mars 2017.
Rätt utdraget betygar:

Malin Länsberg
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Ulrica Fagerson
Chef för ekonomifunktionen
033-35 70 47
Ulrica.fagerson@boras.se

Avveckling av vård- och omsorgsboende på
Källebergsgatan 31, Viskafors
Förslag till beslut
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att:
1. Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en avveckling av vårdoch omsorgsboendet på Källebergsgatan 31.
Sammanfattning
Källebergsgatan 31 är ett litet vård- och omsorgsboende som består av två
våningsplan med 10 lägenheter på varje våningsplan. Enheten har under
2016 varit tomställd till 50 % (10 platser av 20 har varit tomma) som en
följd av brister vid en brandskyddstillsyn.
Utifrån att beläggningen på korttidsplatser med somatisk inriktning under
en längre tid har varit låg, har möjligheten uppstått att omstrukturera
nämndens verksamheter, där syftet dels är att tillgodose ett ökat behov av
korttidsplatser med inriktning mot demens och dels att minska antalet
producerade vård- och omsorgsplatser till en nivå mer motsvarande det
bedömda behovet.
Sex korttidsplatser med somatisk inriktning på Fagersro omdanas och
utökas till sju korttidsplatser på Bodagatan 36 med demensinriktning.
Tio vård- och omsorgsplatser på Källebergsgatan 31 avvecklas. De boende
där erbjuds vård- och omsorgsplatser på Fagersros tidigare korttids- och
trygghetsplatser och även på andra vård- och omsorgsboenden i Borås Stad.
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Ulrica Fagerson
Chef för ekonomifunktionen
033-35 70 47
Ulrica.fagerson@boras.se
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Källebergsgatan 31 är ett litet vård- och omsorgsboende som består av två
våningsplan med 10 lägenheter på varje våningsplan. Enheten har under
2016 varit tomställd till 50 % (10 platser av 20 har varit tomma) som en
följd av brister vid en brandskyddstillsyn.
Vid en tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, som Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund gjorde vid Källebergsgatan 31 den 20 februari
2013, påtalades brister i brandskyddet. Bland annat ansågs den alternativa
utrymningsvägen från en av avdelningarna på plan 2 inte skälig då den
bestod av en utvändig spiraltrappa som var mycket snäv i sin utformning
och utan så kallade vilplan. Lokalförsörjningsförvaltningen har därefter vid
två tillfällen begärt anstånd med att åtgärda bristerna med hänvisning till att
Borås Stad inte tagit beslut om äldreboendets framtid och därmed varit
tveksam till nyinvesteringar. Detta har sedan föranlett en stängning av de 10
platserna på plan 2, och boendet har drivits vidare med endast de 10 platser
som finns på plan 1 med kraftigt ökade kostnader, framförallt för
nattbemanning.
Under våren 2016 genomfördes en granskning av den fysiska
tillgängligheten vid några av stadens boenden. Till grund för granskningen
användes Västra Götalands riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Borås Stads
tillgänglighetskonsulent var behjälplig i granskning, bedömning och tolkning
av resultatet. Vid granskningen framkom att utemiljön inte tillgodoser
dagens krav på möjlighet till utevistelse då den begränsas av ett berg på
baksidan och en gata på framsidan.
Vård- och äldrenämnden fastställde den 17 januari 2017 budgeten för
innevarande år. Det framgår i budgeten att antalet producerade vård- och
omsorgsplatser överstiger det bedömda behovet med 53 platser. Det
framgår också att effektiviseringsåtgärder på cirka 1,7 % måste vidtas i
nämndens totala verksamhet. Dessa budgetförutsättningar innebär bland
annat att bemanningen nattetid har likställts för de olika vård- och
omsorgsboendena. En enhet som Källebergsgatan 31, med endast 10 platser
i drift, får då endast resurser till en bemanning på en person i boendet på
natten.
Källebergsgatan 31 har inte något eget tillagningskök utan mat till de 10
personer, som bor på enheten, körs varje dag i veckan ut från
tillagningsköket på Fagersro.
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Ulrica Fagerson
Chef för ekonomifunktionen
033-35 70 47
Ulrica.fagerson@boras.se
I samband med att Vård- och äldrenämnden den 28 februari behandlar
ärendet om Trygghetsplatser i Borås Stad (Dnr 2017/VAN0016) framstår
det även tydligt ett behov av att definiera vilken verksamhet som ska
bedrivas i faciliteterna istället för trygghetsplatser. Samtidigt kan det också
konstateras att efterfrågan på korttidsplatser med inriktning mot demens är
hög och att det ibland till och med har varit kö till platserna, medan
efterfrågan på korttidsplatser med somatisk inriktning har varit lägre än
dimensioneringen av antalet producerade platser med en beläggning så låg
som 65 % på Sörmarksgatan 207 under december 2016.
Förslag till omstrukturering
Utifrån att beläggningen på stadens korttidsplatser med somatisk inriktning
under hösten och vintern har varit låg, har möjligheten uppstått att göra en
omstrukturering av nämndens verksamheter, där syftet dels är att tillgodose
ett ökat behov av korttidsplatser med inriktning mot demens och dels att
minska antalet producerade vård- och omsorgsplatser till en nivå mer
motsvarande det bedömda behovet.
De sex korttidsplatser med somatisk inriktning, som finns på Fagersro,
ändrar inriktning till demens och flyttas ihop med de korttidsplatser som
finns på demenscentrat på Bodagatan 36. Där har det tidigare varit
trygghetsplatser med inriktning mot demens. Behovet av korttidsplatser
med somatisk inriktning beräknas kunna tillgodoses på korttidsenheten på
Sörmarksgatan 207, där beläggningen har varit låg hela hösten och vintern.
De platser som frigörs på Fagersro omdanas till vård- och omsorgsplatser
och erbjuds, tillsammans med övriga lediga vård- och omsorgsplatser i
Viskaforsområdet och hela Borås Stad, till de 10 personer som bor på plan
1 på Källebergsgatan 31. Den öppna verksamheten som bedrivs på
mötesplatsen på Fagersro kommer inte att påverkas av omdaningen, utan
fortgår på samma sätt som tidigare.
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Ulrica Fagerson
Chef för ekonomifunktionen
033-35 70 47
Ulrica.fagerson@boras.se
Nuläge
Bodagatan 36, demensinriktning
Korttid, 22 platser
Trygghetsplatser, 7 platser

Efter omstrukturering
Bodagatan 36, demensinriktning
Korttid, 29 platser

Sörmarksgatan 207, somatisk
inriktning, korttid 44 platser

Sörmarksgatan 207, somatisk
inriktning, korttid 44 platser

Fagersro
Korttid, somatisk inriktning,
6 platser
Trygghetsplatser, 2 platser
Vobo, 18 platser

Fagersro
Behovet tillgodoses på
Sörmarksgatan 207

Källebergsgatan 31, vobo 10 (20)
platser

Behovet tillgodoses på Fagersro och
övriga boenden i Borås Stad

Vobo, 26 platser

Konsekvenser av omstruktureringen
Med ovanstående förslag till omstrukturering kan vård- och
omsorgsboendet på Källebergsgatan 31 avvecklas och en budgetbesparing
på 5,9 mnkr göras, samtidigt som ett kvalitetsmässigt bra alternativt boende
i närområdet kan erbjudas till de personer som bor på Källebergsgatan 31.
Personalen som idag arbetar i berörda verksamheter, finns ett behov av
inom Vård- och äldreförvaltningens andra verksamheter.
Samverkan
Ärendet har samverkats vid FSG 2017-02-22.
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN
Ulrika Gustafson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ulrica Fagerson
Chef för ekonomifunktionen
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Årsredovisning 2016 för Sjuhärads samordningsförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamheten 2016.
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Ulf Olsson
Kommunalråd
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0288 107
Handläggare: Dan Persson, tfn 033-35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-03-13/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2017/KS0288

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2016 för Sjuhärads samordningsförbund
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisningen 2016 för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Resultatet för 2016 är +79 tkr och det egna kapitalet uppgår till 2 665 tkr.
Samordningsförbundets medlemmar ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Begäran om ytterligare investeringsmedel i samband
med flytt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avsätta 4 500 tkr 2017 för inventarier i samband med flytt för Individ och familjeomsorgsnämnden.
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0301 049
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-03-16/Magnus Widén

Programområde: 1
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Begäran om ytterligare investeringsmedel i
samband med flytt.
Individ- och familjeomsorgnämnden begär 2017-01-24 om extra investeringsmedel
om sammanlagt 4 500 tkr i samband med ianspråktagande av nya lokaler för Individoch familjeomsorgsförvaltningen.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i samband med organisationsöversynen
blivit tilldelade tre förvaltningslokaler. Det totala antalet arbetsplatser är 180 st. där
101 arbetsplatser är i storrum vilket innebär att nya möbler måste inhandlas. Anledning är att det krävs en annan form av möblering, förvaring samt att tekniken måste
anpassas. Det behövs även göras inköp till lunchrum, sammaträdesrum samt arkiv.
För de enskilda kontorsrummen används till stor del de möbler som tidigare tillhört
individ- och familjeomsorgen i stadsdelarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avsätta 4 500tkr 2017 för inventarier till Individ- och familjeomsorgsnämnden.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Individ- och familjeomsorgnämnden måste hantera denna fråga kraftfullt utifrån sitt samarbetsuppdrag för
boendeprocessen och berörda nämnder och styrelser ska medverka.
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Kommunalråd
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja
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Dnr 2016/KS0751

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016
Sociala omsorgsnämnden har under vecka 36 gjort den årliga kartläggningen av hemlöshetssituationen i Borås. Samanlagt har 319 personer inrapporteras befinna sig i en
hemlös situation 2016, jämfört med 363 år 215 och 331 år 2014. I vissa av de situationer som Socialstyrelsen använder sig av kan det finnas stora mörkertal. Exempel på
detta är situation fyra. ”en person bor tillfälligt och kontraktlöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandkotrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att
denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.” Att mörkertalet är stort i
denna grupp beror på att kartläggningen endast mäter de som varit i kontakt med
socialtjänsten under mätveckan.
Det är viktigt att det snarast skapas fler bostäder i kommunen som riktas till de som
är utanför bostadsmarknaden. I budget 2017 finns ett uppdrag där Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan samordna bostäder
åt de som är utanför bostadsmarknaden.
Antal personer i en hemlöshetsituation som fått eget förstahandkontrakt med hjälp av
socialtjänsten under 2015 var 17 personer. Detta är enligt konceptet ”bostad först” ett
sätt att ge personer ett förstahandkontrakt som använts sedan 2014. För att kunna
fortsätta med detta koncept är det viktigt att det byggs fler bostäder i Borås.
I en komplettering från Individ- och familjeomsorgsnämnden finns åtgärder för att
minska hemlösheten och några förslag är:
- Att oftare få tidbegränsade sociala kontrakt med olika stödinsatser vilket kan
resultera i färre avhysningar.
-

En annan åtgärd kan vara att komplettera med förmedling som ett ökat stöd
för att hantera den egna ekonomin. Detta gäller ibland personer som väntar
på en förvaltare eller god man.

-

I bostadsbyggnadsprogrammet är riktlinjen att behovet av bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden ska beaktas och tillgodoses i
första hand genom överenskommelser med fastighetsägare. Individ- och familjeomsorgsnämnden anser inte att detta är tillräckligt med tanke på dagens
situation på bostadsmarknaden. När nya bostadområden planeras bör behovet
av billigare lägenheter också tillgodoses för att fler ska ha möjlighet att
komma in på bostadsmarknaden.
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Dessa synpunkter är viktiga och att hela tiden arbeta för att så få som möjligt skall
vara hemlösa samt att hitta olika lösningar för de personer som har en svag ställning
på bostadsmarknaden skall få möjlighet till eget boende. Det är viktigt att Individoch familjeomsorgsnämnden hantera detta kraftfullt utifrån sitt samarbetsuppdrag för
boendeprocesson och att berörda nämnder och styrelser medverkar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Individ- och familjeomsorgen måste hantera denna fråga kraftfullt utifrån sitt samarbetsuppdrag för
boendeprocessen och att berörda nämnder och styrelser ska medverkar.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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BESLUT
Datum

Diarienummer

2016-11-15

2016/SON0103

Vanja Myrén, 033-35 33 83

Kommunstyrelsen

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016
Sociala omsorgsförvaltningen har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga
hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2016 har genomförts med vecka 36 som
mätvecka.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2016 är densamma som användes 2015
och den enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011.
Enkäterna är ifyllda av anställda i Borås Stad och personen som uppgifterna gäller har
inte varit med och fyllt i enkäten.
Vid undersökningen 2016 har förfrågan skickats till Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen.
Resultatet omfattar därmed enbart personer som har kontakt med dessa förvaltningar.
Sammanlagt har 319 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation 2016,
jämfört med 363 år 2015. 2014 var antalet 331.
Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad kartläggning av hemlöshet i
Borås 2016 och översända den till Kommunstyrelsen.

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande

Annika Andersson
Förvaltningschef

Protokollsanteckning

Patric Silfverklinga (SD) lämnar en protokollsanteckning som bifogas till
protokollet. (Bilaga)

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016

Sociala omsorgsförvaltningen, 2016
Handläggare:
Vanja Myrén, Områdeschef, 033-35 33 83
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Bakgrund
Sociala omsorgsförvaltningen har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga
hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2016 har genomförts med vecka 36 som mätvecka.
Socialstyrelsen har gjort nationella kartläggningar av hemlöshetens omfattning och karaktär åren
1993, 1999, 2005 och 2011. Åren 2006-2010 gjordes kartläggningar av hemlösheten i Borås av
dåvarande Socialnämnden. 2012 -2015 genomfördes kartläggningen i Borås av Sociala
omsorgsnämnden.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2016 är densamma som användes 2015 och den
enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011. Enkäterna är ifyllda
av anställda i Borås Stad och personen som uppgifterna gäller har inte varit med och fyllt i
enkäten.

Uppgiftslämnare och omfattning
Vid undersökningen 2016 har förfrågan skickats till Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen. Resultatet
omfattar därmed enbart personer som har kontakt med dessa förvaltningar.
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, se vidare Socialstyrelsens definition av
hemlösa. Även uppgifter om barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden omfattas
av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.
Socialstyrelsens undersökning 2011 hämtade in uppgifter från betydligt fler uppgiftslämnare,
uppgiftslämnare var socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-hem, kriminalvård, frivården, häkten
och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- respektive mansjourer,
beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, vårdcentraler och
akutmottagningar.
2015 deltog Personliga ombuden i kartläggningen men i år finns deras egen
hemlöshetsundersökning och analys med som en bilaga. Den bifogas som bilaga 1.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende.
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen
2011 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.
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Situation 1
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.
Situation 2
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och
planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men har inte någon egen bostad
ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits
ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.
Situation 3
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t ex.
försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att
personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar
med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller
regler.
Situation 4
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl
och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.
Situation 5
Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa förhållanden” utanför
familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan familjen och vård- och
omsorgssystemet. Detta gäller inte barn och ungdomar (18 år eller yngre) som är placerade
utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.

Totalt antal människor i hemlös situation
2016 inkom totalt 376 enkäter. Motsvarande siffra 2015 var 429. Efter koll för
dubbelrapportering kvarstod 319 unika personer. 15 % av inrapporterade personer i hemlös
situation var dubbelrapporterade. Det vill säga de har handläggare på flera förvaltningar.
Sammanlagt har 319 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation 2016, jämfört med
363 år 2015. 2014 var antalet 331.
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Redovisning av de olika situationerna
Situation 1
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14

11

19

17

29

36

25

20

25

28

42

38

2016 är antalet inrapporterade individer i situation 1 i ungefär samma nivå som 2015 då
42 individer inrapporterades.
1 person rapporteras att ha bott i offentliga utrymmen/utomhus i jämförelse med 5 personer
2015.
EU medborgare ingår ej i undersökningen.
Härbärget Kastanjen var under mätveckan stängd.

Tabell 1 Fördelning av boendesituationer i situation 1 (2015 års siffror inom parantes)
Boendesituation
Kvinnor
Män
Totalt
Offentliga utrymmen/utomhus
0(1)
1(4)
1(5)
Psykakuten
0(0)
0(1)
0(1)
Husvagn/Camping
3(1)
4(1)
7(2)
Härbärge/Akutboende
1(1)
10(8)
11(9)
Hotell/Vandrarhem
3(1)
2(4)
5(5)
Tillfälligt logi*
1(5)
5(10)
6(15)
Ofrivillig kontraktlöst boende hos kompisar/bekanta
1(1)
1(2)
2(3)
Skyddat boende**
2(1)
0(0)
2(1)
Vet ej
3(0)
1(1)
4(1)
Totalt
14(11)
24(31)
38(42)
* Jourboende/Korttidsboende/Lågtröskelboende/Häkte
** inkl. kvinnojour

Situation 2
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

18

12

11

22

17

24

90

55

67

34

28

21

Antalet individer som befinner sig i situation 2 har minskar stadigt de senaste åren. Orsaken kan
delvis förklaras genom att färre befinner sig inom kriminalvården/behandlingshem men också att
förvaltningarna har förbättrat sitt arbete kring målgruppen. T.ex. har IFO Vuxen startat en
mottagningsgrupp som tar emot dessa ärenden. Detta har inneburit att mottagningsgruppen nu
har en spetskompetens att hantera dessa ärenden.
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Situation 3
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

150

144

139

213

194

193

Antalet individer i situation 3 (personer som t.ex. har biståndet sociala kontrakt eller
övergångslägenhet) ligger på samma nivå som 2105. Orsaken är dels att det är många som har fått
eget kontrakt dels att antalet beviljade sociala kontrakt har minskat. Antalet sociala kontrakt har
minskat från 81 stycken 2012 till 41 stycken 2016-10-24. Övergångslägenheter har under denna
period ökat från 73 lägenheter 2012 till 87 lägenheter 2016-10-24. 19 personer som tidigare haft
socialt kontrakt/övergångslägenhet har hittills 2016 fått eget kontrakt.

Situation 4
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 4

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

63

41

62

58

46

49

94

62

59

55

95

64

Antalet som bor tillfälligt och kontraktlöst är i år 64. Detta är en minskning från 95 förra året.
Troligtvis är mörkertalet i denna grupp stor då kartläggningen endast mäter de som har kontakt
med Socialtjänsten under mätveckan.

Situation 5
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

1

2

1

Ett barn bodde enligt kartläggningen i situation 5 dvs under ”hemlösa förhållande” utanför
familjen
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Analys

Andelen kvinnor som befinner sig i hemlös situation är 34 %. 2015 var motsvarande siffra 35 %.
Andelen kvinnor i situation 1 har ökat. I situation 1 är 37 % kvinnor 2016. 2015 var motsvarande
siffra 26 %.
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Antalet för vilka hemlöshet är ett nytt problem har sjunkit sedan förra året. 2015 var siffran 27 %
i år är samma siffra 18 %.
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19 % har under mätveckan befunnit sig i hemlös situation i 0-6 månader. 13 % har befunnit sig i
en hemlös situation i 10 år eller längre.
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31 % av de som befinner sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. 2015
var motsvarande siffra 37 %. Flest antal föräldrar finns i situation 3.
34 % av individerna i situation 1 har barn. 2015 var antalet 23 %.
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Försörjning

Ej
angett
Situatio
n

Aktivitetsstöd,
rehabiliteringsersättning
Barnbidrag, underhållsstöd,
bostadsbidrag
Ersättning från Kriminalvården
Ekonomiskt bistånd
2
(försörjningsstöd)
Introduktionsersättning för
flyktingar
Lön från regelbundet arbete
Lön från tillfälliga arbeten
Saknar inkomstkälla
Sjukersättning, aktivitetsersättning
(tidigare sjukbidrag,
förtidspension)
Sjukpenning, föräldrapenning
Studiemedel
Vet ej
Ålderspension
Totalsumma
2

Situa Situa Situa Situa Situa Total
tion tion tion tion tion sum
1
2
3
4
5
ma
3

3

6

12

3

15

1
4

59

3
1
117

37

1

1

1

10

12
1
2
66

2
2
4
3

15
3
12
81

2
1
7

1

9

5

5

5

1

38

21

15
22
193

64

1

17
1
32
22
319

6
2

2

37 % har sin försörjning via försörjningsstöd. 4 % saknar helt inkomstkälla. Övriga försörjer sig
på annat sätt såsom lön, ålderspension, sjukpenning, föräldrapenning etc.
I situation 3 har 31 % sin försörjning via försörjningsstöd. Flertalet har inte försörjningsstöd.
Detta tyder på i situation 3 finns många som traditionellt inte skulle vara aktuella inom
socialtjänsten vilket Boverket också påtalar i sina rapporter kring den sekundära
bostadsmarknaden.
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52 % har inte missbruksproblem av de som befinner sig i hemlös situation v: 36. I situation 1 har
66 % missbruksproblematik.
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Anledning till hemlöshet

Förälder/föräldrar med psykisk ohälsa.
Skyddsbehov
Hemkommen från arbete/vistelse utomlands
Kriminalitet
Skulder
Nyanlända
Arbetslöshet
Fysisk/somatisk ohälsa
Konflikt i familjen
Missbruks- beroendeproblem
Personen godkänns av olika anledningar inte
som hyresgäst på den ordinarie
bostadsmarknaden
Personen har inte något boende ordnat efter
institutionsplacering, kriminalvård,
behandling, stödboende inom
socialtjänst/landsting/privat
vårdgivare/HVB-hem
Psykisk ohälsa
Skiljsmässa/separation
Vet ej
Vräkning på grund av obetald
hyra/störningar/sanitär/annan
vräkningsgrund
Våld i familjen
Totalsumma

Ej
anget
t
Situat
ion

Sit
uat
ion
1

Sit
uat
ion
2

Sit
uat
ion
3
7
1
1
1
8

1

1
1

Sit
uat
ion
4

Sit
uat
ion
5

1

Tot
alsu
mm
a
7
1
2
2
8
2
6
8
10
95
37

1

1
12

1
10
1

3
2
65
28

1
5
5
6
7
8

1

1

3

6

3

14

1
2
4
12

1
2
2
1

16
7
47

3
5
12
6

21
9
25
66

21

1
193

3
64

6
319

2

2
38

1

Handläggarna har bedömt att 30 % av de personer som omfattas av hemlöshetssituationen
beror på att de missbrukar. 12 % befinner sig i en hemlös situation på grund av att de inte
godkänns som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.
21 % har en boendehistorik med tidigare vräkningar.
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Största gruppen (24% ) i hemlös situation är i åldern 46-55.
Anmärkningsvärt är att 60 % i situation 1 är i åldern 18-35. 10 % i hemlös situation är 65 år eller
äldre och flertalet befinner sig i situation 3.
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Sammanfattande reflektioner
Totalt antal personer i en hemlöshet situation utifrån kartläggningen v. 36 har inte ökat nämnvärt
sedan 2015.
I situation 3 verkar flertalet personer vara självförsörjande. Detta kan tyda på att flertalet i denna
situation traditionellt inte tillhör socialtjänstens målgrupp.
Antalet som befunnit sig i en hemlös situation mindre än 6 månader har i kartläggningen inte
ökat sedan 2015. Detta är en grupp som är viktigt att den inte ökar då det i dagsläget är oerhört
svårt att komma tillbaka till reguljära bostadsmarknaden efter en vräkning. Därför är det viktigt
att kommunens vräkningsförebyggande insatser har förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
I kartläggningen är 60 % i situation 1 under 35 år. Detta ligger i linje med personliga ombudens
bild av situationen i Borås.
En stor del av de i hemlös situation (31 %) har barn. Detta är viktigt att notera då detta innebär
att det inte är enbart ett problem för de vuxna som har hamnat i denna situation utan även för
många barn. Att leva i en hemlös situation kan innebära att barnen inte har möjlighet att ha
umgänge och kontakt med sin/sina föräldrar i den omfattning de önskar. Det finns barn som
befinner sig i en hemlös situation tillsammans med sina föräldrar. Detta kan få konsekvenser för
barnets skolgång, fritidssysselsättning samt kontakt med vänner.
Kartläggningen gäller bara de personer som har kontakt med socialtjänsten en speciell mätvecka
vilket kan innebära ett stort mörkertal. Det saknas också kunskap på individnivå vilket är oerhört
viktigt då hemlöshetsproblematik är ett komplext problem. Eftersom hemlöshet kan sökas på
olika nivåer behöver också arbetet med att motverka hemlöshet och utestängning från
arbetsmarknaden bedrivas på olika nivåer.
Det finns ett behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att hitta framgångsfaktorer i
arbetet med hemlöshetsproblematik samt att få en klarare bild av målgruppen. Detta gäller
speciellt den yngre målgruppen under 25 år samt de som är över 65 som är behov av insats inom
äldreomsorgen.
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Bilaga 1 – Personliga ombud

Siffror PO hemlös 2016
Läget den 30/9 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den 30/9 arbetar vi med 21 personer
11 män vars snittålder är 33 år varav 5 är 19-29 år.
10 kvinnor vars snittålder är 34 år varav 5 är 21-25 år
43 % har ett känt missbruk
95 % har en känd psykisk ohälsa
67 % har kända skulder
57 % har försörjningsstöd
38 % har alla komponenter: missbruk, psykisk ohälsa och skulder

Reflektioner under de senaste 12 månaderna
Under de senaste 12 månaderna har vi till och med 30/9 2016 arbetat med 43
personer, 26 män och 17 kvinnor.
Av dessa 43 personer har 28 (63 %) under kortare eller längre perioder de senaste 12
månaderna befunnit sig i situation 1.
11 (69 %) av de 16 kvinnorna har befunnit sig i situation 1 kortare eller längre
perioder.
Under året har vi arbetat med 18 personer (42 %) i åldern 19-29 år, 11 män och 7
kvinnor.
Antalet unga personer 19-29 år som vi kommit i kontakt med fortsätter att ligga på
en hög nivå
Personer med ett missbruk slussar vi på ett relativt enkelt sätt till Ifo Vuxen.
Samverkan med vuxenenheten fungerar bra
Vi upplever att hemlöshetsfrågan fortfarande är splittrad i kommunen och att det
finns en bristande samsyn i hemlöshetsarbetet kommunala förvaltningar emellan.
Kunskapen hos de olika förvaltningarna om varandras uppdrag förefaller vara liten
Vi efterfrågar en enhet som arbetar med hela hemlöshetsfrågan, att hela ansvaret
ligger på samma ställe.
Personerna har svårt för att hitta rätt stöd och arbetet som personligt ombud
försvåras i onödan när Borås Stad är splittrade i hemlöshetsfrågan
Bristen på bostäder är mycket stor. Fler bostäder behövs.
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•

•

33 % av de personer vi har kontakt med idag har en liten eller ingen förmåga av olika
orsaker att söka/ordna sig en egen bostad. De behöver olika typer av stöd i att söka
bostad, men den stödfunktionen finns inte i Borås. Många gånger finns ett nätverk
runt personerna, men ingen i nätverket anser sig ha det ansvaret. Det får olika
effekter, en effekt är oftast att olika stödinsatser inte kan komma igång utan får stå
tillbaka, man kan inte arbeta med personerna i fråga då bostadsfrågan inte är löst.
Det är vanligt att arbetsförmedlingen inte kan arbeta med personen, psykiatrin kan
inte utföra de tänkta behandlingarna och kostnaderna för försörjningsstöd ökar.
Under det senaste 12 månaderna har 8 personer med stöd av personligt ombud fått
ett förstahandskontrakt, 3 har fått ett lönearbete, 1 har fått sjukersättning, 1 har fått
aktivitetsstöd.

Med vänliga hälsningar
Robert Karlsson och Johnny Köhler
Personliga ombud hemlösa i Borås
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Vanja Myren
Verksamhetschef
verksamhetsområde Vuxen

2017-01-24

Dnr 2017/IFON0004

Kompletteringar i uppföljning med analys
och förslag utifrån Borås stads program
mot hemlöshet

Förslag till beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta:
att godkänna kompletteringen med förändringsförslag till uppföljningen
avseende Borås Stads Program mot hemlöshet och översända denna till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I revideringen av Borås Stads program mot hemlöshet beskrevs det arbete
som skett kopplat till de områden som framgår i programmet. Nämnden
kompletterar nu med analys om insatsernas effekter och med förslag på
åtgärder.

Ärendet i sin helhet.
Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas
insatser efter behov.
Borås Stad kan erbjuda plats på härbärge vid akut hemlöshet. Under 2016
var beläggningen i stadens härbärge Kastanjen 45 % i genomsnitt under den
period Kastanjen hade öppet (1 Oktober- 30 april). Dagtid finns verksamhet
för målgruppen som innehåller stöd och motivationsarbete anordnad av LP
Sjuhärad i Kastanjens lokaler. LP nyttjar kostnadsfritt Kastanjens lokaler
som en del i nämndens samverkan med frivilligorganisationer.
Barnfamiljer tillhör inte Kastanjens målgrupp. Målgruppen barnfamiljer kan
i vissa fall vid behov erbjudas plats i andra akuta boendelösningar.
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Vanja Myren
Verksamhetschef
verksamhetsområde Vuxen

2017-01-24

Dnr 2017/IFON0004

Uppdraget att arbeta utifrån metoden ”Bostad först” har under året
tillförts en tjänst för att utveckla metoden samt öka stödet för de som får
denna insats. Planen är att utvärdera resultatet tillsammans med AB
Bostäder under 2017.
Under 2016 har 118 personer haft övergångslägenhet och 57 personer
socialt kontrakt. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns 82 övergångslägenheter
och 40 sociala kontrakt. Antalet kommunala andrahandskontrakt har
minskat över tid och 2013 hade vi 93 övergångslägenheter och 87
lägenheter med sociala kontrakt.

Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har
ordnad bostad inför utskrivning.
Denna grupp har, enligt Borås kartläggning av hemlöshet, minskat sedan
2013 från 67 till att 2016 vara 21. Detta har delvis uppnåtts genom att
arbetet med denna målgrupp har förbättrats. Bl.a. genom skapade av en
mottagningsgrupp som tar emot dessa ärenden. Mottagningsgruppen har
fått en spetskompetens att hantera dessa ärenden.

Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden
för dem som är i boendetrappor, träningslägenheter eller
liknande boenden.
Under 2016 har 21 personer fått eget kontrakt som tidigare haft socialt
kontrakt eller övergångsstad. Detta genom individuellt stöd, uppföljning
samt samverkan med bostadsbolagen.
I dagsläget arbetar en person med stöd och praktisk hjälp med syfte att
skapa möjligheter för ett eget kontrakt. I arbetet ingår samverkan med
Konsument Borås och förhandling med hyresvärdar. Idag finns inte resurser
att arbeta mer med budgetrådgivning och att initiera skuldrådgivning varken
hos oss eller hos Konsument Borås.
Ett utvecklingsområde vore att alla som får insatsen socialt kontrakt eller
övergångslägenhet har en handlingsplan som omprövas. Ett ännu aktivare
arbete med hyresbolag och hyresvärdar för att uppnå fler egna kontrakt för
målgruppen skulle påverka resultatet positivt.
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Vanja Myren
Verksamhetschef
verksamhetsområde Vuxen

2017-01-24

Dnr 2017/IFON0004

Antalet vräkningar skall minska och inga barn skall
vräkas
Vräkningsförebyggande gruppen fick under 2016 in totalt 854 ärenden varav
47 gällande avhysningar. Av dessa verkställdes 27 och 20 ställdes in. Av de
verkställda avhysningarna var 3 barnfamiljer, 6 familjer med umgängesbarn,
5 unga vuxna (i åldern 18-25) 2 äldre (+65) och 11 övriga vuxna.
Antalet berörda barn pga. av verkställd avhysning var 19 och 15 barn var
berörda av ej verkställda avhysningar.
En möjlighet att oftare få tidsbegränsade sociala kontrakt med olika
stödinsatser skulle kunna resultera i färre avhysningar eftersom
hyresvärdarna ofta har detta som krav för kvarboende.
En annan utvecklingsåtgärd vore att det i större utsträckning fanns möjlighet
att under en period komplettera med förmedling som ett ökat stöd att
hantera den egna ekonomin. Detta gäller ibland personer som väntar på en
förvaltare eller god man.

Övriga åtgärdsförslag som ej ingår i program mot
hemlöshet
Under de senare åren har nya grupper hamnat i en hemlös situation på
grund av bostadssituationen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den
enskildes ansvar att skaffa lägenhet och ta ansvar för den. Även
kammarrättdomar visar på detta. Socialtjänstens ansvar är att bedöma den
enskildes behov av insatser och att få sådana vilka kan vara insatser
kopplade till förmågan att behålla sin bostad.
Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen regleras i lag. En åtgärd för att
ta ett helhetsgrepp i hemlöshetsfrågan vore att det även fanns med i
Bostadsbyggnadsprogrammet. Idag är riktlinjen att behovet ska beaktas och
tillgodoses i första hand genom överenskommelser med fastighetsägare,
något som inte räcker till utifrån dagens situation på bostadsmarknaden. När
nya bostadsområden planeras bör behovet av billigare lägenheter också
tillgodoses för att fler ska ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.
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Vanja Myren
Verksamhetschef
verksamhetsområde Vuxen

2017-01-24

Dnr 2017/IFON0004

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör förslaget barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller
indirekt?
Arbetet för att motverka hemlöshet, bland annat genom det
vräkningsförebyggande arbetet, berör barn och unga vars familjer berörs av
vräkning och hemlöshet utifrån socialstyrelsens definition.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-02-09.

IFO FÖRVALTNINGEN

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-02-21
§ 33

Dnr 2017/IFON0004

Kartläggning av Hemlöshet 2016 - Borås Stad
I revideringen av Borås Stads program mot hemlöshet beskrevs det arbete som skett kopplat till
de områden som framgår i programmet. Nämnden kompletterar nu med analys om insatsernas
effekter och med förslag på åtgärder.
Förslag och yrkanden
Leif Häggblom (SD) yrkar att godkänna kompletteringen med förändringsförslag i form av
ändringsyrkande
Proposition
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall dels till majoritetens förslag och dels
till Leif Häggblom (SD) yrkande och finner förstnämnd proposition med övervägande ja
besvarad.
Votering
Följande propositionsordning föreslås och godkännes.
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Leif Häggbloms (SD) yrkande
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Leif Häggbloms (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Leif Häggblom (SD)
Lars Lyborg (KD)
Mattias Danielsson (C)
Patrik Cerny (L)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Inger Landström (V)
Ninni Dyberg (S)
Muharrem Binaku (S)
Urban Svenkvist (M)
Eva Axell (S)
Mats Tolfsson (S)
Summa

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Nej-röst
X

Avstår från att rösta

1

1 (3)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-02-21
Beslut
Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna kompletteringen med
förändringsförslag till uppföljningen avseende Borås Stads Program mot hemlöshet och
översända denna till kommunstyrelsen.
Reservaten
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Justeringsdag: fredagen den 24 februari under dagen, Ramnåsgatan 1, våning 3.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla måndagen den 27 februari 2017.

Evelina Kongbäck
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Ninni Dyberg (S)
Justeringsperson
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-02-21
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Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg –
finansiering och avtal
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner rekommendationen om att höja kommuneras andel till 50 % samt att utöka Utvägs personal med en årsarbetare.
Kostnadsökningen får hanteras inom Individ- och familjeomsorgens budget för 2017.

170316
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0694 759
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-03-16/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-04-03

Dnr 2016/KS0694
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Sjuhärads kommunalförbund
Individ- och familjeomsorgsnämnden

Rekommendation angående Utväg Södra
Älvsborg – finansiering och avtal
Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Södra och Västra
hälso- och sjukvårdsnämnderna haft dialog om Utväg Södra Älvsborgs verksamhet
avseende finansiering och avtal. Utifrån detta har direktionen för Boråsregionen nu
fattas beslut om att rekommendera medverkande kommuner att från 2017 höja
kommunernas andel till 50 % (tidigare 33 %) samt att godkänna en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare.
Borås Stad har 2016 via Social omsorgnämnden betalat 450 174 kr. Fr.o.m. 2017 ligger denna fråga på Individ- och familjeomsorgsnämnden. Med den av direktionen för
Boråsregionen rekommenderade utökning hamnar kostnaden för 2017 på 825 812 kr
en höjning med 375 638 kr.
Ärendet har varit på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden och nämnden
anser att rekommendationen skall tillstyrkas men att det inte ryms i befintlig budget.
Nämnden anser att den personella ökningen finns motiverad i underlaget men att
Västra Götalandsregionens beslut om minskad finansieringsandel inte framgår i underlaget. Däremot visar besöksstatistik att samtliga besökskategorier ökat under en
följd av år.
Kommunstyrelsen godkänner rekommendation om att höja kommunernas andel till
50 % samt att utöka Utvägs personal med en årsarbetare. Detta får hanteras inom
Individ- och familjeomsorgens budget för 2017. Eventuell avvikelse får prövas i samband med hanteringen av årsredovisningen 2017.

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

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-02-21
§ 34

Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg – finansiering
och avtal
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0694

Utväg Södra Älvsborgs verksamhet för barn och vuxna utsatta för våld i nära relationer, samt
våldsutövare är en viktig verksamhet för Borås Stad med Utvägs kompetensstöd till personal och
insatser för berörd målgrupp.
Den aviserade kostnadsökningen för Borås Stad med 375.638 kr beror på
Västragötalandsregionens minskade finansieringsandel och utökning av en årsarbetare till följd av
volymökning i verksamheten. Den personella utökningen finns motiverad i underlaget. Individoch familjeomsorgsnämnden, som betalar för verksamheten har inte fått budgetkompensation
för den aviserade kostnadshöjningen och har inget utrymme i nuvarande budget.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslutar att tillstyrka Rekommendation angående Utväg
Södra Älvsborg – finansiering och avtal, under förutsättning att kostnadsökningen 375.638 kr
kompenseras med motsvarande budgetökning. Förslag från nämnden att bjuda in Utväg Södra
Älvsborg till nämndsammanträde.

Justeringsdag: fredagen den 24 februari under dagen, Ramnåsgatan 1, våning 3.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla måndagen den 27 februari 2017.

Evelina Kongbäck
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Ninni Dyberg (S)
Justeringsperson
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Anna-Lena Sellergren
033-353400

REMISSVAR

Dnr

2017-02-02
Kommunstyrelsen

Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg –
finansiering och avtal
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0694

Nämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslutar att tillstyrka Rekommendation
angående Utväg Södra Älvsborg – finansiering och avtal, under förutsättning att
kostnadsökningen 375.638 kr kompenseras med motsvarande budgetökning.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Utväg Södra Älvsborgs verksamhet för barn och vuxna utsatta för våld i nära
relationer, samt våldsutövare är en viktig verksamhet för Borås Stad med Utvägs
kompetensstöd till personal och insatser för berörd målgrupp.
Den aviserade kostnadsökningen för Borås Stad med 375.638 kr beror på
Västragötalandsregionens minskade finansieringsandel och utökning av en årsarbetare
till följd av volymökning i verksamheten. Den personella utökningen finns motiverad
i underlaget. Individ- och familjeomsorgsnämnden, som betalar för verksamheten har
inte fått budgetkompensation för den aviserade kostnadshöjningen och har inget
utrymme i nuvarande budget.

Nämndens yttrande i sin helhet

Utväg Södra Älvsborg arbetar sedan 2001 med våld i nära relationer genom stöd till
enskilda och gruppverksamhet till våldsutsatta och deras barn, samt påverkansinsatser
för våldsutövare. Verksamheten ansvarar även för metod- och kompetensstöd till
samverkande kommuners personal, samt kunskapsspridare om våld i nära relationer
generellt.
Verksamheten är en viktig samarbetspartner när det gäller kompetensutveckling inom
detta område och kunskapsspridning om våld i nära relationer. Verksamheten är
värdefull när det gäller tidiga insatser för barn och vuxna utsatta för våld i nära
relationer och påverkansinsatser när det gäller våldsutövare. Verksamhetens är utifrån
sin inriktning och målgrupp angelägen för flera förvaltningar inom Borås Stad, som
möter barn och vuxna i sin verksamhet.
Idag finansieras Utväg med 1/3 av kommunerna i Boråsregionen samt Lerum och
Alingsås och med 2/3 av Södra och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden av
kostnaderna. Budget 2016 uppgår till drygt 3.7 mkr och finansierar främst 3,5
årsarbetare i verksamheten.
I samband med ny avtalsperiod har Västragötalandsregionen aviserat att de
fortsättningsvis kommer att minska sin finansieringsandel till 50 %. Dessutom behövs
det mer personal i verksamheten då det för närvarande är kö på 4-6 veckor för
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boras.se

E-POST
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033-

2

nybesök. Beredningen för Välfärd och komptens föreslår att kommunerna från 2017
finansierar Utväg med 50 % och att verksamheten utökas med en årsarbetare.
Motiven till Västragötalandsregionens beslut om minskad finansieringsandel är inte
känd och framgår inte av underlaget. Däremot visar besöksstatistik med tydlighet att
samtliga besökskategorier ökat under en följd av år.
Borås Stad har betalat 450 174 kr för 2016. Kommunernas andel är totalt 1.231 tkr
och kostnaderna fördelas efter befolkningsunderlag. Det är Sociala
omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde vuxen som betalat kostnaden.
Motsvarande budget är nu överförd till den nya Individ- och
familjeomsorgsnämnden. Den aviserade höjningen har inte kompenserats i
budgetbeslutet för 2017. Kostnaden för Borås Stad är beräknad till 825.812 kr 2017,
en höjning med 375.638 kr. Det finns inget utrymme för denna kostnadsökning i den
nya IFO-nämndens budget. Som ansvarig avtalspartner i detta samarbete med
Västragötalandsregionen torde det vara en angelägenhet för Borås Stad att fortsatta
ett aktivt deltagande inför ny avtalsperiod utifrån att verksamheten är angelägen för
ett flertal förvaltningar och nämnder inom Staden.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Borås Stad får en aviserad kostnadsökning med 375.638 kr för 2017.
Kostnadsökningen finns ej budgeterad inom Individ- och familjeomsorgsnämndens
verksamhet.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Verksamheten som ger insatser till barn och vuxna som är utsatta för våld i nära
relationer vilket skulle medföra sociala konsekvenser för Borås om dessa inte längre
kunde få tillgång till dessa insatser.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Mats Tolfsson
Ordförande

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-09-29

§ 54 Utväg Södra Älvsborg – finansiering och avtal
Utväg Södra Älvsborg startade 2001 och arbetar med våld i nära relation. Inom Utväg
bedrivs vård och stöd genom enskilda samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta
och deras barn samt påverkansinsatser för våldsutövare. Det är en öppen verksamhet,
dvs. allmänheten kan utan bistånd eller remiss söka till Utväg. Verksamheten har
vidare i uppdrag att vara ett metod- och kompetensstöd till de samverkande
myndigheternas personal samt sprida kunskap om våld i nära relation mer generellt.
Utväg finansieras med 1/3 av kommunerna i Boråsregionen samt Lerum och
Alingsås. Södra och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar tillsammans med 2/3
av kostnaden. Närhälsan är värd för verksamheten. Budgeten 2016 uppgår till drygt 3,
7 mkr. Sedan starten har det funnits 3, 5 åa i verksamheten. I samband med ny
avtalsperiod har VGR aviserat att man fortsättningsvis kommer att minska sin
finansieringsandel till 50 %. P.g.a. starkt ökat antal klienter, behövs det mer personal i
verksamheten. F.n. är det kö på 4-6 veckor för nybesök. Närhälsan bedömer att det
behövs en utökning med 2 å.a. Beredningen Välfärd och kompetens föreslår att
kommunerna från 2017 finansierar Utväg med 50 % och att verksamheten utökas
med en årsarbetare.

Direktionen beslutar

att rekommendera kommunerna att från 2017 höja kommunernas andel av
finansieringen av Utväg Södra Älvsborg till 50 %,
att rekommendera kommunerna att från 2017 godkänna en utökning av Utvägs
personal med en årsarbetare,
att föreslå kommunerna Alingsås och Lerums kommuner att besluta enligt
direktionens rekommendation till Sjuhäradskommunerna och
att uppdra åt kansliet att tillsammans med VGR:s koncernkontor utarbeta ett
avtalsförslag.

Vid protokollet
Gunilla Bothén
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Crister Persson

Rätt utdraget betygar: Lena Brännmar

20161018

Till
Medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Alingsås kommun
Lerums kommun
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg –
finansiering och avtal
Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Södra och Västra
hälso-och sjukvårdsnämnderna haft dialog om Utväg Södra Älvsborgs verksamhet
avseende finansiering och avtal. Direktionen för Boråsregionen har nu fattat beslut
om att rekommendera medverkande kommuner att från 2017 höja kommunernas
andel av finansieringen av Utväg Södra Älvsborg till 50 % och att från 2017
godkänna en utökning av Utvägs personal med en årsarbetare. Därutöver fattades
beslut om att uppdra åt kommunalförbundets kansli att tillsammans med VGR:s
koncernkontor utarbeta ett avtalsförslag.
Kommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda
senast 2016-12-16 på följande adress: info@borasregionen.se

BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilagor
1. Protokollsutdrag
2. Statistik och kostnadsberäkning

STATISTIK 2015
Våldsutsatta
Våldsutövare
Barn
Alingsås
32
23
8
Bollebygd
7
1
6
Borås
100
29
31
Herrljunga
6
2
1
Lerum
14
12
9
Mark
21
3
9
Svenljunga
5
3
2
Tranemo
1
0
0
Ulricehamn
16
7
5
Vårgårda
5
1
6
_____________________________________________________________
TOTALT
207
81
77
GRUPP
Våldsutsatta
Våldsutövare
Alingsås
9
4
Bollebygd
2
0
Borås
6
2
Herrljunga
0
0
Lerum
4
4
Mark
0
1
Svenljunga
1
0
Tranemo
0
0
Ulricehamn
0
4
Vårgårda
1
0
______________________________________________________________
TOTALT
23
15

Utvägs verksamhet 2005 – 2015
2005
2008
Antal barn
44
81
Antal besök barn (cirka)
176
324
Antal föräldrar
52
68
Antal kvinnor
92
155
Antal besök män
276
741
Antal män
40
28*
Antal besök män
120
169*
Totalt antal besök
barn-kvinnor-män (cirka) 572
1566

2009
93
358
105
171
944
61
225

2011
90
377
100
197
1176
61
287

2012
90
348
95
248
1783
93
598

2013
91
333
98
261
1665
90
760

2014
93
324
102
233
1555
93
882

2015
77
315
90
206
1057
93
829

1957

2288

3255

3298

3192

2667

Ovanstående visar antalet enskilda besök samt besök till Utvägs gruppverksamheter i Borås och Alingsås.
Ovanstående statistik avser endast antal individer och besök med enskilda individer: kvinnor, män, föräldrar och barn.
Utöver dessa kontakter har samordnarna ett antal samverkansmöten kring klienterna tillsammans med exempelvis
socialtjänst, skola, BVC, polis och psykiatrin.
Dessa möten ingår inte i ovanstående statistik.
Föreläsning/Utbildning
Antal deltagare

2005
705

2008
319

2009
533

2011
540

2012
512

2013
1210*

2014
720

2015
1320

Ovanstående visar antalet personer som deltagit i Utvägs utbildningar/föreläsningar.
*Under 2013 hade Utväg projektmedel för ”Föräldraskap och våld” vilket medförde ett betydande antal föreläsningar om
projektet.

1) Kostnadsberäkning
Kostnaden för en tjänst beräknas till 750 000 kronor inkl. lön, PO och omkostnader.
Budgeten kan komma att justeras något utifrån KPI-omräkning 2017.
Total finansiering
2016
tredjedelar

Förslag 2017
hälften var

Kommunerna

1 231 864

2 259 767

VGR

2 537 669

2 259 767

Totalt

3 769 533

4 519 533

Regionens finansiering
VGR

2016
2/3

Förslag 2017
50 %

Andel

Södra HSN

1 910 238

1 701 605

75,3

Västra HSN

627 431

558 162

24,7

2 537 669

2 259 767

Totalt

2) Kostnadsberäkning
Kostnaden för en tjänst beräknas till 750 000 kronor inkl. lön, PO och omkostnader. Budgeten kan komma att justeras
något utifrån KPI-omräkning 2017.
Kommunernas finansiering
Kommun

Alingsås

Förslag 2017
50 %

2016
1/3

Andel

164 330

301 452

13, 33

35 512

65 144

2, 88

450 174

825 812

36, 54

38 794

71 165

3, 15

Lerum

166 732

305 858

13, 53

Mark

140 694

258 093

11, 42

Svenljunga

43 594

79 970

3, 54

Tranemo

48 214

88 445

3, 91

Ulricehamn

97 490

178 839

7,91

Vårgårda

46 330

84 989

3, 76

1 231 864

2 259 767

Bollebygd
Borås

Herrljunga

Totalt
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Nämnd/Bolag
Handläggare, telefon

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Rekommendation angående Utväg Södra
Älvsborg –
finansiering och avtal
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0694

Nämndens beslut

Ange tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Belyses kort.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
Belyses kort.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Ta bort rubriken om det inte finns några reservationer, protokollsanteckningar eller
särskilda yttranden.
NÄMND/BOLAG
NN
Ordförande
NN
Förvaltningschef
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Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som
erbjuds annan än Borås Stad (Budgetuppdrag 2015)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
I enlighet med genomförd utredning begränsa Servicekontorets möjlighet att erbjuda tjänster till andra än
Borås Stads förvaltningar och bolag
samt
Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet med vad som lyfts i
ärendet
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Dnr 2015/KS0198

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten
som erbjuds annan än Borås Stad (Budgetuppdrag 2015)
Kommunstyrelsen tillsatte under 2016 en utredning under Ekonomistyrning för att
utreda Servicekontorets tekniska entreprenadverksamhet. Under utredningens gång
har dialog förts med Kommunstyrelsens presidium. Representanter från Servicekontoret har inkommit med information om förvaltningens organisation samt verksamhet
i de fall utredningen begärt det.
Utredningsuppdraget

I Kommunfullmäktiges budget för 2015 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
Servicekontorets tekniska entreprenadverksamhet, som utförs åt utomstående, samt i
övrigt om verksamheten är effektiv.
Utredning av stödet m.m. inom IT-området (utöver tjänsteförvaltningen) skall ske i
samband med organisationsöversynen.
Utredningen i detta ärende berör därför endast det som nämns i uppdraget om Servicekontorets tekniska entreprenadverksamhet. Utredningsuppdraget omfattar inte
heller om att ifrågasätta den beställar/utförarmodell som Borås Stad arbetar efter
sedan 1992.
Remissvar

Utredningen har remitterats Servicenämnden för yttrande, och man har 2017-01-19
beslutat om två remissvar (2016/SN0179). Allianspartierna tillstyrker utredningens
intentioner medan de rödgröna avstyrker de föreslag på verksamhetsbegränsningar
utredningen presenterar. Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning, vilken
finns bilagd nämndens yttrande.
Här nedan följer en sammanfattning av den delen av Servicenämndens remissvar som
avstyrker remissen. Med nämnden menas därför fortsättningsvis den rödgröna delen
under denna rubrik.
Till en början konstaterar nämnden att utredningen är väl genomförd. Den belyser de
förutsättningar förvaltningen arbetar under, Servicekontoret har också fått möjlighet
att bedöma konsekvenserna av de föreslagna begränsningarna inom ramen för utredningen, vilket redovisas på sidorna 12 och 13 däri (se bilaga).
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Vidare kommenterar nämnden de legala förutsättningarna för försäljning till utomstående och konstaterar att den är förenlig med både Kommunallagen och Konkurrenslagen. I två bilagor till Servicenämndens remissvar (2016/SN0179) beskrivs legaliteten beträffande Kommunallagen mer utförligt, där det bland annat hänvisas till
SKL:s ledande jurist på området. Nämnden vilar sig på utfallet i Marknadsdomstolen,
där man ansåg att Servicekontorets försäljning till utomstående inte kan anses vara
”ägnad att hämma konkurrensen”, och konstaterar på så sätt att försäljningen inte
heller strider mot Konkurrenslagen.
Nämnden fortsätter med att beskriva anledningen till, samt när, försäljning till utomstående sker. Servicekontorets entreprenadsverksamhet är konkurrensutsatt, detta
innebär det att man inte alltid vinner anbudsgivningar, vilket får till följd att tillfälliga
överskottskapaciteter uppstår i organisationen. Dessa pareras till viss del med försäljning till utomstående, icke kommunala, aktörer för att jämna ut beläggningen över
åren.
Huvudargumentet nämnden för i svaret är att Servicekontoret, liksom övriga förvaltningar och bolag inom Borås Stad, har krav på sig att använda befintliga resurser på
ett för verksamheten optimalt sätt. Förvaltningen lämnar anbud på drift- och projektuppdrag utifrån de krav som beställande förvaltningar och bolag ställer upp. För att
kunna möta de kraven, och ha möjlighet att vinna anbudsuppdragen, måste Servicekontoret vara en aktör med hög kompetens och med en effektiv organisation. När
överskottskapaciteter uppstår, måste därför förvaltningen undersöka var dessa kapaciteter kan nyttjas. Flexibilitet både hos medarbetare och teknisk utrustning gör att
resurser kan flyttas mellan olika verksamheter i förhållande till hur aktuell beläggning
ser ut, detta tillsammans med arbeten åt utomstående gör att Servicekontoret har förutsättningar att uppfylla de optimeringskrav som ställs på förvaltningen.
Servicenämnden ser det också som viktigt att i sammanhanget nämna den roll förvaltningen har vid extraordinära händelser och olika typer av evenemang. Flyktingmottagandet 2015, SM-veckan 2014 och O-ringen 2015 är exempel på händelser där
Servicekontorets entreprenadverksamhet spelat en viktig roll för genomförandet. För
att klara av att axla den här rollen krävs, enligt nämnden, att de resurser förvaltningen
förfogar över har en hög kompetens och flexibilitet, men också att verksamheten har
en kontinuitet i beläggningen.
I nämndens slutsats konstateras att utredningens förslag på begränsningar av möjligheterna att vid tillfälliga överskottskapaciteter lämna anbud och från tid till annan
utföra arbete åt Svenska Kyrkan och vägsamhällighetsföreningar skulle innebära att
personella och maskinella resurser inte kommer att nyttjas till full kapacitet. Det i sin
tur motsvarar ca 2-2,5 mnkr/år i förlorade intäkter, utan att kostnaderna minskar i
motsvarande omfattning. Arbeten åt tidigare nämnda aktörer men framförallt åt
Svenska Kyrkan, menar nämnden, har varit av stor betydelse för att optimera resurshanteringen hos förvaltningen.
Kommunstyrelsens slutsatser

Både utredningen och Servicenämndens rödgröna remissvar konstaterar att den försäljning till utomstående aktörer som skett och sker är förenlig med Kommunallagen
och Konkurrenslagen. Kommunstyrelsen vill dock poängtera att frågan om den
kommunala kompetensen i detta fall inte är prövad. Kommunstyrelsen anser det
också vara viktigt att tydligare understryka att Servicekontorets huvudsakliga uppdragsgivare ska vara Borås Stads förvaltningar och bolag, varför begränsningen av
arbete till utomstående i enlighet med utredningens intentioner bejakas.
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Kommunstyrelsen delar Konkurrensverkets och utredningens syn på sådana tjänster
som sker i anslutning till kommunala arbeten. Dessa typer av arbeten får alltså fortsatt
förekomma. Exempel på tjänster där arbete åt utomstående får utföras är akuta VAarbeten, VA-arbeten i samband med VA-arbete åt kommunalt bolag samt markrenhållning på gångbanor. Samordning vid dessa typer av arbeten är effektiv och fördelaktig för såväl fastighetsägare som för skattekollektiv, varför Kommunstyrelsen inte
önskar begränsa Servicekontoret i dessa avseenden.
Kommunstyrelsens förslag till begränsning av Servicekontorets möjligheter att erbjuda externa aktörer tjänster inom verksamhetsområdet entreprenad gäller arbeten åt
bostadsrättföreningar, Svenska Kyrkan samt vägsamfälligheter, i enlighet med utredningen. I övrigt bedömer Kommunstyrelsen att några allvarliga konsekvenser för Servicekontorets organisation inte kommer att uppstå till följd av de föreslagna begränsningarna.
Utredningen anser det viktigt att slå fast att Servicekontorets huvuduppgift är att tillhandahålla de i reglementet uppräknade tjänsterna. Detta innebär också, när det gäller
teknisk försörjning, att verksamheten i första hand skall vända sig till kommunens
förvaltningar och bolag. Ur verksamhetens perspektiv menar utredningen att det är
viktigt att kommunens förvaltningar och bolag ger Servicekontoret möjlighet att
medverka i upphandlingar och/eller genomförande av uppdrag av den typ av tjänster
som ingår i Servicekontorets utbud.
I fråga om förvaltningarna så bestämmer beställande förvaltningar i kommunen självt,
eller genom budgetdirektiv, i vilken grad arbeten skall läggas på Servicekontoret eller
gå ut i konkurrens, medan bolagen styrs av reglerna i LOU/LUF. I detta sammanhang bör en koncernpolicy utarbetas där hänsyn tas till kommunens bästa och bl.a.
möjligheterna i enlighet med kommande förändringar i LOU/LUF. Detta lyfts också i
den revisionsrapport som refereras till i utredningen.
I båda remissvaren ställer sig Servicenämnden positiv till införandet av en gemensam
koncernpolicy.
Kommunstyrelsen anser att införandet av en gemensam koncernpolicy för ovan
nämnda förfaranden vore önskvärt att utreda. Styrelsen föreslår därför att ett utredningsuppdrag formuleras för just detta ändamål.
Det är utredningens uppfattning att Servicekontorets effektivitet och förmåga att
”hålla hjulen igång”, som man uttrycker det i det rödgröna remissvaret, till största del
bygger på den konkurrens som finns när de vinner anbud inom de 300 mnkr som
utgör det ordinarie kommunala uppdraget, inte när arbeten åt utomstående görs. En
uppfattning som också Kommunstyrelsen delar.
Sammanfattningsvis vill Kommunstyrelsen framhäva att de förslag på begränsningar
som Kommunstyrelsen föreslår är ämnade att tydliggöra Servicekontorets uppdrag,
som i första hand är att tillhandahålla de tjänster som framgår av nämndens reglemente till kommunala förvaltningar och bolag. Dessa begränsningar bedömer Kommunstyrelsen inte kommer få allvarliga konsekvenser för Servicekontorets fortsatta
verksamhet.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I enlighet med genomförd utredning begränsa Servicekontorets möjlighet att erbjuda tjänster
till andra än Borås Stads förvaltningar och bolag
samt
Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet
med vad som lyfts i ärendet
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2015/KS0198

Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christer Johansson, Oliwer Åstrand

Utredningsremiss
Servicekontoret- Utredning av teknisk verksamhet åt utomstående
Efter uppdrag från Kommunfullmäktige utreder Kommunstyrelsen under 2016 Servicekontorets verksamhet åt utomstående.
Kommunstyrelsens presidium jämte kommunchef och utredarna har utgjort den styrgupp som tagit fram bilagd utredningsremiss.
Förslag och konsekvenser har bollats på tjänstemannanivå för att nu genom remissen
kunna hanteras av Servicenämnd och därefter Kommunstyrelse/ Kommunfullmäktige.
Remissvaret bör innehålla en beskrivning av effekterna de verksamhetsbegränsningar
som utredningen föreslår samt synpunkter i övrigt.
Svarstiden sätts till 2017-01-31

Svante Stomberg
Kommunchef
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Remissutgåva

Servicekontoret - Utredning av teknisk
verksamhet åt utomstående
Christer Johansson och Oliwer Åstrand
2016-10-18

Utredningsuppdrag
I Kommunfullmäktiges budget för 2015 ges kommunstyrelsen i uppdrag att utreda servicekontorets tekniska entreprenadverksamhet, som utförs åt utomstående, samt i övrigt om verksamheten är effektiv.
Kommunstyrelsen beskriver inledningsvis och översiktligt nedan servicekontorets hela organisation och verksamhet. Utifrån uppdraget så koncentreras därefter utredningen till att avse entreprenadenheten och dess verksamhet åt utomstående
Utredning av stödet m.m. inom IT-området (utöver tjänsteförvaltningen) skall ske i samband
med organisationsöversynen under år 2016.
Utredningsuppdraget omfattar inte heller om att ifrågasätta den beställar/utförarmodell som
Borås Stad arbetar efter sedan 1992. För den tekniska verksamheten har denna inneburit att
kommunen frivilligt har konkurrensutsatt kommunala uppdrag, så att andelen externt utlagda
arbeten på den privata marknaden idag utgör 300 mnkr av totalt 400 mnkr. Konkurrens, bättre
uppföljning har här lett till effektiviseringar enligt stadsrevisionens bedömningar. Revisionens
slutsatser sammanfattas i slutet av rapporten.
Utredningen har inväntat den domstolsprövning som skett med anledning av att konkurrensverket anmält servicekontoret för tagna arbeten på den privata marknaden. Domen som kom under
februari 2016 gav inte konkurrensverket rätt i påståendet att Servicekontorets agerande stör den
privata marknaden i tillräckligt stor omfattning. Detta gör det möjligt att de kommunala resurserna fortsatt kan utnyttjas effektivt.

Legala förutsättningar
I samband med konkurrensverksmålet slog kommunjuristen i Borås fast att servicekontorets
totala kapacitet klart understiger det totala behovet hos de kommunala förvaltningarna och bolagen av den aktuella typen av tjänster. Det går således inte att påstå att servicekontoret har inrättats i något annat syfte än att tillhandahålla sådana tjänster till andra kommunala förvaltningar och
bolag som ostridigt är kompetensenliga enligt kommunallagen.
Genom beställar/utförarmodellens konkurrensutsättning av servicekontoret kan det konstateras
att kommunens behov av tekniska resurser till mycket stor del täcks av tjänster från privata företag. Utöver de 300 mnkr för uppdrag som beställande förvaltningar direkt upphandlar av dessa
företag så handlar servicekontoret i sin tur ca 50% av tagna uppdrag från privata underentreprenörer.
Konkurrensutsättningen av servicekontoret gör att tillfälliga överkapaciteter uppkommer inom
servicekontoret. En försäljning av dessa tjänster är då förenlig med kommunal kompetens enligt
kommunallagen.
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Servicekontorets organisation och verksamhet
Servicekontoret tillkom 1992 genom en sammanslagning av flera av kommunens tekniska resurser. Det organisatoriska syftet med modellen var att verksamhetsansvariga nämnder/förvaltningar
skulle beställa arbeten hos servicekontoret, som fick de gemensamma tekniska utförarresurserna.
På detta sätt fick beställarna större frihet att välja utförare och den tidigare anslagsfinansierade
egna verksamheten blev utsatt för konkurrens.
Servicekontoret har i olika omgångar tillförts nya uppgifter av vilka lokalförsörjningskonorets
fastighetsskötsel år 2000(100 åa) och löne-och dataadministration 2010 (100 åa) är de största.
Kontoret omfattar idag ca 340 anställda och omsätter mellan 500 till 700 mnkr.

Med stöd från servicenämndens reglemente ansvarar förvaltningen bland annat för:
• Anläggningsentreprenader
• Nyanläggning samt drift och underhåll på gator och vägar, VA-system, parker
• och idrotts- och friluftsanläggningar
• Markexploateringsuppdrag
• Byggservice
• Fastighetsservice
• Lokalvård
• Ägande och administration av merparten av kommunens fordons och en del
• maskiner
• Ägande och administration av utrustning för kopiering och utskrifter
• Utföranande av reparationer av fordon och maskiner
• Utförande av verkstadsmekaniska arbeten
• Kommunens telefonväxel och mobiltelefoni
• Tillhandahållande av tryckeri- och budtjänster samt vaktmästeritjänster i
stadshuskvarteren
• IT-service
• Administrativ service inom ekonomiredovisning, personal- och
• Löneadministration
2

Personalutveckling 1992 till 2015
Redovisningen av antal anställda sker genom att en omräkning till antal årsarbetare, åa, har skett.
Alla beskrivningar om antal och alla jämförelser sker med antal efter denna omräkning. I tabellerna i bilaga 2:3 redovisas antalet årsarbetare som ett genomsnitt för varje år.
•

Antal medarbetare inom Service vid starten 1992 var 224 åa.

•

Totalt har under 23 års verksamhet omsatts personal motsvarande 323 årsarbetare som
slutat sin anställning och personal motsvarande 433 årsarbetare som börjat anställning på
Servicekontoret.

•

Av de medarbetare som sedan 1992 börjat på Servicekontoret har 226 stycken tillkommit
via organisationsförändringar (personal tillförda Servicekontoret från andra enheter vid
omorganisationer) och 207 stycken genom nyanställning.

•

Vid årsskiftet 2010-2011 ökade antalet medarbetare med 102 stycken och per den 1 april
2000 med 124 stycken, vid båda tillfällena till följd av omorganisationer inom Borås Stad.

•

Under dessa 23 år har 116 personer försvunnit från Servicekontoret.

•

De årliga personalkostnaderna har under samma perioder från 1992 ökat med 15 % fram
till och med 1999, med 122 % från 1992 fram till och med 2010 och med 277 % från
1992 till år 2015.

Personalutveckling i antal årsarbetare samt personalkostnad 1992-2015
År

Personal antal årsar- Personalkostnad
betare i snitt per år, st per år i Mnkr

År

Personal antal årsarPersonalkostnad per
betare i snitt per år,
år i mnkr
st

1992

211

0%

46,9

0%

2004

258

22%

87,9

87%

1993

198

-6%

43,7

-7%

2005

253

20%

89,9

92%

1994

194

-8%

48,1

3%

2006

251

19%

91,7

96%

1995

188

-11%

47,6

1%

2007

247

17%

92,8

98%

1996

189

-10%

51,2

9%

2008

243

15%

95,8

104%

1997

188

-11%

52,8

13%

2009

242

15%

103,4

120%

1998

183

-13%

52,9

13%

2010

228

8%

104,3

122%

1999

181

-14%

53,9

15%

2011

340

61%

145,3

210%

2000

289

37%

74,1

58%

2012

337

60%

154,6

230%

2001

289

37%

83,5

78%

2013

334

58%

164,3

250%

2002

270

28%

85,2

82%

2014

335

59%

165,9

254%

2003

270

28%

85,3

82%

2015

332

57%

176,6

277%
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Ekonomi
Redovisade årsresultat har som helhet följt de budgeterade mål som servicenämnden haft. Det
skall ändock noteras att resultaten är en balansgång mellan det egna resultatet och principen att
tillhandahålla tjänster till så lågt pris som möjligt.
När Servicekontoret startades 1992 fanns så kallade garantivolymer och då reglerades resultatet
genom att priserna på arbeten påverkades. Sedan ett marknadsrelaterat á-prissystem införts så
uppstår ett resultat på varje enskilt arbete.

4

Ackumulerat ekonomiskt överskott i mkr
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Sammanfattningsvis så följer den ekonomiska utvecklingen på Servicekontoret de förutsättningar
och mål som kommunfullmäktige givit verksamheten. Stadsrevisionen konstaterar i sina utredningar att verksamheten synes varit effektiv bland annat med hänsyn till att uppdrag har tagits i
konkurrens.
De synpunkter som har framförs under genomförda domstolsprövningar och som skulle tyda på
så kallad korssubventioneringar, har inte kunnat styrkas i dessa sammanhang.
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Entreprenadverksamheten
Den entreprenadverksamhet som är huvudmålet i denna utredning har sedan starten 1992 förändrats och utvecklats succesivt. Anledningen är att delar har rationaliserats medan nya uppdrag
tillkommit. En annan orsak till förändringar är fullmäktige vid några tillfällen direkt uppmanat
beställarna till att öka den konkurrensutsatta delen.
Det kan konstateras att den volym uppdrag som totalt finns möjliga inom den kommunala verksamheten inte behöver upphandlas på privat marknad. Den genomförs då av egna resurser inom
verksamheten själv eller som i Borås fall genom ett servicekontorför. Som tidigare beskrivits har
Borås valt att genom ett beställar/utförarkoncept frivilligt utsätta stora delar för konkurrens. Motivet är att konkurrens skapar förutsättningar för en ökad effektivitet och ställer högre krav på
uppföljningar.
Idag har servicekontoret en entreprenadverksamhet som omfattar 172 anställda uppdelat på tre
affärsarbetschefsområden.
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Arbeten åt utomstående
De arbeten som utförs för kunder utanför den kommunala förvaltningsorganisationen är:
Borås Energi och miljö AB:
Övriga kommunala bolag:
Övriga kunder:

54,4 mnkr
10,4 mnkr
13,8 mnkr

Då kommunala bolag är underställd LOU/LUF-lagstiftningen och upphandlas efter dessa tvingande regler så är det i första hand övriga kunder och utbudet till dessa som blir föremål för denna
utredning. Särskilt skall belysas effekter om dessa kapaciteter tas bort. Konkurrensverket inriktade
sig i sin talan mot kommunen på ca 8 mnkr av de 13,8 mnkr som utgör den årliga omsättningen
för övriga kunder.

Servicekontorets beskrivning av tekniska resurser i konkurrens
Servicekontoret i Borås Stad har sedan 1992 varit stadens kommunaltekniska utförare. Borås Stad
har valt en modell som har inneburit att den totala volymen uppdrag inom de markanläggningsrelaterade verksamheterna på i genomsnitt ca 400 mkr/år har ca 300 mkr utförts av entreprenadföretag inom det privata näringslivet. Dessa består av såväl lokala, nationella som globala företag
Modellen har även inneburit att Servicekontoret haft möjlighet att utföra entreprenadtjänster
för 13 mnkr per år åt privatpersoner, näringsidkare, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar,
vägföreningar etc. Dessa arbeten har utförts i huvudsak i anslutning till pågående projekt eller
drifts- och underhållsuppdrag beställda av kommunala förvaltningar och bolag. Inget har påvisats
som säger att entreprenadarbeten åt övriga kunder subventioneras av Servicekontoret.
Servicekontoret beskriver tjänsterna åt privata kunder:
•

VA-uppdrag. Servicekontoret är idag entreprenör för Borås Energi och Miljö AB gällande drift och underhåll av kommunens infrastruktur för vatten och avlopp. Inom ramen
för detta avtal utförs också en del mindre projekt. I driftsuppdraget ingår bl.a. att laga vattenläckor, lösa avloppsstopp och en mängd andra driftsarbeten. När en vattenläcka eller
ett avloppsstopp inträffar för en privat fastighetsägare eller fastighetsbolag, får Borås
Energi och Miljö AB en felanmälan.
Servicekontoret, som utförare, får då i uppdrag att åtgärda det akuta felet, Borås Energi
och Miljö AB bekostar felavhjälpningen om felet är på de ledningar som Borås Stads äger.
Beror det akuta felet på brister ledningsnätet, som ägs av privata fastighetsägare (privatpersoner eller bolag), bekostas åtgärderna av den som äger aktuell ledning.
Eftersom ledningsnätet är beläget under mark går det inte att på förhand veta var det
akuta felet är beläget. Denna kunskap finns först i samband med att arbetet med att lösa
det akuta felet, dvs. efter det att aktuell VA-installation under mark blottlagts.
Om samordning inte är möjlig vid dessa felsökningar kommer Servicekontoret, vid upptäckt av att aktuellt fel inte är beläget på Borås Stads ledningsnät, att avbryta arbetet och
be fastighetsägaren vända sig till annan utförare för att få reparationen utförd. Det påbör7

jade uppdraget måste dock avslutas med en återställning som uppschaktade ytor. Följden
blir att kostnaderna för berörd fastighetsägare kommer att öka väsentligt.
Samma situation, fast omvänt, inträffar då privat fastighetsägare förutsätter att ett fel beror på brist i det egna ledningsnätet och direkt anlitar en privat utförare för åtgärd. Skulle
felet då vara beläget på det kommunala nätet måste den privat anlitade entreprenören/utföraren avsluta sitt arbete och fakturera kund för fel som inte ligger på kundens
nät. Fastighetsägaren måste därefter kontakta Borås Energi & Miljö för att få felet åtgärdat på kommunens ledningsnät och som orsakat det akuta problemet i fastigheten (t.ex.
översvämning eller avloppsstopp).
Det är därför vanligast att en enskild fastighetsägare kontaktar Borås Energi och Miljö AB
vid akuta fel. Detta för att inte riskera att få betala för ett arbete då felet ligger på Borås
Stads ledningsnät.
Servicekontoret utför också omläggningar av ledningar för färskvatten och spill- och dagvatten som går in till privat fastighet i samband med ny och ombyggnationer av ledningsnäten vid olika projekt.
När Borås Energi och Miljö AB lägger om sina ledningar i en gata finns det ibland privata fastighetsägare som vill kunna få sina egna ledningar på egen tomt omlagda in till sin
fastighet. Servicekontoret har då ofta, innan återställande av gatan, lagt om ledningen till
den privata fastigheten för att undvika att gatan grävs upp 2 gånger. Det innebär också
att det blir billigare för fastighetsägaren när Servicekontoret utför uppdraget i samband
med att gatan är uppgrävd jämfört med att en ny entreprenör ska etablera sig och på nytt
gräva upp gatan.
•

Idrottsföreningar/ideella föreningar. Servicekontoret utför uppdrag direkt åt idrottsföreningar i samband med drift- och underhållarbeten på de anläggningar som ägs av
Borås Stad och som förvaltas av Fritids- och Folkhälsoförvaltningen.
Servicekontoret sköter även driften av IP-Skogen som tillhandahåller och hyr ut tält, sekretariatsvagnar, toaletter m.m. till idrottsföreningar och andra ideella föreningar i samband
med olika evenemang. Detta utförs på uppdrag av Fritids- och Folkhälso-förvaltningen.

•

Vägföreningar/vägsamfälligheter (1,2 mnkr år 2015). Borås stad lämnar bidrag till
vägföreningar/vägsamfälligheter för skötsel, underhåll och olika former av investeringar.
Tekniska Förvaltningen har också ansvaret för skötsel i form av vinterväghållning, sandsopning etc. på en del vägar som Vägföreningar i Borås Stads tätorter har huvudansvar
för.
Servicekontoret utför, efter förfrågan, olika driftsuppdrag såsom asfaltering av vägbulor,
skyltning, dikning, beläggning med återvunnen asfalt etc. Just återvunnen asfalt kommer
från Borås Stads gator och är ett bra miljöalternativ till nytillverkad asfalt. Denna produkt
är en del som ingår i Servicekontoret miljöarbete.
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•

Offentliga rummet. Detta är ett samlingsbegrepp för de delar/ytor inom stadsbebyggelse som är öppna för, och allmänt frekvent besökt av, stadens medborgare och besökare. I samband med genomförande av ombyggnationer för olika kommunala beställare
har Servicekontoret genom åren även utfört arbeten på uppdrag av enskilda privatpersoner, förvaltningsbolag, affärsidkare och fastighetsägare.
Som exempel kan nämnas ombyggnad av Simonsland och ombyggnationen i centrala
lägen som utförts på uppdrag från Tekniska Förvaltningen. Servicekontoret fick 2013 en
förfrågan från Hydria Invest (ett fastighetsbolag) om att bygga om deras p-plats och montera nya murar i anslutning till den körbana och gångbana som Tekniska Förvaltningen
avsåg att bygga om. Utan samordningen med Servicekontoret hade Hydria Invest inte
haft möjlighet att få sina arbeten med murar och asfaltering utförda på ett för båda parter
kostnadseffektivt sätt.
Den här typen av arbeten är viktiga för det offentliga rummet. Det finns sedan flera år
tillbaka samarbete mellan Borås Stad/ Tekniska Förvaltningen och många fastighetsägare.
I samband med ombyggnationer är det därför viktigt att på samma gång kunna hantera
alla delar i det offentliga rummet som kan vara aktuella för åtgärder. Detta ger i allmänhet
minskade kostnader och snabbare färdigställande.

•

Ramnaslätt (3,5 mnkr år 2015). Detta är en anläggning för återvinning av grus, jord,
sten och asfalt. Anläggningen drivs genom ett samarbetsavtal med LBC i Borås AB sedan 1995.
Anläggningen förädlar ca 40-50 000 ton material av olika slag varje år som sedan används i
olika kommunala projekt.
Det kan nämnas att vid iordningsställandet av O-ringens etableringsplats på Nordskogen
har ca 30,000 ton återvunnet grus använts. Inom anläggningen förädlas också återvunnen
asfalt till kallblandade massor, vilka med fördel kan läggas på vägar som tillhör vägföreningar eller vägsamfälligheter. Dessa kan sedan placeras på olika upplagsplatser i Borås
som ett miljövänligare alternativ till nyproducerad asfalt. Detta belyses också under punkten vägföreningar/vägsamfälligheter ovan.

•

Trafikskadeföreningen (0,3 mnkr år 2015). Servicekontoret har, inom ramen för
Gatuavtalet, uppdraget av Tekniska Förvaltningen att handlägga och utföra reparationer av
trafikskador på gestaltningsprodukter (soffor, bänkar, papperskorgar) samt alla trafikanordningar för gator och vägnätet inkl. gång- och cykelvägar. I samband med utförandet
av dessa uppdrag fakturerar Servicekontoret även Trafikskadeföreningen samt, i förekommande fall, direkt till skadevållande privatperson, företag eller deras försäkringsbolag.

•

Julbelysning, torghandel etc. åt BoråsBorås TME AB och Mitt i Borås. Servicekontoret utför drift- och underhållsarbeten på gator och kommunägda markytor åt
Tekniska Förvaltningen. I dessa uppdrag ingår bl.a. att utföra markrenhållning, uppsättning/nertagning av julbelysning och skötsel av papperskorgar. Dessa tjänster efterfrågas
också vid sommartorsdagar, torghandel och samordnad belysning vid jul av BoråsBorås
TME AB och Mitt i Borås.

•

Markrenhållning (3,2 mnkr år 2015). Servicekontoret utför markrenhållning, vinterväghållning med snöplogning, halkbekämpning och sandupptagning samt ogräsbekämpning inom ramen för drift- och underhållsavtal åt kommunala förvaltningar och bolag
inom Borås Stad. I samband med dessa uppdrag utförs också motsvarande skötsel åt
många privata fastighetsägare och fastighetsbolag. Det gäller ytor som där arbeten kan utföras i samordning med motsvarande insatser på de kommunala ytorna.
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Borås Stad är ägare till alla gångbanor och cykelvägar inom kommunen och har därmed
huvudansvaret för markrenhållningen på dessa ytor. I ett gammalt beslut i Kommunfullmäktige har kommunen dock ålagt respektive fastighetsägare att sköta vinterväghållning
etc. på dessa ytor som ligger i anslutning till deras tomtmark. Borås Stad har sedan 1950talet utfört dessa tjänster åt många fastighetsägare med fastigheter som angränsar till
kommunalt skötta ytor. Efter förfrågan från dessa fastighetsägare har skriftliga avtal upprättats med varje fastighetsägare. Denna samordning av skötsel är till nytta för Borås Stads
invånare och besökare, då man som fotgängare kan få längre sträckor med gångbanor som
är snöröjda och halkbekämpade vid samma tillfälle.
Som den ovanstående beskrivningen visar finns det inte en enskild yrkesgrupp/personalgrupp
som enbart arbetar med åtagande som betecknas ”icke offentlig säljverksamhet”. Det finns alltså
ingen kontinuerlig personell övertalighet i Servicekontorets nuvarande verksamhet oavsett om
uppdrag till ickekommunala kunder utförs eller inte.

Servicekontoret, Borås Stad
Avdelning Entreprenads sammanställning för fakturering till övriga
kunder under kalenderåret 2015

Nummer Objekt

Summa i kr.

1.

Ramnaslätt

3 510 000,00

2.

Markrenhållningen

3 145 605,00

3.

Sv Kyrkan

3 150 000,00

4.

Försäkringsbolag /trafikskador

254 397,00

5.

Centrumfastigheter julbelysning

410 000,00

6.

Akuta va-insatser

265 000,00

7.

Vägf-vägsf

8.

Bostadsrättsföreningar

149 810,00

9.

Div samförläggning vid projekt/exploateringar

930 000,00

#

Övriga. Asfalt,sopning,idrottsföreningar.

418 000,00

1 147 085,00

Summa 2015

13 379 897,00
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Utredningens förslag till verksamhetsbegränsningar
Det är viktigt att slå fast att servicekontorets huvuduppgift är att tillhandahålla de i reglementet
uppräknade tjänsterna. Detta innebär också när det gäller teknisk försörjning att verksamheten i
första hand skall vända sig till kommunens förvaltningar och bolag.
Ur verksamhetens perspektiv blir det då viktigt att kommunens förvaltningar och bolag också ger
servicekontoret möjlighet att medverka i upphandlingar och/eller genomförande av uppdrag av
den typ av tjänster som ingår i servicekontorets utbud.
I fråga om förvaltningarna så bestämmer beställande förvaltningar i kommunen självt, eller genom budgetdirektiv, i vilken grad arbeten skall läggas på servicekontoret eller gå ut i konkurrens,
medan bolagen styrs av reglerna i LOU/LUF. I detta sammanhang bör en koncernpolicy utarbetas där hänsyn tas till kommunens bästa och bl.a möjligheterna i enlighet med kommande förändringar i LOU/LUF .
Så som tidigare beskrivits så har utveligen i Borås inneburit att en allt större andel beställningar
har konkurrensutsatts, ifrån 20 till 40-60%, sedan 1992. Även den del som servicekontoret erhållit
upphandlas i sin tur och till stor del av privata underleverantörer.
Revisionskontorets synpunkt om ett behov av en övergripande koncernstrategi kan vara värdefull
med hänsyn till behoven av beredskapskapaciteter. Likaså bör det i ett övergripande koncernbeslut klarläggas förutsättningarna för bolagen att agera enligt de nya ”inhouse-reglerna”.
Servicekontorets uppdrag på den privata marknaden grundas kompetensenligt på överskottskapaciteter. De externa uppdragen, omfattar ca 13 mnkr/år. Utredningen anser att tjänster från
servicekontoret får förekomma i den utsträckning som uppdragen sker i anslutning till kommunala arbeten. Exempel kan vara VA-anslutningar eller snöröjning där kommunen har stora resurser och där en samordning är effektiv och fördelaktig för såväl fastighetsägare som för skattekollektiv.
Verksamheten vid Ramnaslätt fortsätter då detta bygger på ett samarbetsavtal med LBC. Förutom kommunala förråd och beredskapsytor så tillhandahåller Ramnaslätt återvunna massor från
kommunens vägarbeten och andra fraktioner som sedan behövs vid nya anläggningsarbeten. Till
ca 90% är kommunen, efter mellanfakturering från LBC, slutanvändare. Ett undantag är återvunnen asfalt som säljs externt för inblandning vid nyproduktion.
Ett annat undantag får göras om det föreligger särskilda samarbetsavtal med kommunen, tex tekniska kontoret och fastighetsägare, om gemensamma expolateringar. Arbeten åt idrottsföreningar
genom IP Skogen undantas också.
Av de arbeten som redovisats tidigare i utredningen utgår av skälen ovan:
Uppdrag åt bostadsrättsförenigar
Arbeten åt Svenska Kyrkan
Uppdrag åt vägsamfälligheter
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Servicekontoret skall dock enbart sälja tjänster till icke kommunala kunder när det inträffat tillfälliga överkapaciteter till följd av förlorade kommunala uppdrag. Under de senaste sju åren har
denna typ av försäljning legat på ca 6 mnkr/år medan snittet de senaste tre åren legat på ca 3
mnkr/år.
Sammanfattningsvis så är avsikten att servicekontorets arbete åt utomstående skall vara begränsad. Det är också utifrån denna ambition som kontoret skall fortsätta att utveckla sin verksamhet och att tolka sin roll. Denna principiella syn gäller även i de uppdrag som nu undantas från
förbud.

Servicekontorets bedömning av begränsningar
Det utredningsuppdrag som Kommunstyrelsen i Borås Stad genomför under 2016 omfattar inte
frågan om att ifrågasätta den beställarutförar-modell som Borås Stad arbetar efter sedan 1992.
Borås Stad har genom denna modell frivilligt konkurrensutsatt kommunala uppdrag inom de
tekniska verksamheterna vilket inneburit att kommunen har i stort sett all verksamhet till konkurrensmässiga villkor oavsett om Servicekontoret eller någon privat konkurrent genomför uppdragen. För en stor andel av Servicekontorets genomförande av uppdrag anlitas underentreprenörer
och underleverantörer som oftast är kontinuerligt verksamma inom, eller i närheten av, Borås
Kommuns geografi.
Servicekontorets huvuduppgift är att vara en kommunalintern utförare inom de tekniska områdena som vänder sig mot kommunens förvaltningar och bolag. Men av olika skäl är det mycket
viktigt att viss försäljning till icke kommunala kunder sker.
Inom mark-anläggningsinriktad verksamhet har denna volym för helår 2015 varit ca 9,9 mkr exkl.
försäljningen vid Ramnaslätt (ca 13 mkr. inkl.). Motsvarande försäljning har varit ca 12,9 mkr i
genomsnitt per år under de senaste 7 åren. Efter reduktion av försäljningen på markrenhållning,
akuta VA-arbeten och uppdrag åt bidragsberättigade (vägföreningar, idrottsföreningar m.fl.) är
återstående volym ca 3,3 mkr år 2015 (ca 6,0 mkr i genomsnitt för de senaste 7 åren).
Vad som är synnerligen angeläget är att beslut om Servicekontorets verksamhet inte får formuleras som ” i princip inte få innehålla uppdrag åt utomstående”. Varför det? Jo, det finns två mycket tunga skäl till detta!
• Servicekontorets måste själv ha möjligheter att ta beslut om hur tillfälliga resursöverskott
vid svackor i produktionen inom vissa områden skall användas – dvs. hur kan Servicekontoret få in uppdrag och projekt som medverkar till att hantera dessa situationer utan
onödiga stilleståndskostnader? Om den nuvarande beställarutförar-modellen skall fungera
är det fullständigt nödvändigt att Servicekontoret framgent, liksom tidigare, löser sina behov av sysselsättningsutjämnande uppdrag själva. Detta sker, framför allt vid lågkonjunkturperioder, genom att vi lämnar anbud och får uppdrag i begränsad omfattning för icke
kommunala kunder. Och för att få sådana projekt, även om de emellanåt är av mindre volym, måste vi lämna anbud till sådana som kommer med intressanta förfrågningar. Utfallet av att få uppdrag vid anbud till privata uppdragsgivare är betydligt lägre än till kommunala beställare
• Vilken roll spelar Servicekontorets aktiviteter (anbudsgivning och utförande av uppdrag)
utanför den kommunala sektorn för prisnivåerna på mark-anläggningsjobb inom Borås
Stads geografi? Hur stor är risken att med Servicekontoret borta på en marknad kan aktörerna själv bestämma prisnivåerna- och kanske emellanåt genom gemensam prissamverkan? Risker för kartellbildande?
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Vi påstår att Servicekontorets roll i detta avseende är av mycket stor betydelse. Många av
de konkurrenter som Servicekontoret har inom mark-anläggning har egentligen haft
denna fråga för ögonen när man medverkat i den juridiska processen genom att förse
Konkurrensverket med information och underlag för argument. Konsekvensen för Borås
Stads beställare, liksom för beställarna på privata marknaden, skulle bli högre priser och
högre kostnader för utförda entreprenader.
Det riktiga för Borås Stad, för de privata beställarna och för medborgarna i Borås är alltså inte att
Servicekontoret generellt förbjuds utföra uppdrag för icke kommunala kunder. Istället beskrivas
vilka typer av uppdrag som är förbjudna.
Då kan inte marknadens aktörer/Servicekontorets konkurrenter generellt utgå från att Servicekontoret inte är med vid anbudsgivning utan måste alltid vara beredda på att Servicekontoret
eventuellt kan vara med vid anbudsgivning. Detta innebär att otillåten prissamverkan (kartellbildning) på marknaden kraftigt försvåras.
På detta sätt kan Borås Stad också fortsätta att låta beställarutförar-modellen fortleva, vilket är en
avgörande förutsättning för Borås Stad att ha en förvaltning som Servicekontoret. Utan en fungerande beställarutförar-modell är det annars synnerligen tveksamt om detta på lång sikt ger några
fördelar.
Utan Servicekontor och beställarutförar-modellen kommer kostnaderna för kommunen att öka.
Svenska Kyrkan som uppdragsgivare åt Servicekontoret har stor betydelse liksom den stora betydelse Servicekontoret har för Svenska Kyrkan Dels är Svenska Kyrkans kyrkogårdsanläggningar
en mycket viktig del av offentliga rummet och dels är oftast de uppdrag som Servicekontoret gör
åt Svenska Kyrkan mycket värdefulla som ”buffertobjekt” för utjämning av beläggningen för
egna produktionsresurser, särskilt under vintertid. Denna typ av uppdrag är oftast möjliga att
bedriva under mycket långa tidsperioder där vi inte är beroende av andra aktörer. Då är det lätt
att både ”gasa” och ”bromsa” i produktionstempo beroende på hur den egna arbetssituationen
ser ut.
Inom Servicekontoret har vi under den juridiska processen vid flertalet tillfällen lyft fram information om, och argument för, fördelar för Borås Stad med att Servicekontoret finns

Utredningens principiella slutsatser
Målet med utredningen var att se över och begränsa servicekontorets tjänster på privata marknaden. Underlaget för dessa tjänster är överkapaciteter som bl.a uppstår när en allt större del av
de kommunala uppdragen upphandlas externt.
Det förslag som nu föreligger styr servicekontorets fortsatta möjligheter att agera på privat marknad i första hand till områden där man har stora kommunala uppdrag, såsom va-service och markrenhållning och fritid.
Inom servicekontorets arbeten av mark-och anläggningskaraktär uppstår ibland överkapaciteter
till följd av förlorade uppdrag. Denna utredning beskriver förutsättningarna för hur tillfälliga
överkapaciteter av effektivitetsskäl får utnyttjas. Att få arbeta enligt konkurrensmässiga principer
är en viktig fråga för servicekontoret i ett beställar/utförar koncept.
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Det är dock genom konkurrens med privata entreprenörer ,om kommunens totala utbud på 500
mnkr, och genom a’priser som beställarna jämför och avgör om servicekontoret är effektivt. Hela
uppdragsvolymen skall ge en uppfattning om servicekontorets ”spänst” i förhållande till andra
alternativ.
Ett argument som har lyfts fram är att servicekontoret genom uppdrag på den privata marknaden
förebygger kartellbildning. Den uppgiften har enigt utredning inte stöd i kommunallagen utan får
ses som ett mål för beställarna i all upphandling.
Borås 2016-11-03
Svante Stomberg
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Bilaga 1

Sammanfattning av stadsrevisionens bedömning av
beställar/utförarkonceptet och dess effektivitet
Stadsrevisionen har i flera sammanhang uttalat att beställa/utförarmodellen saknar ett kommunövergripande styrdokument. Genom detta saknas en beskrivning av tydliga direktiv för samspelet mellan servicenämnden och beställande nämnder. Revisionskontoret menar att det i första
hand är förvaltningens egna mål och ekonomiska restriktioner som styr valet av upphandlingsform.
Stadsrevisionen konstaterar att den urspungliga intensionen från 1992 om att öka konkurrensutsättningen har utvecklats till att omfatta en större andel upphandlingar. Vis de senaste årens upphandlingar har 70% av investeringsprojekten och 40% av driftentreprenaderna skett i konkurrens
medan snittet 2005 var 15-20%.
Samtidigt som nämnder/bolag i första hand ser till egna förutsättningar så framhålls vikten av att
servicekontoret finns till hands för beredskapsåtgärder och extraordinära händelser samt som
prisdämpare. Motsägelsefullt konstaterar revisionen.
Nedan följer två utdrag ur revisionsrapporten ”Beställare- utföraremodellen i Borås Stad - Kommunalteknisk verksamhet” Dnr 2014/KS0833.
- Granskningen visar att nämndernas/bolagets egna mål och ekonomiska restriktioner i
första hand är styrande för hur upphandling hanteras och om konkurrensutsättning sker
enligt LOU eller inte. Bland annat är faktorer som möjlighet till minskade hyreskostnader
och taxor för förvaltningens/bolagets egna uppdragsgivare/kunder avgörande för om
Servicekontoret ska anlitas genom förhandlingsupphandling eller om upphandling ska ske
enligt LOU.
- Flera av de granskade nämnderna uppger att det finns risker inom följande områden om
Servicekontorets verksamhet skulle avvecklas: underlag för beredskap och akuta insatser
skulle försvinna, flexibiliteten skulle minska, marknadspriserna skulle förmodligen höjas och kvaliteten på utfört arbete skulle riskera att bli sämre.
- Granskade nämnder och bolag uppger att de i stort sett bara har positiva synpunkter på
Servicekontoret som utförare i de driftsentreprenader och projekt där Servicekontoret har
anlitas.
- Såväl Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden och Fritid- och folkhälsonämnden uppger
att samordning av snöröjning och markskötsel med stadens övriga beställare och utförare har
brister pga. skilda krav i upphandlingar och skillnader i utförandet. Detta
förhållande skapar kvalitetsskillnader på olika delar av en gata/väg och en otydlig hantering ur
kommuninvånarnas perspektiv.
Bedömning och rekommendationer
- Stadsrevisionen konstaterar att det saknas gemensamma, koncernövergripande spelregler
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och styrdokument för hur staden och aktuella nämnder/styrelser ska hantera beställareutföraremodellen. Situationen är i detta avseende den samma som vid vår granskning år 2005.
- Avsaknaden av koncernövergripande styrning av beställare-utföraremodellen medför att
beställarnämnderna agerar var för sig mot utföraren, Servicenämnden, och i första hand ser till
den egna nämndens mål och ekonomiska restriktioner.
- Stadsrevisionen kan vidare konstatera att den ursprungliga intentionen (från 1992) om
konkurrensutsättning, över tid har utvecklats till att omfatta en större andel upphandlingar
enligt LOU. Vid de senaste årens upphandlingsärenden har 70 % av upphandlingen av investeringsprojekt, respektive 40 % av upphandlingen av driftsentreprenader skett i konkurrens
enligt LOU. Andelen uppdrag som handlas upp enligt LOU har därmed ökat betydligt
sedan granskningen från 2004/2005, då sammanfattningsvis 15-20 % av drift och
projekt uppskattades ha upphandlats enligt LOU6.
- En stor andel av de senaste årens LOU- upphandlingar har vunnits av Servicekontoret,
vilket kan tolkas som att Servicekontoret har en effektiv verksamhet.
- Samtidigt som respektive nämnd/bolaget i första hand ser till den egna nämndens mål och
ekonomiska restriktioner vid tillämpning av konkurrensutsättning, framhålls uppfattningen
att det är av stor vikt att Servicekontoret finns tillgängligt för beredskapsåtaganden och extraordinära händelser, att möjligheten till flexibilitet ökar med Servicekontoret som alternativ
utförare och att Servicekontorets verksamhet har en prisdämpande funktion gentemot externa
entreprenörer. Detta förhållande visar på en motsägelsefull tillämpning av och inställning
till beställare - utförarmodellen.
- Stadsrevisionen konstaterar att en ökning av konkurrensutsättningen av driftsavtal enligt
LOU har skett. Driftavtalen utgör basen i Servicekontorets verksamhet. Om kontoret går miste
om dessa avtal finns risk att kontorets kapacitet och kompetens minskar och därmed förutsättningarna att upprätthålla de funktioner som beskrivs i föregående punkt
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Bilaga 2
Servicekontorets specificering av vissa verksamheter
Sammanställning av vilka arbeten som har utförts för BRF och SV kyrkan 2013-2015

ÅR
2013

Förening

Arbete

Kostnad

Inga arbeten utfördes med anbud som grund.
3 anbud lämnades, men arbetena utfördes av annan entreprenör.
Det kan finnas mindre arbeten som utförts men inte bokförda som BRF.
och inte till någon hög fakturering

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan

utf+fakt 2015

T-stöd Brämhults kyrka
renovering mur tärby kyrka
Summa

2014

Förening

Arbete

Kostnad

BRF honungsskivlingen
BRF trandared
Göta bossnäs

anläggning av p-platser med M-värmare
Nya p-platser
2 nya boulebanor
Summa

Svenska kyrkan

Renovering av mur

St:Birgitta
Summa

2015

Förening
HSB göta BRF grankullen
HSB Göta brf folkvisan
HSB Göta brf folkvisan
BRF nejlikan
BRF lagerkransen
BRF bruksvallen 1
HSB göta Brf Bredared
HSB Göta BRF honungsskivlingen
HSB Förvaltning Göta bäckaströmsgatan
HSB Förvaltning Göta Borås
HSB Förvaltning Källegatan 16
BRF hedvigsborg 10

Arbete

241 000,00
35 000,00
80 000,00
356 000,00
95000
95000
Kostnad

Lagning av spilledning
Spolning avlopp
Lagning vattenläcka
p-tavla/tilläggsskylt
skyltning kaserngården
trädbeskärning åsbogatan
Fällning /markplanering
Beskärning träd

30 552,00
2 286,00
47 196,00
487,00
6 210,01
8 500,00
8 960,14
3 828,00

Omläggning av service
Maskinsopning av garage
Maskinsop av p-hus
Omläggning av service

13 555,00
3 488,00
1 550,00
23 198,00
Summa

Fristad församling
Sandhultspastorat
Sandhultspastorat
Svenska kyrkan

241 000,00
150 000,00
391 000,00

Renovering mur tärby kyrka
Thå kyrka ny minneslund
Sandhultskyrka ny minnesplats
Renovering murar/gångar ST:Ansgar
Summa
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149 810,15
150 000,00
500 000,00
400 000,00
2 100 000,00
3 150 000,00

Bilaga 3
Servicekontorets beskrivning av Ramnaslätt återvinningsanläggning/beredskapsanläggning
Bakgrund.
I mitten av 80-talet startades Ramnaslätt återvinningsanläggning av Göran Persson på dåvarande
Gatukontoret. Ambitionen var att återvinna grus, sten, trä, gatsten, kantsten mm. Alltså i stort
sett allt som är möjligt att återanvända i olika mark- och anläggningsprojekt. När Servicekontoret
startade 1992 blev Göran Persson avdelningschef i denna förvaltning och fortsatte att utveckla
denna typ av återvinning i olika delar.
1995 skrevs ett samarbetsavtal mellan Borås Stads Servicekontor och Lastbilscentralen, LBC i
Borås AB. Detta avtal innebar att samarbete mellan dessa parter fortsättningsvis skulle ske där
Servicekontoret skulle sköta all drift och även skötsel av anläggningen medan LBC sköta den
ekonomiska uppföljningen med fakturering till interna och externa kunder. Detta avtal är inte
förändrats i sitt innehåll sedan dess.
År 2002 övertogs driftsansvaret för anläggningen av Ulf Raneby, Servicekontoret, och anläggningen renodlades för återvinning av jord, grus och asfalt i fortsatt samarbete med LBC.
Anläggningen byggdes också ut för att även kunna lagerföra sand, bark, stenflis med flera produkter som behövdes i olika mark- och anläggningsprojekt liksom driftsuppdrag som förvaltningar och bolag inom Borås Stad ansvarar för.
Yta 1 är totalt på ca 20 000 m2, och inom denna yta sker materialåtervinning. Ett arrendeavtal
mellan Servicekontoret och Stadskansliets markavdelning finns upprättat och gäller ytterligare 7
år. Detta arrendeavtal gäller även för yta 2 (se nedan). Inom yta 1 används ca 5000 m2 för bland
annat skärmtak där sandningsflis för vinterns halkbekämpning förvaras. Vidare sker uppfyllning
av spridarna till Servicekontorets beredskapslastbilar liksom tömning tillbaka i dessa förråd av
eventuella överskottsmassor efter avslutad halkbekämpning.
Specialfack för bark, sand, flis, jord mm. finns också på den övre ytan. Detta för att ha möjlighet
att vid tippning av återvinningsmassor kunna ta med förädlade eller nya massor tillbaka ut på
arbetsplatserna. Detta sker för att minimera transporter för att få den bästa totalekonomin och de
största miljövinsterna.
Yta 2 (nedre plan) är också i storleksordningen ca 20 000 m2. Där sker återvinning av gatsten,
marksten, kantsten, lekutrustning mm. Återvinningen sker på material från alla typer av projekt
som Servicekontoret utför. Ett driftsavtal med Tekniska Förvaltningen innebär att Servicekontoret är skyldigt att ta emot, sortera, rensa, lägga på upplag, bevaka samt lasta ut till de flesta olika
projekt som Teknisk förvaltningen utför oavsett namn på entreprenör. På denna nedre yta finns
också 5 stycken industritält i storlek 35m x 16m för hantering av VA-material, lekutrustningar
och inte minst utrustning för VAKA (vattenkatastrofer). Borås Energi och Miljö har även ett
hyresavtal med Servicekontoret som gäller ytterligare 8 år för vissa av dessa tält. Anläggningen är
också utrustad med värmekameror för att säkerställa att inga obehöriga vistas inom området.
OBS! På denna Yta 2 kommer framöver en container också att placeras innehållande Rakelutrustning. Denna utrustning transporterades i dagarna ner från Värmland (2016-05-17).
Med anledning av sabotaget på Häglareds-masten har MSB beslutat att sända en container till
Borås, och lämplig plats att förvara denna har bedömts vara Ramnaslätt. Detta med tanke påd en
bevakning över området som redan finns med värmekameror och övrig personalbevakning.
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Hela anläggningen på Ramnaslätt, såväl yta 1 som yta 2, är väsentliga tillgångar för Borås Stad.
Anläggningen är inte bara att betrakta som en återvinningsanläggning utan stor vikt har lagts vid
att även förvara och lagerhålla materiel som används i krissituationer (såsom översvämningar,
vattenläckor, telekomavbrott, elavbrott etc.) Anläggningen är därför också att betrakta som ett
beredskapslager, där manuella och maskinella resurser finns för snabb lossning eller lastning med
mycket kort varsel.
Vi lagerför inom anläggningen, för Tekniska Förvaltningens räkning, mängder med olika stenmaterial och belysningsstolpar med armaturer. Det går enkelt att, utan några kostnader, transportera ut och tippa allt asfaltsmaterial som schaktas upp vid olika mark-och anläggningsuppdrag
inom Borås Stad.
Servicekontoret återvinner allt material som schaktas i olika projekt. Transportkostnader minimeras genom att detta sker på Ramnaslätt - återvunnet/inköpt material kan transporteras tillbaka till
de olika projekten
En fråga har ställts om vad en omförhandling av samarbetsavtalet med LBC skulle innebära där
i så fall LBC tar över hela ansvaret.
Svaret på denna fråga är:
Det är till ca 98 % Servicekontorets egna verksamheter som använder anläggningen för återvinning och förvaring. Detta innebär att Borås Stad skulle få ökade kostnader för att tippa material.
Ballast (ett NCC-företag) har en likartad verksamhet hos sig (också belägen på Ramnaslätt och
granne med Servicekontorets anläggning). Där debiterar man tippavgifter för allt inkommande
material med mellan 40-100 kr per ton.
Servicekontoret återvinner idag 40 000-50 000 ton/år. Med en beräknad tippavgift på 40:-/ton
skulle detta innebära det en merkostnad för Borås Stad på ca 1,6-2,0 miljoner.
Det innebär också att Servicekontoret tvingas bygga upp en ny anläggning på annan plats i Borås
för att undvika dessa ökade kostnader. Därutöver skulle tillkomma kostnader för att flytta all övrig utrustning och materiel till en sådan ny plats.
Servicekontoret bör inte vara beroende av annan parts prissättning vad gäller hyra av mark, tippavgifter etc. Inte om vi ska ha förmåga att fortsätta arbeta på ett kostnadseffektivt sätt i uppdragen för förvaltningar och bolag inom Borås Stad.
Min uppfattning är att Borås Stad måste ha en återvinningsanläggning/beredskapsanläggning i
egen regi. Samarbetsavtalet med BC är inte så viktigt för Servicekontoret varför det är möjligt att
säga upp varefter verksamheten på Ramnaslätt därefter kan drivas vidare enbart av Servicekontoret.
Servicekontoret har egentligen inget behov av att sälja material till externa aktörer. Allt återvunnet
material kan nog vara möjligt att använda inom driftsuppdrag och inom mark- och anläggningsprojekt för Borås Stads förvaltningar och bolags.

Ulf Raneby
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BESLUTSFÖRSLAG

Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 - förhyrning
av lokaler för kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till inhyrning av lokaler till Borås Kulturskola i fastighet
Simonsland 16, Järnvägen 2 under perioden 2018-08-01 till 2033-07-30 med en total hyresnivå om
5 535 000 kr/år.

170323
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Malin Carlsson
Kommunalråd
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Ja

X Nej

Kommentar:
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Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033 – 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2017-03-22/Magnus Widén
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2017-04-03

Dnr 2017/KS0174

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 - förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet.
Lokalförsörjningsnämnden har den 24 januari 2017 föreslagit en inhyrning av lokaler
för Borås Kulturskola i fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2. Bakgrunden är att
Lokalförsörjningsnämnden 2015 fick i uppdrag att tillsammans med Kulturnämnden
intensifiera arbetet med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
I ärendet beskrivs arbetssättet och de tre alternativ som utretts innan slutligt förslag
presenterats. Förslaget som Lokalförsörjningsnämnden skrivit fram innebär en inhyrning i ovan nämnd fastighet på 4 428 m² till en kostnad om 5 535 000 kr/år, eller
1 250 kr/m², med en indexuppräkning på 80 % av konsumentprisindex. Avtalsperioden sträcker sig mellan 2018-08-01 och 2033-07-30.
Den totala årshyran för Kulturnämnden efter tillkommande elkostnader, värme, sophantering m.m. är 6 163 796 kr, eller 1392 kr/m². De nya lokalerna i kv. Simonsland
innebär att hyreskostnaden för nämnden ökar med ca 3,5 mnkr på årsbasis jämfört
med de lokaler som Kulturskolan i dag förfogar över i kv. Nornan. Full effekt av hyreshöjningen sker fr.o.m. 2019. Utöver detta aviserar Kulturnämnden ett eget investeringsbehov för att inreda lokalerna på 7,5 mnkr. Ett detaljerat underlag finns framtaget av verksamheten som illusterar detta. I detta ärende tas inte ställning till alla detaljer i nämndens investeringsbehov utan detta får hanteras i beredningen av investeringsbudget 2018. I övrigt har Kulturnämnden inte redovisat några specificerade behov av medel för utökad verksamhet men beskriver att ett breddat utbud är möjligt i
och med de nya utökade lokalutrymmena. Även denna fråga får hanteras i samband
med Budget 2018.
Detta beslut kommer innebära att Borås Kulturskolas nuvarande lokaler friställs. I
ärendet från Lokalförsörjningsnämnden beskrivs förslag på möjliga verksamheter att
inrymma i dessa lokaler.
Kulturnämnden godkände Lokalförsörjningsnämndens ovan nämnda förslag till inhyrning den 2 februari 2017 (2017/KN0020).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till inhyrning av lokaler till Borås Kulturskola i fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 under perioden 2018-08-01 till 2033-07-30
med en total hyresnivå om 5 535 000 kr/år.
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Diarienummer
2017/KN0020 289

Lokalförsörjningsnämnden
Kommunstyrelsen

Nya lokaler för Borås Kulturskola
Beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna den föreslagna uthyrningen för nya lokaler för
Borås Kulturskola i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens beslut
2017-01-24, samt att hos Kommunstyrelsen begära investeringsmedel för inredning
av lokalerna.

Bakgrund
Borås Kulturskola har under de senaste 15 åren utvecklats till en modern Kulturskola
där ett annat behov av lokaliteter är nödvändigt. Sedan 2010 har Kulturnämnden
påtalat behovet av mer ändamålsenliga lokaler. Kulturnämnden och
Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet
med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

Sammanfattning av förslaget
Borås Kulturskola har under de senaste 15 åren utvecklats till en modern Kulturskola
där ett annat behov av lokaliteter är nödvändigt. Sedan 2010 har Kulturnämnden
påtalat behovet av mer ändamålsenliga lokaler. Kulturnämnden och
Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet
med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
Lokalförsörjningsförvaltningen och Kulturförvaltningen har utrett tre olika alternativa
lösningar för att skapa nya lokaler för Borås Kulturskola.
a) Nybyggnation på tomtmark som Borås Stad äger
b) Renovera och bygga ut befintlig skola, Södra Kyrkogatan 36
c) Hyra lokaler av Kanico AB på Simonsland.
Förvaltningarna förordar alternativ c) förhyrning av lokaler på Simonsland. Preliminär
inflyttning kan ske till höstterminen 2018.

Förslaget i sin helhet
Historik och nuläge
Borås Kulturskola har under de senaste 15 åren utvecklats till en modern Kulturskola
där ett annat behov av lokaliteter är nödvändigt. Sedan 2010 har Kulturnämnden
påtalat behovet av mer ändamålsenliga lokaler. Kulturnämnden och
Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet
med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
Lokalförsörjningsförvaltningen och Kulturförvaltningen har utrett tre olika alternativa
lösningar för att skapa nya lokaler för Borås Kulturskola.
a) Nybyggnation på tomtmark som Borås Stad äger
b) Renovera och bygga ut befintlig skola, Södra Kyrkogatan 36
c) Hyra lokaler av Kanico AB på Simonsland.
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Förvaltningarna förordar alternativ c) - förhyrning av lokaler på Simonsland.
Preliminär inflyttning kan ske till höstterminen 2018.
Kulturskolans uppdrag
Kulturskolan undervisar i sju stycken så kallade basämnen:
musik, dans, drama/teater, bild/serieteckning, textil/design, ord/skrivarverkstad och
cirkus. Inom alla ämnen ryms en mängd variationer på undervisningsformer. I
kursutbudet ingår sammanlagt 55 olika ämnen/ inriktningar. Kulturskolans personal
möter varje vecka 5 250 elever, 189 000 elevmöten på ett läsår.
Kulturskolan ska med verksamheten som medel stärka elevernas förmåga att
utvecklas och formas som individer. Gruppmetodik med betoning på det sociala
samspelet är nu oerhört mycket större i omfattning än tidigare. Kulturskolan vill ge
alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i verksamheten oavsett social
och etnisk bakgrund.
Kulturskolans strävan att minska utanförskapet för vissa grupper i samhället har gjort
att lokaler måste anpassas för till exempel elever med någon funktionsvariation, inte
bara tillgängligheten att besöka lokalerna, utan även innehållet i lokalerna, utrustning,
akustik samt anpassning för målgruppen.
Problem med nuvarande lokaler
Alla verksamheter ryms inte under samma tak vilket förhindrar effektivitet i
organisationen:
• Schemateknisk besvärlig situation, alla lärare ryms inte i lokalerna samtidigt på
elevbekväma tider. Detta får till följd att elever kan få svårigheter att komma på
föreslagna tider när lärarna har tillgång till en lokal samt att lärarnas arbetsdag ofta
blir tvådelad med en större ”ledig lucka” under dagen, vilket av arbetsmiljöskäl
inte är önskvärt
• För små lokaler, ej anpassade till dagens undervisningsformer med större grupper
• Stort behov av utökad yta för notbiblioteket
• Saknas lokaler för instrumentverkstad, rekvisitaförråd, instrumentförråd,
kontorsförråd, omklädning/ dusch/ smink till dans-, drama- och teaterundervisning
• Saknas lokaler för bild- och textilundervisning
• Saknas lokal för ord/ skrivarverkstad
• Saknas en tillämpad lokal för musik- gehörslärarundervisning
• Saknas lokaler för lärararbetsplatser, i nuläget ett arbetsrum med fyra platser till
hela personalen, drygt 50 lärare
• Saknas sociala elevgemensamma uppehållsrum, till exempel café
• Saknar tillgänglighetsanpassning till vissa lokaler, bland annat till övre våningen i
expeditionsbyggnaden där hiss saknas. Rullstolsburen elev får bäras upp till
lokalen av förälder eller lärare. Entrén till det stora Kulturskolehuset för
rullstolsburna sker genom en trång och besvärlig källaringång som av
säkerhetsskäl är låst. Källaringången är på vintertid extra besvärlig, på grund av
snö- och istappsdropp från taket
• Akustiskt är lokalerna inte anpassade för dagens verklighet, större grupper, mer
ljud. Oerhört ljudstark miljö, även i paus- och rastrum. Arbetsmiljön för
personalen är mycket pressad. Undervisning i vilorum, omklädningsrum, duschar
förekommer nu, vilket inte är en hållbar framtida lösning. Undermålig ventilation
och luftkapacitet till dagens undervisningssituation.
Stora problem med ljudläckage mellan lokaler både på samma plan och mellan
våningsplan
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•

•

•

Dagens största sal, KH-salen är för liten. KH-salen fungerar bland annat som
repetitionslokal för alla blåsorkestrar. Den största orkestern består av 50
högstadie- och gymnasieungdomar. Lokalen ”sprängs” både avseende ytan för
eleverna och lärarna samt ljudnivån
KH-salen är den enda tänkbara konsertlokalen i Kulturskolan vilket den är för
liten för. Av utrymningsskäl får inte fler än 100 personer vistas i lokalen samtidigt.
Detta är ett bekymmer då de konsertdeltagande eleverna måste anpassas i antal i
relation till ett tänkt publikantal. KH-salen är inte utrustad till konsertlokal vad
gäller akustik, inspelningsteknik i dokumentationssyfte liksom övrig ljud- och
ljusteknik
Studio för inspelning av elever samt undervisning i digitala medier, digitalt
skapande, studio/ inspelning/ ljudteknik saknas.

Möjligheter med nya lokaler
Förutom att de ovan nämnda bristerna blir tillgodosedda med andra lokaler så öppnar
sig en mängd framtidsutsikter och möjligheter med samtliga konstnärliga ämnen i ett
gemensamt hus. Personalen kommer att kunna arbeta mer över ämnesgränserna och
skapa förutsättningar för större gemensamma elevuppsättningar. Även det vardagliga
samarbetet mellan personal och elever kommer att fungera bättre.
Lärarpersonalens veckoarbetstid är 45,5 timmar. De nya lokalerna kommer att
möjliggöra för personalen att kunna genomföra sin planeringstid på sin arbetsplats.
Detta innebär att lärarnas arbetsmiljö blir väsentligt förbättrad, instrument, noter och
övrigt material finns i lokalerna. Tillgång till lärararbetsplatser, datorer med mera gör
att lärarnas nuvarande mobila arbetsplatser, mestadels i bilen, kan undvikas.
Tillgängligheten för deltagande för barn och ungdomar med funktionsvariationer
kommer att förbättras avsevärt med anpassade och flexibla lokaler för deras behov.
Kursutbudet för den berörda målgruppen kommer att utökas.
Det redan påbörjade arbetet med kurser för nyanlända ungdomar/familjer och
ensamkommande barn och ungdomar kommer att kunna utvecklas med fler
konstnärliga inriktningar och ska prioriteras.
Den framgångsrika verksamheten med Kulturskolefilialer på åtta grundskolor med
cirka 600 deltagande elever fortsätter. Konceptet kommer att kunna utvecklas
betydligt med nya lokaler, då vi kan ha möjlighet att i lämplig ålder inkludera eleverna
från filialskolorna med övriga elever, vilket på grund av lokalbrist nu är svårt.
Ett antal nya konstnärliga utbildningar kan skapas som komplement till nuvarande.
En statlig utredning har på uppdrag av kulturministern nyligen genomförts. Syftet
med utredningen var att utreda hur den kommunala kulturskolan genom en nationell
strategi kan bli mer jämlik och tillgänglig för alla barn och ungdomar. Utredningen ”
En inkluderande Kulturskola på egen grund” är på remiss till 2017-03-15 och ska
sedan ligga som grund för ett politiskt beslut i riksdagen. I arbetet med utredningen
har en enkät om Kulturskolornas verksamhet genomförts till alla årskurs 6 elever i
landet. I svaren framgår bland annat att många elever önskar ett bredare utbud i
Kulturskolornas verksamhet.
Borås Kulturskola har genom sina sju konstnärliga ämnen redan skapat möjlighet för
ett bredare utbud jämfört med landets övriga kommuner, men trots det så finns det
klara utvecklingsområden även för Borås Kulturskola. Ett antal exempel på ett
breddat utbud som skulle kunna uppfyllas med de nya lokalerna är:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalt skapande, skapa med ny teknik, ett Makerspace där eleverna kan skapa
och designa med digital teknik
Foto, film och mediautbildning
Skype-undervisning
Litteratur och berättande
Ungdomarnas analoga och digitala Spelkultur
Utveckla dansverksamheten med fler genrer inom dansområdet
Hantverk/slöjd
Hybrider mellan olika konstformer
Mindre traditionella instrument eller uttryck som kan vara relevanta för elever
med annan kulturell identitet/bakgrund
Nationella minoriteternas egna konst- och kulturuttryck
Arkitektur.

Entréhallen på nedre plan ska inbjuda till att elever ska kunna koppla av och umgås
med andra elever och vuxna i väntan på att deras kurs startar. Tillgång till diverse
spel- och andra sysselsättningar ska finnas, liksom ett enkelt café.
Borås Kulturskola har en elevkår med 1 512 medlemmar och en demokratiskt vald
styrelse som kommer att få stor möjlighet till delaktighet i Kulturskolans
beslutsprocesser, både avseende entréhallens utnyttjande och utvecklingen av
Kulturskolans ämnen och framtida kursutbud.
Högt lokalutnyttjande
Lärarpersonalens arbetstid och de ovan beskrivna möjligheterna med
lärararbetsplatser i lokalerna gör att lokalutnyttjandet kommer att bli högt. När
schemaläggning av lokalerna är gjord tidigt på höstterminen kan eventuellt vissa
lokaler friläggas en viss tid under dagen. Möjlighet till förhyrning per timme till annan,
för lokalerna anpassad verksamhet, kan då bli aktuell. Kulturskolan kan tänka sig flera
hyrespartners, exempelvis övriga skolväsendet, föreningslivet, öppen verksamhet för
vissa åldrar, eller för alla åldrar, verksamhet för viss målgrupp, till exempel nyanlända.
Av gjord kalkyl för den framtida hyresbilden och möjligheten att inom en kort
tidsram skapa nya lokaler för framtidens behov så har det huvudsakliga
planeringsarbetet handlat om alternativ c, Kulturskolan på Simonsland.
Kanico AB bygger då Kulturskolan i den anliggande husbyggnaden som är närmast
Kuben/Navet. En lokalritning för framtidens Kulturskola med anpassat lokalbehov
storleksmässigt finns framtagen i samverkan med Kanico AB och Arkitekt-firman
Krook & Tjäder. Det hyresförslag som presenterats av Kanico AB innebär ett m²
pris på 1 392 kr/m² att jämföra med Kulturskolans nuvarande hyra, 2016, 1 496
kr/m². Då den totala ytan ökas med 1 843 m² blir årshyreskostnaden 6 164 tkr mot
nuvarande 3 878 tkr, en hyreshöjning med 2 286 tkr.
Som följd av förändrat hyressystem inom Borås Stad från och med år 2017, sänks
preliminärt Kulturskolans hyra till 2 636 tkr, vilket får till följd att årshyreshöjningen
blir 3 528 tkr.
Simonslandsalternativet möjliggör också samverkan mellan Kulturskolan och Navet,
bland annat genom ett visst samnyttjande av lokalen Kuben. Kuben behöver då
akustiskt iordningsställas så att konserter kan vara möjliga att genomföra.
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Investeringsbehov
För att kunna genomföra flytten från nuvarande lokaler och för att kunna skapa
framtidens kulturskola behöver Kulturförvaltningen tillföras ekonomiska resurser,
utöver den utökade hyreskostnaden. De inventarier som nu finns utgörs främst av
musikinstrument. Instrumenten följer självklart med, men en del kompletteringar och
utbyten måste göras. Den digitala utrustningen som är nödvändig i modern
undervisning saknas och måste finnas i alla undervisningslokaler, dock i varierad
storlek och omfattning.
Modern ljud- och ljusutrustning ska finnas i de större ensemble- och orkestersalarna,
i teater- och danslokalerna samt i de publika ytorna.
Studieinredning med inspelning och därtill flera undervisningsdelar krävs.
Danssalarna behöver en viss typ av dansgolv, teater och cirkuslokalerna kräver en viss
typ av idrottsgolv. Akustikanpassningen är viktig.
En inredning som är anpassad efter de nya lokalerna är helt nödvändig för att till fullo
nyttja Kulturskolan för alla barn och ungdomar i Borås.
I bifogade Rumsfunktionsprogram respektive Rumsfördelning framgår rumsdetaljerat
det i nuläget kalkylerade investeringsbehovet, 7 475 tkr.
I nuläget är inga offerter intagna.
Kostnad för inköpt tjänst av en inredningsarkitekt för planering av lokalernas
inredning är inte medräknat.
Flytt-och transportkostnaden för själva flytten är inte medräknad.
KULTURNÄMNDEN

Lars Gustaf Andersson
Förste vice ordförande
Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

2017-01-05

Rumsfördelning Simonsland 2018
Plan 1

Beteckning

0000 Entréplan, korridorer,
"kommunikationsytor"

Area m2

Akustik
Utrustningsbehov

1001

Reception/kontor

28

1002

Förråd/backoffice

22

Hyllor, förvaringsskåp för utrustning,
tillgång till vatten (kaffemaskin,
diskmöjligheter, köksskåp)
Mobil scen (c:a 70 m2) och gradänger (c:a
50 m2), 1 st Steinwayflygel (på förvaring
från folkets hus), 3 st elbas förstärkare, 2
st gitarrförstärkare, 3 trumset, 3 pukor
(timpani), 1 st orkestertrumma, 1 vibrafon,
1 klockspel, 1 gonggong, congas, cowbell,
55 st klädda orkesterstolar, 70 st klädda
publikstolar. 40 st notställ med vagnar,
dirigentnotställ, fast mindre PA med mixer
och monitorsystem, fast multikablage 20
kanaler, ljusbord och fast enkelt scenljus
på rå i taket, väggfast whiteboard nottavla,
mobil whiteboardtavla, hylla för A/V teknik,
CD spelare DVD spelare, fast projektor
och 16:9 projektionsduk 3,5 m, dator.

1003

Scenrummet

156

1004

Scenförråd/loger

53

1005

Scenförråd/entresolplan

50

Hyllor, rackskåp för teknik (ljud, ljus, WL,
monitormixer (ljud och ljusrack, dimmer,
trådlös DMX...)
Hyllor, rackskåp för teknik (ljud, ljus, WL,
monitormixer (rack)

1006

Lilla scenrummet

24

klädda stolar, ev.
smartboard/projektion/duk

Instrumentförråd

Anm

Entréplanet ska vara välkomnande och inbjudande. Besökare ska möta en ”reception” som kan ge information och hänvisa vidare i lokalerna. Det ska också
finnas möjligheter att ta en enkel fika, kanske lyssna på en ”lunchkonsert”, eller göra sina läxor eller bara koppla av i någon av sittgrupperna. Man ska mötas
av information i ”digitalt format” som ständigt är uppdaterad t.ex. om inställda lektioner, konserter eller annat som kan vara av intresse. Detta ska också
finnas på övriga våningsplans ”entréer”. Det skall finnas heltäckande wifi access via ”gästinloggning” med hög datahastighet både upstream och downstream
(< 500 Gb) och även ”laddstationer” för olika typer av smartphones/dator/pad. Lokalen ska lätt kunna anpassas för olika scenarier: Stor scen med fast teknik,
mindre scen med enklare men ändå fast teknik, ”backstageområde”… osv. (fast teknik = ljud, ljus, storbild/projektion/storbild, rekvisita, piano/flygel). Förråd i
anslutning till scenen med bred dörr för rekvisita, instrument osv. som också kan dubblera som omklädning scenentré förvaring… Teknikutrymme för fast
scenteknik dimmer, slutsteg, trådlösa mottagare, A/V teknik… separerad elkraft för ljus < 64 A och ljud < 16 A trefas för att minimera interferenser
Receptionsdisk, hyllor, låsbara skåp 500
x1000, informationsställ,
informationsdisplay. Klädhängare/skåp.
Dataterminaler, kontorsmöbler, sittgrupp
för besökare

1007

Specialteknik

74

R´w 44

R´w 45, 52 mot scen

Kostnad (tkr)

100

35

Takhöjd 4,9 m

20

Två separata 3 fas matningar för
Takhöjd 4,9 m
ljud <16A, 1 x 64 alt 2 x 32 A till
dimmerpack. Fast installerat ljud
och ljus (LED). Fast WiFi och fast
1TB nätverksanslutning. 2 x 4
Neutrik EtherCon trunkningar
mellan scen och teknikplatser (ljud
och ljus), 4 Neutrik EtherCon
mellan kontrollrum/studio för
R´w 52, 44 mot backstage, förråd
remote ljud och bild. DMX för ljus
via Ethernet, styrning av teknik via
DALI/Ethernet (ljud, scenljus,
dimbart husljus uppdelat i zoner).
Fast teknik i form av PA, monitorer,
WL, FOH, mikrofonbrunnar,
kablage, ljus (moving heads,
spotar, LED via DMX/thernet),
ljusråer/tross...
Takhöjd 4,9 m
R´w 45, 52 mot scen

Sida 1

100

R´w 52
R´w 52 mot angränsande
verksamhet (navet)

Hyllor, hyllor, hyllor och åter hyllor

40
40

R´w 45, 52 mot scen
*Fast teknik för ljud och ljus*

700

Takhöjd 4,9 m

50

2017-01-05

1008

Instumentverkstad

12

1009

Grovverkstad

12

1010

Instrumentförråd/entrésol

50

Totalt plan 1 exkl. entré

481

Plan 2

2001

2002

2003

Beteckning

Vokal

Vokal

Vokal

Arbetsbänkar, Dragskåp för
ytbehandling/instrumentvård med starka
lukter/lösningsmedel. Kem skåp för
förvaring av kemikalier med extern
ventilation enl. säkerhetnormer ev.
säkerhetsskåp för mindre gasolbrännare.
Arbetsbänkar, hyllor och låsbara skåp.
Handverktyg lödutrustning mm gärna
stötdämpande mattor vid arbetsbänkar,
pelarborrmaskin, cirkelsåg
Förvaring, skåp, hyllor…

R´w 52 mot angränsande
verksamhet (navet)

30

R´w 52 mot angränsande
verksamhet (navet)

25

R´w 52 mot angränsande
verksamhet (navet)

30

2

Anm

Area m

63

Väggfast klädhängare för c:a 25 personer.
Dator med inspelningsmöjlighet, PA
(mixer, slutsteg, högtalare, mikar, stativ,
monitorsystem), piano, digitalflygel,
whiteboardtavla på hjul, två arbetsplatser
(data + skrivbord), c:a 35 klädda stolar,
dirigentstol, notställ, 1 - 2 st låsbart
högskåp (2000 x 350 mm), 1 - 2 st mindre
hylla (1800 x 400 mm), väggfast helkropps
spegel.

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel.

60

20

Väggfast klädhängare, dator med
inspelningsmöjlighet, PA (mixer, slutsteg,
högtalare, mikar, stativ, monitorsystem),
piano/digitalflygel, whiteboardtavla på hjul,
två arbetsplatser (data + skrivbord), c:a 10
klädda stolar, dirigentstol, notställ, 1 - 2 st
låsbart högskåp (2000 x 350 mm), 1 - 2 st
mindre hylla (1800 x 400 mm), väggfast
helkropps spegel.

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel.

30

16

Väggfast klädhängare. Dator med
inspelningsmöjlighet, Mindre PA (mixer,
slutsteg, högtalare, mikar, stativ,
monitorsystem), piano, whiteboardtavla,
arbetsplats (data + skrivbord), c:a 10
klädda stolar, notställ, 1 st låsbart högskåp
(2000 x 350 mm), 1 - 2 st mindre hylla
(1800 x 400 mm), väggfast helkropps
spegel.

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel.

30

Sida 2
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2004

2005

Vokal

Vokal/körsal

Total area

2006

2007

2008

16

94

Väggfast klädhängare. Dator med
inspelningsmöjlighet, Mindre PA (mixer,
slutsteg, högtalare, mikar, stativ,
monitorsystem), piano, whiteboardtavla,
arbetsplats (data + skrivbord), c:a 10
klädda stolar, notställ, 1 st låsbart högskåp
(2000 x 350 mm), 1 - 2 st mindre hylla
(1800 x 400 mm), väggfast helkropps
spegel.
Väggfast klädhängare för c:a 25 – 50
personer. Dator med inspelningsmöjlighet,
PA (mixer, slutsteg, högtalare, mikar,
stativ, monitorsystem), piano, digitalflygel,
whiteboardtavla/or på hjul/fast, två
arbetsplatser (data + skrivbord), c:a 40
klädda stolar, dirigentstol, notställ, 1 - 2 st
låsbart högskåp (2000 x 350 mm), 1 - 2 st
mindre hylla (1800 x 400 mm), väggfast
helkropps spegel.

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel.

30

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel. Ngt
längre är att föredra eftersom
lokalen tar mer personer totalt.
Möjligt att ställa klangen?

60

209

Piano/digital pianostudio I

Piano/digital pianostudio II

Piano/akustisk (piano)

46

31

23

"Dator arbetsplats" vid keyboard, mikrofon,
upp/inspelningsmöjlighet audio/midi
keyboard, 6 st digitalpiano, 1 st liten
whiteboard nottavla, 1 ngt större
whiteboardtavla, div blandade stolar/pallar,
notställ. Elanslutning/ljud via golvskena vid
varje instrument så att kablar inte ligger
över golvet (risk för snubbelfot!). Låsbart
skåp, förvaringshylla 2000 x 350 mm.
"Dator arbetsplats" vid keyboard, mikrofon,
upp/inspelningsmöjlighet audio/midi
keyboard, 4 - 5 st digitalpiano, 1 st liten
whiteboard nottavla, 1 ngt större
whiteboardtavla, div blandade stolar/pallar,
notställ. Elanslutning/ljud via golvskena vid
varje instrument så att kablar inte ligger
över golvet (risk för snubbelfot!). Låsbart
skåp, förvaringshylla 2000 x 350 mm.
Arbetsplats, 2 akustiska piano, pianopallar,
2 klädda stolar, en arbetsstol, liten
CD/Kassett/radio för uppspelning, speglar
och nottavla

R´w 65 dämpning mot
angränsande lokaler och
korridor, medellång efterklang
0,5 S

175

R´w 65 dämpning mot
angränsande lokaler och
korridor, medellång efterklang
0,5 S

175

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte
blir för stark akustiskt i lokalen
men med bibehållen klangbild.

Sida 3

20

2017-01-05

2009

2010

Piano/akustisk (flygel)

Piano

38

18

2011

Piano

22

2012

Förråd

16

2013

Plan 3
3001

3002

3003

Notbibliotek/notbiliotekarie

67

Summa area exkl. korridor, WC

261

Förråd

Stråk

Stråk

7

23

23

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp.
Arbetsplats, 1 akustiskt piano, 1 flygel,
pianopallar, 2 klädda stolar, en arbetsstol,
liten CD/Kassett/radio för uppspelning,
speglar och nottavla
Klädhängare, hyllor, låsbara skåp,
projektor/duk/display för visning av media.
2 akustiska flyglar alt 1 flygel och ett
akustiskt piano?

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp,
projektor/duk/display för visning av media.
2 akustiska flyglar alt 1 flygel och ett
akustiskt piano?

Hyllor, skåp
2 st arbetsplatser, arbetsbord/yta,
datorplatser, kompakthyllor, skåp,
arbetsbord 2000 x 1000 mm för
uppläggning av mtrl.
Obs! En fast bibliotekariearbetsplats dator,
kartotek, uppläggningsyta och en
sök/tillfällig arbetsplats.

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte
blir för stark akustiskt i lokalen
men med bibehållen klangbild.

20

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte
blir för stark akustiskt i lokalen
men med bibehållen klangbild.

20

R´w 65 mot angränsande lokaler
och korridor medellång efterklang
0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte
blir för stark akustiskt i lokalen
men med bibehållen klangbild.

20

Förråd

10

Takhöjd ~4 m! Kontrollerad
ventilation, värme, fuktighet
R´w 65 mot angränsande lokaler
och belysning för arkiv
och korridor medellång efterklang
(notmappar i papp/papper)
0,3 S. Arbetsplats.
både av gammalt och
modernt material.

Hyllor, skåp
En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x
800 mm, 1 st väggfast hylla, notskåp,
piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st
notställ, 1 st CD/mediaspelare.
Helkroppspegel.
En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x
800 mm, 1 st väggfast hylla, notskåp,
piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st
notställ, 1 st CD/mediaspelare.
Helkroppspegel.

Sida 4

100

Förråd

10

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör.

40

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör.

40

2017-01-05

3004

Stråk

23

En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x
800 mm, 1 st väggfast hylla, notskåp,
piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st
notställ, 1 st CD/mediaspelare.
Helkroppspegel.

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör.

Sida 5

40
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3005

3006

Stråk

Stråk/orkestersal

23

92

En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x
800 mm, 1 st väggfast hylla, notskåp,
piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st
notställ, 1 st CD/mediaspelare.
Helkroppspegel.
Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
projektor, duk/skärm. En dataplats, 2 st
högskåp 2000 x 1000 mm, 1 st väggfast
hylla, notskåp, flygel, 50 klädda stolar, 40
st notställ, 1 dirigentnotställ, 1 dirigentstol,
2 st CD spelare JVC, mixer och 2 aktiva
högtalare, 1 gammal projektor, 1 gammal
väggfast projektionsduk. Helkroppspegel.

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör.

40

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör.

100

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör.. ! Hårt
golv på delar av golvytan
(reflektion)!

100

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor.

25

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör.. ! Hårt
golv på delar av golvytan
(reflektion)!

40

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot
angränsande rum/korridor.

25

191
Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
projektor, duk/skärm, spegel(?).
Ljudanläggning med tillräckligt headroom
för att klara höga ljudnivåer.
3007

Orkestersal/Blås/slagverk

110

3008

Förråd (orkester/slagverk)

18

Hyllor, skåp, förvaring

3009

Slagverk

34

Möjlighet att spela upp via ljudanläggning.
Plats för ev. flygel/slagverk (partitionellt
hårt golv i del av lokalen för klang?).
Slagverksutrustning: Xylofon, Marimba,
Vibrafon, 4 st trumset, 4 st congas,
djembetrummor, marschtrummor, 5 st
pukor (timpani), klockspel (chimes) 2 st
låsbara högskåp 1000 x 1800 mm,
väggfasta hyllor för förvaring c:a 5 - 6 m i
flera plan. Större PA för uppspelning med
tiiräckligt headroom. Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats m < 47"
videoskärm och datorskärm.

162

3010

Blås (trä/brass)

21

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare
Ljudanläggning för uppspelning, klädda
stolar, notställ.
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3011

3012

3013

3014

3015

Blås (trä/brass)

Blås (trä/brass)

Blås (trä/brass)

Blås (trä/brass)

Blås (trä/brass)

15

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare
Ljudanläggning för uppspelning, klädda
stolar, notställ.

19

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare
Ljudanläggning för uppspelning, klädda
stolar, notställ.

21

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare
Ljudanläggning för uppspelning, klädda
stolar, notställ.

21

18

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot
angränsande rum/korridor.
R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot
angränsande rum/korridor.
R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot
angränsande rum/korridor.

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
Ljudanläggning för uppspelning, klädda
stolar, notställ.

25

25

25

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot
angränsande rum/korridor.

25

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
Ljudanläggning för uppspelning, klädda
stolar, notställ.

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot
angränsande rum/korridor.

25

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
Ljudanläggning för uppspelning, klädda
stolar, notställ.

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot
angränsande rum/korridor.

25

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
Ljudanläggning för uppspelning/inspelning,
1 st dataarbetsplats, 3 - 4 gitarrförstärkare,
gitarrställ och klädda stolar, ev. ett trumset

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot rum
3016

25

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
Ljudanläggning för uppspelning/inspelning,
1 st dataarbetsplats, 3 - 4 gitarrförstärkare,
gitarrställ och klädda stolar, ev. ett trumset

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot rum
3017 och 3019

25

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
Ljudanläggning för uppspelning/inspelning,
1 st dataarbetsplats, 3 - 4 gitarrförstärkare,
gitarrställ och klädda stolar, ev. ett trumset

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot rum
3020.

25

115

3016

3017

3018

3019

Blås (trä/brass)

Gitarr

Gitarr

Gitarr

19

22

21

19

81
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3020

3021

3022

3023

Rörelserummet

"Mediarum"

"Mediarum"

"Mediarum"

R´w 65 Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Medellång efterklang.
Hög dämpning R´w 70 mot rum
3019 och 3021 Medellång
efterklangstid 0,3 – 0,7 S i hela
frekvensspektrat.

29

14

13

14

Hyllor, skåp, klädhängare, arbetsplats,
ljudanläggning. Rummet är avsett för
kreativt skapande mot musik, video,
sociala medier, framtida plattformar.

3025

Förråd

"Studio"

70

Hyllor, skåp, klädhängare, arbetsplats,
ljudanläggning. Rummet är avsett för
kreativt skapande mot musik, video,
sociala medier, framtida plattformar.

Hög dämpning R´w 70 mot
korridor, R´w 48 mot studio. Hela
rumskomplexet (3022 – 3024)
R´w 70 mot korridor (obs! dörrar
mot korridor).

70

Hyllor, skåp, klädhängare, arbetsplats,
ljudanläggning. Rummet är avsett för
kreativt skapande mot musik, video,
sociala medier, framtida plattformar.

Hög dämpning R´w 70 mot
korridor, R´w 48 mot studio. Hela
rumskomplexet (3022 – 3024)
R´w 70 mot korridor (obs! dörrar
mot korridor).

70

Hög dämpning R´w 70 mot
korridor, R´w 48 mot studio. Hela
rumskomplexet (3022 – 3024)
R´w 70 mot korridor (obs! dörrar
mot korridor).

20

R´w 48. Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela
frekvensspektrat (studiomiljö).
Slagverk, marimba, xylofon,
trummor, rockband, elgitarr, bas,
PA med höga ljudnivåer. Partiellt
parkett/plastmatta med
stegljudsdämpning beroende på
vilken verksamhet..

150

12

66

40

Hög dämpning R´w 70 mot
korridor, R´w 48 mot studio. Hela
rumskomplexet (3022 – 3024)
R´w 70 mot korridor.

Hyllor, skåp, förvaring
3024

Rummet skall vara rent och
fritt från störande element,
inga lösa prylar milda färger
hög dämpning från externa
ljudkällor, rum och korridor.
Sparsamt möblerat med
mjuka former och möbler.
Väggar med möjlighet att
dra för med gardiner/textilier
för att dölja ev. hyllor och
skåp. Välkomnande!

Rummet är avsett för kreativt skapande
mot musik, media, video:
Musikstudio/kontrollrum. Ljudbord
rackstativ, patchar för ljud, digitalt nätverk,
ethernet för kommunikation mot
Scenrummet, orkestersalar entré… (?).
Studiomonitorer, videoskärmar. Slagverk,
marimba, xylofon, trummor, rockband,
elgitarr, bas, PA med höga ljudnivåer.
Klädda stolar, notställ...
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3026

"Kontrollrum"

19

Rummet är avsett för kreativt skapande
mot musik, media, video:
Musikstudio/kontrollrum. Ljudbord
rackstativ, patchar för ljud, digitalt nätverk,
ethernet för kommunikation mot
Scenrummet, orkestersalar entré… (?).
Studiomonitorer, videoskärmar. Klädda
stolar, notställ...

Ljudbord rackstativ, patchar för
ljud, digitalt nätverk, ethernet för
kommunikation mot Scenrummet,
orkestersalar entré… (?).

R´w 48. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela
frekvensspektrat (studiomiljö).
Slagverk, marimba, xylofon,
trummor, rockband, elgitarr, bas,
PA med höga ljudnivåer. Partiellt
parkett/plastmatta med
stegljudsdämpning beroende på
vilken verksamhet..

125

167

3027

3028

3029

3030

Elgitarr

Elgitarr

Gitarrstudio 1

Gitarrstudio 2

14

15

56

20

R´w 48 mot studiodel, R´w 65
mot korridor. Kort efterklangstid
0,5 - 0,8 (1,2) S i hela
frekvensspektrat (studiomiljö).
Slagverk, marimba, xylofon,
trummor, rockband, elgitarr, bas,
PA med höga ljudnivåer. Ska
kunna dubbla som
trumrum/gitarrum mot studio
R´w 48 mot studiodel, R´w 65
mot korridor. Kort efterklangstid
0,5 - 0,8 (1,2) S i hela
frekvensspektrat (studiomiljö).
Slagverk, marimba, xylofon,
trummor, rockband, elgitarr, bas,
PA med höga ljudnivåer. Ska
kunna dubbla som
trumrum/gitarrum mot studio
R´w 65 mot ”studiokorridor, R´w
70 mot angränsande rum och
mot stråkkorridor. Hög dämpning
mot tak, golv, angränsande rum
och korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör,
brassband.

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats,
ljudanläggning för in/uppspelning. Rummet
ska kunna dubbla som trumrum/gitarrum
och ska förses med skjutdörr i glas mot
studio med ljuddämpande krav. Vanlig dörr
mot korridor för normal passage då den
inte är ”studiodel”.
Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats,
ljudanläggning för in/uppspelning. Rummet
ska kunna dubbla som trumrum/gitarrum
och ska förses med skjutdörr i glas mot
studio med ljuddämpande krav. Vanlig dörr
mot korridor för normal passage då den
inte är ”studiodel”.
Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats,
ljudanläggning för in/uppspelning. PA med
monitor, mixer och FOH, väggfast spegel,
whiteboard-nottavla, 1 st dataarbetsplats,
skrivbordshurts, 3 - 4 gitarrförstärkare,
gitarrställ och diverse trästolar, 2 st
trumset, notställ, PA/kompaktmixer.
Alternativt Rock/akustisk- gitarrstudio
Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats,
ljudanläggning för in/uppspelning. PA med
monitor, mixer och FOH, väggfast spegel,
whiteboard-nottavla, 1 st dataarbetsplats,
skrivbordshurts, 3 - 4 gitarrförstärkare,
gitarrställ och diverse trästolar, 2 st
trumset, notställ, PA/kompaktmixer.
Alternativt Rock/akustisk- gitarrstudio

R´w 65 mot ”studiokorridor, R´w
70 mot angränsande rum och
mot stråkkorridor. Hög dämpning
mot tak, golv, angränsande rum
och korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör,
brassband.

Sida 9

80

80

60

80

2017-01-05

3031

Gitarr

12

Summa area exkl. korridor, WC

117

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare,
Ljudanläggning för uppspelning/inspelning,
1 st dataarbetsplats, (MAC 27"
retinaskärm), skrivare, skrivbord m
hurtsar, hyllförvaring, låsbara högskåp
(2000 x 1000 mm), CD/media spelare ,
whiteboardtavla/smartboard, väggfast
spegel, notställ (K&M). gitarrställ och
klädda stolar

R´w 65 mot ”studiokorridor, R´w
70 mot angränsande rum och
mot stråkkorridor. Hög dämpning
mot tak, golv, angränsande rum
och korridor. Medellång till lång
efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk,
träblås, piano/flygel, kör,
brassband.

20

Plan 4

4001

Personal

88

Klädhängare, hyllor, skåp, minst 2 höga
kylskåp och frysar, diskmaskin, spis med
häll, köksfläkt, kaffeautomat med vatten,
sittgrupper, bord och stolar i tillräckligt
antal. Projektion/TV/storbild
Klädhängare, hyllor, skåp, mycket
förvaring, tryckbord, våtrum?

4002

Bild

82

4003

Förråd bild

8

4004

Textil

83

4005

Förråd textil

6

Grovrum/våtrum/keramik

250

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. Rum med hög
ljudmiljö? Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Kort efterklangstid 0,3 0,5

100

20

hyllor, skåp, förvaring
Klädhängare, hyllor, skåp, mycket
förvaring, symaskiner, klipp/läggbord

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. Rum med hög
ljudmiljö? Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Kort efterklangstid 0,3 0,5

200

20
R´w 44 Medelhög dämpning mot Fuktsäkrat
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. Rum med hög
ljudmiljö? Hög dämpning mot tak,
golv, angränsande rum och
korridor. Kort efterklangstid 0,3 0,5

Diskhoar (2 st), avlopp, vatten,
våtrumsäkrat, kakel på golv tåliga väggar,
avlopp, brännugn/ar…
4006

R´w 44, personalrum kort
efterklang så inte miljön blir
skramlig matsal.

25

100

292

4007

Kontor PO

17

4008
4009

Arkiv
Kontorsförråd

12
6

Höj/sänkbart skrivbord, skrivare, dator,
hurts,2 st 1500 x 800 mm hyllor med
låsbart jalusi, 1 st låsbart skåp 1800 x 800
mm, 1 st hylla 1800 x 800 mm,
klädhängare, besöksgrupp med bord för 4
pers.
Hyllor, förvaring
Hyllor, förvaring

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. R´w 40 mot
korridor?

40

30
20
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4010

Kontor Florre

11

Höj/sänkbart skrivbord, skrivare, dator,
hurts, två 1500 x 800 mm hyllor med jalusi,
klädhängare, besöksgrupp med bord för 2
pers. Musikanläggning.

4011

Kontor KaRy

11

Höj/sänkbart stort skrivbord, skrivare,
dator, hurts, 4 st 1500 x 800 mm hyllor
med låsbart jalusi, klädhängare/klädskåp,
besöksgrupp med bord för 2 pers.

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. R´w 40 mot
korridor?

40

12

Höj/sänkbart skrivbord, skrivare, dator,
hurts, två 1500 x 800 mm hyllor med
jalousi, klädhängare, besöksgrupp med
bord för 2 pers.

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. R´w 40 mot
korridor?

40

11

1 st skrivbord, 1 st databord, 2 st skrivare,
2 datorer (PC m dubbla 4K upplösning
skärmar och MAC 27" retinaskärm), hurts,
1 st 2000 x 800 mm hylla,
klädhängare/skåp, 1 st besöksstol 2 st
mindre hjulbord för extern utrustning. 1 st
ljudanläggning av högre kvalité 1 st bättre
datorhögtalare m subbas.

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. R´w 40 mot
korridor?

40

22

Klädhängare, hyllor, skåp, 2 arbetsplatser,
lokal skrivare, besöksstolar, 2 st
Höj/sänkbara skrivbord (ej IKEA), datorer
(MAC) med 27" retinaskärmar, 2 st
hurtsar, WiFi skrivare, 5 st 1500 x 800 mm
hyllor med jalousi, klädhängare,
besöksgrupp med bord för 4 pers.
Anslagstavlor

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. R´w 40 mot
korridor?

80

4012

4013

4014

Kontor BiYm

Kontor JaHe

Kontor Prod/Media

R´w 44 Medelhög dämpning mot
golv tak, angränsande lokaler
och korridor. R´w 40 mot
korridor?

40

102

4015

Omkläd. Pers HWC/dusch

5

Klädhängare, hyllor, låsbart skåp/förvaring
”avbytarbänk”

4016

Omkl. Dans/drama/dusch

23

Klädhängare, hyllor, låsbart skåp/förvaring
”avbytarbänk”

R´w 40 Medelhög dämpning mot *exkl. WC, dusch, fuktsäkrat
golv tak, angränsande lokaler
och korridor.
R´w 40 Medelhög dämpning mot *exkl. WC, dusch, fuktsäkrat
golv tak, angränsande lokaler
och korridor.

20
40

28
Väggfasta dansstänger, dimbart ljus
mörkläggning, ljussättning, dansgolv enl
spec. råer för ljussättning (LED)
Väggfasta dansstänger, dimbart ljus
mörkläggning, ljussättning, sportgolv, enl
spec. råer för ljussättning (LED)

R´w 65 Medelhög dämpning mot *Dansgolv, väggfasta dansstänger
golv tak, R´w 70 angränsande
lokaler.
*Sportgolv, väggfasta dansstänger
R´w 65 Medelhög dämpning mot
golv tak, R´w 70 angränsande
lokaler.

30

Förvaring, hyllor, skåp

Förråd R´w 40

196

Dimbart ljus mörkläggning, ljussättning,
sportgolv, enl spec. råer för ljussättning
(LED), ev lösa scenelement,
ljudanläggning, projektor, duk

4017

Dans II

160

4018

Dans I

116

4019

Gm Förråd Dans/Cirkus

4020

Teater/Cirkus/allm

600

500
30

* obs 5 m takhöjd, sportgolv
R´w 65 Medelhög dämpning mot
golv tak, R´w 65 mot
angränsande lokaler.
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4021

Loge

15

4022

Kostymförråd

24

4023

Rekvisita/klädvård

53

4024

Teater II

84

Sminkspeglar, väggfast bänk, anpassat
ljus för smink
Förvaring för kläder, klädstänger,
Förvaring, hyllor, skåp, tvätt och
strykmöjligheter, arbetsbänk, tvättställ,
symaskin
Sportgolv?, Dimbart ljus mörkläggning,
ljussättning (blackbox), ev. lösa
scenelement, ljudanläggning, projektor,
duk.

R´w 65 Medelhög dämpning mot
golv tak, R´w 40 angränsande
förråd.

20

R´w 65 mot angränsande lokaler.

20

R´w 65 mot angränsande lokaler.

50

R´w 65 mot angränsande lokaler,
R´w 70 mot konferens (3026)

200

678
4025

Foto/Media

24

Dimbart ljus mörkläggning, greenscreen,
ljussättning för bakprojektion
Dimbart ljus, konferensutrustning,
datoruttag, stort konferensbord för 12 pers.
klädda stolar, smartboard/videoskärm
(16/9 HD)

4026

Konferens

35

4027

Vilorum

10

4028

Kopiering/post

11

40

Hyllor, skåp, datauttag, eluttag, ev.
paketeringsbord.

R´w 52/44 mot angränsande
lokaler.

40

R´w 52/44 mot angränsande
lokaler.

15

R´w 44 mot angränsande lokaler.

30

80
Summa area exkl. korridor, WC

1180

Summa totalt (tkr)

6795,00

Prisjusteringar,oförutsedda, tillkommande utgifter (10%) (tkr)

679,50

Flyttkostnader? (tkr)
Total summa exkl. flyttkostnader (tkr)
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2017-01-04

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1001

Namn:

Reception/entrévärd

Samband:

Entréplan

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Reception/entrévärd

Fast inredning:

Receptionsdisk, hyllor, låsbara skåp 500 x1000, informationsställ,
informationsdisplay. Klädhängare/skåp

Lös inredning:

Dataterminaler, kontorsmöbler, sittgrupp för besökare

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

28 kvm

Personantal: snitt / max:

3/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44, kontor/reception

Annmärkningar: Finns inte i dagsläget.

Behov:

2017-01-04

Receptionsdisk, hyllor, låsbara skåp 500 x1000, informationsställ,
informationsdisplay, whiteboard/datorprogram inkl. display för lokalplanering.
Klädhängare/skåp (personligt).
I entréplan samt på alla övriga plan: informationsboard/display ”vad händer i dag,
inställda lektioner…”

Sida 1 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2017-01-03

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1002

Namn:

Scenförråd/backoffice

Samband:

Scenrummet

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Fungerar som backoffice, scenförråd, alternativ entré till scen, förvaring av
backline…

Fast inredning:

Hyllor, förvaringsskåp för utrustning

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

22 kvm

Personantal: snitt / max:

4 / 10

Dörröppningsmått (mm)

2 x 600 mot scen och
inlastning

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej, inte direkt

Akustik

R´w 44, R´w 52 mot scenrummet, ljudsluss vid dörr mot scen

Anmärkningar:

Behov:

2017-01-04

Finns inte i dagsläget

Hyllor, skåp förvaring. Tillgång till vatten, mindre kök (?).
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2017-01-03

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1003

Namn:

Scenrummet Plan 1

Samband:

Scenrummet

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kombinationslokal: Konsertsal, föreläsningar, uppträdande, teater….
Projektorduk 16/9 minst 3 m bred, Whiteboard/notskrivtavla, scen, mobila publikplatser, rackskåp för
teknik (ljud, ljus, A/V). Fast komplett PA ljud och ljus (moving heads för ljus (?).
Mobila publikplatser. Konferenspodium Låsbara förvaringsskåp 600x1200mm för teknik i anslutning
till scen.

Fast inredning:

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

9000 B, 13600 Dj = 122 kvm

Personantal: snitt / max:

40 / 200

Dörröppningsmått (mm)

>1200 cm

Dagsljusbehov Ja/nej

Behov av mörkläggning för
scenuppträdanden/ljussättning

Akustik

R´w 44 mot backoffice R´w 52 mot backstage/loge/förråd. Klang ska kunna förändras beroende på
vilken typ av framträdanden.

Anmärkningar:
Finns nu:
Mobil scen (c:a 70 m2) och gradänger (c:a 50 m2), 1 st Steinwayflygel (på
förvaring från folkets hus), 3 st elbas förstärkare, 2 st gitarrförstärkare, 3
trumset, 3 pukor (timpani), 1 st orkestertrumma, 1 vibrafon, 1 klockspel, 1
gonggong, congas, cowbell, 55 st klädda orkesterstolar, 70 st klädda
publikstolar. 40 st notställ med vagnar, dirigentnotställ, fast mindre PA med
mixer och monitorsystem, fast multikablage 20 kanaler, ljusbord och fast
enkelt scenljus på rå i taket, väggfast whiteboard nottavla, mobil
whiteboardtavla, hylla för A/V teknik, CD spelare DVD spelare, fast
projektor och 16:9 projektionsduk 3,5 m, dator.
Behov:

2017-01-04

Två separata 3 fas matningar för ljud <16A, 1 x 64 alt 2 x 32 A till
dimmerpack. Fast installerat ljud och ljus (LED). Fast WiFi och fast 1TB
nätverksanslutning. 2 x 4 Neutrik EtherCon trunkningar mellan scen och
teknikplatser (ljud och ljus), 4 Neutrik EtherCon mellan kontrollrum/studio
för remote ljud och bild. DMX för ljus via Ethernet, styrning av teknik via
DALI/Ethernet (ljud, scenljus, dimbart husljus uppdelat i zoner).
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2017-01-03

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1004

Namn:

Backstage/loge/förråd

Samband:

Scenrummet

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Backstageförråd, loge, förvaring WC för scen

Fast inredning:

Hyllor, rackskåp för teknik (ljud, ljus, WL, monitormixer (rack)

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

54 kvm

Personantal: snitt / max:

8 / 30

Dörröppningsmått (mm)

2 x 900

Dagsljusbehov Ja/nej

nej

Akustik

R´w 44, R´w 52 mot scenrummet, ljudsluss vid dörr mot scen

Anmärkningar: Finns inte i dagsläget.

Behov:

2017-01-04

Hyllor, förvaring, möjlighet för loge/omklädning (alternativ i 1006 vid behov).
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1005

Namn:

Entrésol plan 1 ½

Samband:

Scenrummet

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Plan 1 ½ för scenförråd/ombyte för scen/loge ev. fast teknik för scenen som t.ex ljud och
ljusutrustning, WiFi….

Fast inredning:

Hyllor, förvaring, rackskåp för teknik

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

50 kvm

Dörröppningsmått (mm)
Akustik

2017-01-04

0/8

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

R´w samma som för backstage 1004

Anmärkningar:

Behov:

Personantal: snitt / max:

Entrésolplan:

2 st 19" rack med utrymme för ev. rackmonterad X-32 mixer/digital snake,
slutsteg, patchar och XLR uttagslister, dimmerrack för scenljus, väggfasta hyllor
för förvaring. Låsbara skåp för förvaring 2000 x 800 mm. Övrig yta förvaring av
teknisk utrustning, Digital patch till mixerplats (Neutrik Ethernet ProCon/ethernet
för styrning teknik.)
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1006

Namn:

Lilla scenrummet

Samband:

Entréplan /
scenrummet

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Mindre scen, utställningsyta, ”hang aroundyta”, relaxyta för elever…

Fast inredning:
Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

24 kvm

Dörröppningsmått (mm)
Akustik

Personantal: snitt / max:

? / 30

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja /mörkläggning för ljussättning

R´w 52

Anmärkning: Inte helt klart att det kommer att finnas väggar som ett ”rum” kanske bara ett
utrymme… ev alternativ till loger vid behov.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1007

Namn:

Instrumentförråd

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förråd och förvaring av instrument och annan utrustning som behövs i verksamheten.

Fast inredning:

Hyllor, hyllor, hyllor och åter hyllor

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

C:a 53 kvm

Personantal: snitt / max:

4 / 10 vid lastning

Dörröppningsmått (mm)

Dubbeldörrar stål?

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 52 mot angränsande verksamhet (Navet)

Anmärkning: Trefasuttag 3x16A, jämn fuktighet och temperatur avpassad för stråk, träblås
och akustiska gitarrer men inte så att det skadar instrumenten när de lämnar förrådet.
Eftersom att rummet kommer att ha en högre ”säkerhet” eller insyn från andra lokaler bör det
utrustas med någon form av internlarm/säkerhetsfunktion så att det inte går att låsa sig inne!
Gäller även rum 1008, 1009 och 1010.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1008

Namn:

”Instrumentverkstad”

Samband:

Instrumentförråd

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Verkstad/instrumentvård/finmekanik för musikinstrument

Fast inredning:

Arbetsbänkar, Dragskåp för ytbehandling/instrumentvård med starka
lukter/lösningsmedel. Kem skåp för förvaring av kemikalier med extern
ventilation enl. säkerhetnormer ev. säkerhetsskåp för mindre gasolbrännare.

Lös inredning:

Arbetsytor/bänk på hjul

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

10 kvm

Personantal: snitt / max:

2/4

Dörröppningsmått (mm)

Dubbeldörrar 1500

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej Arbetsbelysning + allmänljus

Akustik

R´w 52 mot navet, ”verkstad” dämpa ljud mot omgivningen

Anmärkning: Se ovan, dragskåp, kem skåp… Arbetsbänkar, hyllor och låsbara skåp. Kem
skåp för förvaring av kemikalier med extern ventilation enl. säkerhetnormer ev.
säkerhetsskåp för mindre gasolbrännare. Många eluttag vid arbetsbänkar, gärna delat på
flera faser 16A. Trefas 3x16A och många 230V uttag vid arbetsbänkar

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1009

Namn:

”Grovverkstad”

Samband:

Instrumentförråd

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Verkstad för lättare verstadsabeten ex tllverkning av rekvisita eller reparation av utrustning. (grov
och finarbeten) pelarborrmaskin, enklare cirkelsåg mm

Fast inredning:

Arbetsbänkar, hyllor och låsbara skåp.

Lös inredning:

Handverktyg lödutrustning mm gärna stötdämpande mattor vid arbetsbänkar

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

10 kvm

Personantal: snitt / max:

1/5

Dörröppningsmått (mm)

1500

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej artficiellt och punktbelysning

Akustik

R´w 52

Anmärkning: Se ovan, dragskåp, kem skåp… Arbetsbänkar, hyllor och låsbara skåp. Kem
skåp för förvaring av kemikalier med extern ventilation enl. säkerhetnormer ev.
säkerhetsskåp för mindre gasolbrännare. Många eluttag vid arbetsbänkar, gärna delat på
flera faser 16A.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-12-12

Status:

Preliminär

Rumsnummer

1010

Namn:

Instrumentförråd Entrésol

Samband:

Instrumentförråd

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Plan 1 ½ för instrumentförråd Entrésol, Se rum 1007

Fast inredning:

Se 1007

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

C:a 50 kvm

Personantal: snitt / max:

Dörröppningsmått (mm)

På plan 1 ½

Dagsljusbehov Ja/nej

Akustik

Se 1007

Anmärkning: Se rum 1007

2017-01-04
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nej

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-12-12

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2001

Namn:

Vokal 1 ”Erik Lind”

Samband:

Vokallaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i sång/kör/… upp till 40 pers

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, piano/flygel akustisk eller digital, inspelningsmöjlighet via dator och
ljudkort. PA anläggning (mixer, monitor, mikar, stativ…)

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

63 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 40

Dörröppningsmått (mm)

1200 (en och en halv bredd)

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel.

Anmärkning: Väggfast klädhängare för c:a 25 personer. Dator med inspelningsmöjlighet,
PA (mixer, slutsteg, högtalare, mikar, stativ, monitorsystem), piano, digitalflygel,
whiteboardtavla på hjul, två arbetsplatser (data + skrivbord), c:a 35 klädda stolar, dirigentstol,
notställ, 1 - 2 st låsbart högskåp (2000 x 350 mm), 1 - 2 st mindre hylla (1800 x 400 mm),
väggfast helkropps spegel.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2002

Namn:

Vokal 2

Samband:

Vokallaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i sång/kör/… upp till 10 pers

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, piano/flygel ak eller digital, inspelningsmöjlighet via dator och
ljudkort. PA anläggning (mixer, monitor, mikar, stativ…)

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

20 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel.

Anmärkning: Väggfast klädhängare. Dator med inspelningsmöjlighet, Mindre PA (mixer,
slutsteg, högtalare, mikar, stativ, monitorsystem), piano, whiteboardtavla, arbetsplats (data +
skrivbord), c:a 10 klädda stolar, notställ, 1 st låsbart högskåp (2000 x 350 mm), 1 - 2 st
mindre hylla (1800 x 400 mm), väggfast helkropps spegel.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2003

Namn:

Vokal 3

Samband:

Vokallaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i sång/kör/… upp till 10 pers

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, piano/flygel ak eller digital, inspelningsmöjlighet via dator och
ljudkort. PA anläggning (mixer, monitor, mikar, stativ…)

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

16 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel.

Anmärkning: Väggfast klädhängare. Dator med inspelningsmöjlighet, Mindre PA (mixer,
slutsteg, högtalare, mikar, stativ, monitorsystem), piano, whiteboardtavla, arbetsplats (data +
skrivbord), c:a 10 klädda stolar, notställ, 1 st låsbart högskåp (2000 x 350 mm), 1 - 2 st
mindre hylla (1800 x 400 mm), väggfast helkropps spegel.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2004

Namn:

Vokal 4

Samband:

Vokallaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i sång/kör/… upp till 10 pers

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, piano/flygel ak eller digital, inspelningsmöjlighet via dator och
ljudkort. PA anläggning (mixer, monitor, mikar, stativ…)

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

16 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 dämpning mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 – 1,2 S lämplig för
vokal/kör och akustisk piano/flygel.

Anmärkning: Väggfast klädhängare. Dator med inspelningsmöjlighet, Mindre PA (mixer,
slutsteg, högtalare, mikar, stativ, monitorsystem), piano, digitalflygel, whiteboardtavla,
arbetsplats (data + skrivbord), c:a 10 klädda stolar, notställ, 1 st låsbart högskåp (2000 x 350
mm), 1 - 2 st mindre hylla (1800 x 400 mm), väggfast helkropps spegel.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2005

Namn:

Vokal 5/körsal

Samband:

Vokallaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i sång/kör/… upp till 60 pers

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, piano/flygel ak eller digital, inspelningsmöjlighet via dator och
ljudkort. PA anläggning (mixer, monitor, mikar, stativ…)

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

94 kvm

Personantal: snitt / max:

15 / 60

Dörröppningsmått (mm)

1200 (en och en halv bredd)

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 – 1,2 S lämplig för vokal/kör
och akustisk piano/flygel. Ngt längre är att föredra eftersom lokalen tar mer personer totalt. Möjligt att
ställa klangen?

Anmärkning: Väggfast klädhängare för c:a 25 – 50 personer. Dator med
inspelningsmöjlighet, PA (mixer, slutsteg, högtalare, mikar, stativ, monitorsystem), piano,
digitalflygel, whiteboardtavla/or på hjul/fast, två arbetsplatser (data + skrivbord), c:a 40
klädda stolar, dirigentstol, notställ, 1 - 2 st låsbart högskåp (2000 x 350 mm), 1 - 2 st mindre
hylla (1800 x 400 mm), väggfast helkropps spegel.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-12-12

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2006

Namn:

Pianostudio 1

Samband:

Pianolaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i i piano framförallt elpiano/digitalpiano i grupp upp till 8 pers.

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, digitala pianon, inspelningsmöjlighet via dator och ljudkort. System
typ ”språkstudio” där läraren kan via väljare gå in och lyssna på enskilda elever.
Gruppen placerad i halvcirkel.

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

51 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 20

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 dämpning mot angränsande lokaler och korridor, medellång efterklang 0,5 S Ingen direkt
akustisk uppspelning i lokalen utan endast vid demo?

Anmärkning: Elanslutning/ljud via golvskena vid varje instrument så att kablar inte ligger över
golvet (risk för snubbelfot!). Låsbart skåp, förvaringshylla 2000 x 350 mm.

Finns: "Dator arbetsplats" vid keyboard, mikrofon, upp/inspelningsmöjlighet audio/midi
keyboard, 5 st digitalpiano, 1 st liten whiteboard nottavla, 1 ngt större whiteboardtavla, div
blandade stolar/pallar, notställ.

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-12-12

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2007

Namn:

Pianostudio 2

Samband:

Pianolaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i i piano 2 – 5 personer.

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, digitala pianon, inspelningsmöjlighet via dator och ljudkort. System
typ ”språkstudio” där läraren kan via väljare gå in och lyssna på enskilda elever.
Gruppen placerad i halvcirkel.

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

26 kvm

Personantal: snitt / max:

2 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte blir för stark akustiskt i lokalen men med bibehållen klangbild.

Anmärkning: Elanslutning/ljud via golvskena vid varje instrument så att kablar inte ligger över
golvet (risk för snubbelfot!). Låsbart skåp, förvaringshylla 2000 x 350 mm.

Finns: div blandade stolar/pallar, notställ?

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2008

Namn:

Ak Piano 1

Samband:

Pianolaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i grupp 2 - 5 pers.

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp,

Lös inredning:

Arbetsplats, Akustiska piano

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

23 kvm

Personantal: snitt / max:

2/5

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte blir för stark akustiskt i lokalen men med bibehållen klangbild.

Anmärkning: Arbetsplats, 2 akustiska piano, pianopallar, 2 klädda stolar, en arbetsstol, liten
CD/Kassett/radio för uppspelning, speglar och nottavla

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2009

Namn:

Pianostudio 2

Samband:

Pianolaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i i piano i mindre grupp 2 – 4 pers.

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp,

Lös inredning:

Arbetsplats,

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

38 kvm

Personantal: snitt / max:

6 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte blir för stark akustiskt i lokalen men med bibehållen klangbild.

Anmärkning: Arbetsplats, 1 akustiskt piano, 1 flygel, pianopallar, 2 klädda stolar, en
arbetsstol, liten CD/Kassett/radio för uppspelning, speglar och nottavla

2017-01-04
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2010

Namn:

Piano 3 (Flygel)

Samband:

Pianolaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i i piano (flygel) c:a 2 pers

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp, projektor/duk/display för visning av media

Lös inredning:

Arbetsplats, In/uppspelningsmöjlighet i mindre ljudanläggning.

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

18 kvm

Personantal: snitt / max:

Max 2

Dörröppningsmått (mm)

1200 (en och en halv bredd)

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte blir för stark akustiskt i lokalen men med bibehållen klangbild.

Anmärkning: 2 akustiska flyglar alt 1 flygel och ett akustiskt piano?
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2011

Namn:

Piano 3 (Flygel)

Samband:

Pianolaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rum för undervisning i i piano (flygel) c:a 2 pers. Obs! 2 st Flyglar

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, låsbara skåp

Lös inredning:

Arbetsplats, In/uppspelningsmöjlighet i mindre ljudanläggning.

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

21 kvm

Personantal: snitt / max:

Max 2

Dörröppningsmått (mm)

1200 (en och en halv bredd)

Dagsljusbehov Ja/nej

ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,5 S Dämpning/placering av
absorbenter så att ljudnivån inte blir för stark akustiskt i lokalen men med bibehållen klangbild.

Anmärkning: 2 akustiska flyglar alt 1 flygel och ett akustiskt piano?
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2012

Namn:

Förråd

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förråd

Fast inredning:

Hyllor, skåp

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

10 kvm

Personantal: snitt / max:

Dörröppningsmått (mm)

800

Dagsljusbehov Ja/nej

Akustik

förråd

Anmärkning:
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nej

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2013

Namn:

Notbibliotek/arbetsplats

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Arbetsplats för notbibliotekspersonal/allm. arbetsplats

Fast inredning:

2 st arbetsplatser, arbetsbord/yta, datorplatser

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

Totalt 61 kvm

Personantal: snitt / max:

3/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

ja/nej

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,3 S.

Anmärkning:
Finns kontorsmöbler, kartotekslådor, dator (ej internet)
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

2013/b

Namn:

Notbibliotek

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Notbibliotek

Fast inredning:

Kompakthyllor, skåp, arbetsbord 2000 x 1000 mm för uppläggning av mtrl.
Obs! 2013: En fast bibliotekariearbetsplats dator, kartotek, uppläggningsyta och
en sök/tillfällig arbetsplats.

Lös inredning:

Klädhängare, 2 st datorer förvaringsskåp för kontorsmateriel.

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

Totalt 61 kvm

Personantal: snitt / max:

1/4

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

JA

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler och korridor medellång efterklang 0,3 S.

Anmärkning: Kontrollerad ventilation, värme, fuktighet och belysning för arkiv (notmappar i
papp/papper) både av gammalt och modernt material.
Behov: kompakthyllor, låsbara högskåp
Hur gör vi med de gamla ljudkassetterna, vinylskivor, stenkakor (finns inte
uppspelningsmöjligheter).
Alla ”gamla noter” måste gås igenom och registreras, byta till ett fungerande arkivsystem så
att det fungerar att söka via dator?

2017-01-04

Sida 24 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3001

Namn:

Förråd

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förråd

Fast inredning:

Hyllor, skåp

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

7 kvm

Personantal: snitt / max:

-

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

Förråd

Anmärkning: Förråd
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3002

Namn:

Stråk 1

Samband:

Stråklaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning stråk enskilt eller i grupp

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

23 kvm

Personantal: snitt / max:

4 / 12

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang.
Akustiska (klangrika) instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör.

Anmärkning: En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x 800 mm, 1 st väggfast hylla,
notskåp, piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st notställ, 1 st CD spelare JVC. Helkroppspegel.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3003

Namn:

Stråk 2

Samband:

Stråklaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning stråk enskilt eller i grupp

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

23 kvm

Personantal: snitt / max:

4 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang.
Akustiska (klangrika) instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör.

Anmärkning: En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x 800 mm, 1 st väggfast hylla,
notskåp, piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st notställ, 1 st CD spelare JVC. Helkroppspegel.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3004

Namn:

Stråk 3

Samband:

Stråklaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning stråk enskilt eller i grupp

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

23 kvm

Personantal: snitt / max:

4 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang.
Akustiska (klangrika) instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör.

Anmärkning: En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x 800 mm, 1 st väggfast hylla,
notskåp, piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st notställ, 1 st CD spelare JVC. Helkroppspegel.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3005

Namn:

Stråk 4

Samband:

Stråklaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning stråk enskilt eller i grupp

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

23 kvm

Personantal: snitt / max:

4 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang.
Akustiska (klangrika) instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör.

Anmärkning: En dataplats, 1 st låsbart högskåp 2000 x 800 mm, 1 st väggfast hylla,
notskåp, piano, 8 - 10 klädda stolar, 8 - 10 st notställ, 1 st CD spelare JVC. Helkroppspegel.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3006

Namn:

Stråk Orkestersal
MU1

Samband:

Stråklaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning stråk orkestersal

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare, projektor, duk/skärm

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

92 kvm

Personantal: snitt / max:

20 / 50

Dörröppningsmått (mm)

900 / 1500 (dubbeldörr m
orkestersal blås)

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang.
Akustiska (klangrika) instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör.

Anmärkning: Försett med Ethernet 4 x Neutrik Speacon Pro för anslutning mot
studio/kontrollrum-inspelning ljud/bild (network). Möjlighet att spela upp via ljudanläggning.
Plats för ev. flygel/slagverk (partitionellt hårt golv i del av lokalen för klang).
En dataplats, 2 st högskåp 2000 x 1000 mm, 1 st väggfast hylla, notskåp, flygel, 50 klädda
stolar, 40 st notställ, 1 dirigentnotställ, 1 dirigentstol, 2 st CD spelare JVC, mixer och 2 aktiva
högtalare, 1 gammal projektor, 1 gammal väggfast projektionsduk. Helkroppspegel.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3007

Namn:

Blås/slagverk Orkestersal

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning Blås/brass orkestersal

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare, projektor, duk/skärm, spegel(?)

Lös inredning:

Ljudanläggning med tillräckligt headroom för att klara höga ljudnivåer.

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

110 kvm

Dörröppningsmått (mm)
Akustik

Personantal: snitt / max:

20 / 50

900 / 1500 (dubbeldörr m
Dagsljusbehov Ja/nej
Ja
slagverk 1)
R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang.
Akustiska (klangrika) instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör.. ! Hårt golv på delar av
golvytan (reflektion)!

Anmärkning: Försett med Ethernet 4 x Neutrik Speacon Pro för anslutning mot
studio/kontrollrum-inspelning ljud/bild (network). Möjlighet att spela upp via ljudanläggning.
Plats för ev. flygel/slagverk (partitionellt hårt golv i del av lokalen för klang?).
Slagverksutrustning: Xylofon, Marimba, Vibrafon, 4 st trumset, 4 st congas, djembetrummor,
marschtrummor, 5 st pukor (timpani), klockspel (chimes) 2 st låsbara högskåp 1000 x 1800
mm, väggfasta hyllor för förvaring c:a 5 - 6 m i flera plan. Större ”gammalt” PA för
uppspelning. Hyllor/rack för ljudanläggning, datorarbetsplats m < 47" videoskärm och
datorskärm.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3008

Namn:

Förråd

Samband:

Slagverk/blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förråd för orkester och slagverk, fungerar som ljudsluss mot 3007/3009

Fast inredning:

Hyllor, skåp, förvaring

Lös inredning:

Förvaring

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

18 kvm

Personantal: snitt / max:

-

Dörröppningsmått (mm)

1500 (dubbeldörr m
orkestersal och korridor)

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

Förråd för orkester och slagverk, fungerar som ljudsluss mot 3007/3009

Anmärkning: Förråd för orkester och slagverk, fungerar som ljudsluss mot 3007/3009
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3009

Namn:

Slagverk

Samband:

Slagverk/blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Slagverksrum

Fast inredning:

Klädhängare, arbetsplats, dator, låsbara skåp

Lös inredning:

Hyllor, skåp

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

34 kvm

Personantal: snitt / max:

-

Dörröppningsmått (mm)

1200 mm

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang.
Akustiska (klangrika) instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör.. ! Hårt golv på delar av
golvytan (reflektion)!

Anmärkning: Möjlighet att spela upp via ljudanläggning. Plats för ev. flygel/slagverk
(partitionellt hårt golv i del av lokalen för klang?).
Slagverksutrustning: Xylofon, Marimba, Vibrafon, 4 st trumset, 4 st congas, djembetrummor,
marschtrummor, 5 st pukor (timpani), klockspel (chimes) 2 st låsbara högskåp 1000 x 1800
mm, väggfasta hyllor för förvaring c:a 5 - 6 m i flera plan. Större ”gammalt” PA för
uppspelning. Hyllor/rack för ljudanläggning, datorarbetsplats m < 47" videoskärm och
datorskärm.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-12-12

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3010

Namn:

Blås 1

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

21 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3011

Anmärkning: Höga ljudnivåer. Brass/trä (trumpet, trombon, horn, saxofon) Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-12-12

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3011

Namn:

Blås 2

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

15 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3010 och 3012

Anmärkning: Höga ljudnivåer. Brass/trä (trumpet, trombon, horn, saxofon) Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3012

Namn:

Blås 3

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

15 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej/Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3011

Anmärkning: Höga ljudnivåer. Brass/trä (trumpet, trombon, horn, saxofon) Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3013

Namn:

Blås 4

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt/musikdata?

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

21 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej/Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3010

Anmärkning: Höga ljudnivåer. Brass/trä (trumpet, trombon, horn, saxofon) Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats, musikdata?
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3014

Namn:

Blås 4

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

21 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej/Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3013/3015

Anmärkning: Höga ljudnivåer. Brass/trä (trumpet, trombon, horn, saxofon) Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats, musikdata?
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3015

Namn:

Blås 5

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

19 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja/Nej

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3014

Anmärkning: Höga ljudnivåer. Brass/trä (trumpet, trombon, horn, saxofon) Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3016

Namn:

Blås 6

Samband:

Blåslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

19 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja/Nej

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3017

Anmärkning: Höga ljudnivåer. Brass/trä (trumpet, trombon, horn, saxofon) Hyllor/rack för
ljudanläggning, datorarbetsplats.

2017-01-04

Sida 40 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3017

Namn:

Gitarr (Jonas H)

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning gitarr, grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning/inspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

19 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3016

Anmärkning: Klädhängare, väggfast spegel, 1 st dataarbetsplats, 3 - 4 gitarrförstärkare,
gitarrställ och diverse trästolar, delar av ett trumset

2017-01-04

Sida 41 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3018

Namn:

Gitarr (Christer)

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning gitarr i grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning/inspelning multikanal

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

21 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 65 mot rum 3017 och 3019

Anmärkning: Klädhängare, väggfast spegel, whiteboard-nottavla, 1 st dataarbetsplats, 3 - 4
gitarrförstärkare, gitarrställ och diverse trästolar, ett trumset, notställ

2017-01-04

Sida 42 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3019

Namn:

Gitarr (Mikael C)

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning blås grupp eller enskilt

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning/inspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

19 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Jaj

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3020

Anmärkning: Klädhängare, väggfast spegel, whiteboard-nottavla, 1 st dataarbetsplats, 3 - 4
gitarrförstärkare, gitarrställ och diverse trästolar, ett trumset, notställ, ett litet PA

2017-01-04

Sida 43 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3020

Namn:

Rörelserummet

Samband:

Gestaltningslaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Barn, ungdomar med särskilda behov

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Ljudanläggning för uppspelning/inspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

29 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900 Rullstolar!

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång efterklang. Hög
dämpning R´w 70 mot rum 3019 och 3021 Medellång efterklangstid 0,3 – 0,7 S i hela
frekvensspektrat.

Anmärkning: Rummet skall vara rent och fritt från störande element, inga lösa prylar milda
färger hög dämpning från externa ljudkällor, rum och korridor. Sparsamt möblerat med mjuka
former och möbler. Väggar med möjlighet att dra för med gardiner/textilier för att dölja ev.
hyllor och skåp. Välkomnande!

2017-01-04

Sida 44 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3021

Namn:

”Media”

Samband:

Studio

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Arbetsrum för media, DJ, skapande

Fast inredning:

Hyllor, skåp, klädhängare, arbetsplats, ljudanläggning

Lös inredning:

Digitala arbetsstationer för produktion mot musik, video, sociala medier…

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

14 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900 Glas + dörr mot studio +
dörr mot korridor

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej/JA?

Akustik

Hög dämpning R´w 70 mot korridor, R´w 48 mot studio. Hela rumskomplexet (3022 – 3024) R´w 70
mot korridor (obs! dörrar mot korridor).

Anmärkning: Rummet är avsett för kreativt skapande mot musik, video, sociala medier,
framtida plattformar. Kan dubbleras som sångbås till studio vid behov och skall därför ha glas
mot studiodelen men ändå bra isolation från störljud. Dörrar mot studio och korridor för att
även komma in i lokal från denna.
Hela rumskomplexet (3022 – 3024) R´w 70 mot korridor (obs! dörrar mot korridor och studio).
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Sida 45 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3022

Namn:

”Mediarum”

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Arbetsrum för media, DJ, skapande

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Digitala arbetsstationer för produktion mot musik, video, sociala medier…

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

13 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900 Glas + dörr mot studio +
dörr mot korridor

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

Hög dämpning R´w 70 mot korridor, R´w 48 mot studio. Hela rumskomplexet (3022 – 3024) R´w 70
mot korridor (obs! dörrar mot korridor)

Anmärkning: Rummet är avsett för kreativt skapande mot musik, video, sociala medier,
framtida plattformar. Kan dubbleras som sångbås till studio vid behov och skall därför ha glas
mot studiodelen men ändå bra isolation från störljud. Dörrar mot studio och korridor för att
även komma in i lokal från denna.

2017-01-04

Sida 46 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3023

Namn:

”Mediarum”

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Arbetsrum för media, DJ, digitalt skapande

Fast inredning:

Hyllor, skåp, arbetsplats, klädhängare

Lös inredning:

Digitala arbetsstationer för produktion mot musik, video, sociala medier…

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

14 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900 Glas + dörr mot studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

Hög dämpning R´w 70 mot korridor, R´w 48 mot studio. Hela rumskomplexet (3022 – 3024) R´w 70
mot korridor (obs! dörrar mot korridor)

Anmärkning: Rummet är avsett för kreativt skapande mot musik, video, sociala medier,
framtida plattformar. Kan dubbleras som sångbås till studio vid behov och skall därför ha glas
mot studiodelen men ändå bra isolation från störljud. Dörrar mot studio och korridor för att
även komma in i lokal från denna.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3024

Namn:

Förråd

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förrådsyta

Fast inredning:

Hyllor, skåp, förvaring

Lös inredning:

Förråd

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

13 kvm

Dörröppningsmått (mm)
Akustik

Personantal: snitt / max:

2/6

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Förrådsyta, används som ljudisolation mellan mediarum, korridor och 3025 (studio) . Hög dämpning
R´w 52 mot rum 3023 och korridor, R´w 48 mot studio. Hela rumskomplexet (3021 – 3024) R´w 70
mot korridor (obs! dörrar mot korridor och ”kontrollrumsdel”)

Anmärkning: Rummet är kopplat till studiodelen och som förråd för verksamheten.

2017-01-04

Sida 48 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3025

Namn:

”Studio”

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Musikstudio, media

Fast inredning:

Klädhängare?

Lös inredning:

Musikstudio

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

66 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 25

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 48. Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 - 0,8
(1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor, rockband, elgitarr,
bas, PA med höga ljudnivåer. Partiellt parkett/plastmatta med stegljudsdämpning beroende på vilken
verksamhet..

Anmärkning: Rummet är avsett för kreativt skapande mot musik, video.
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor,
rockband, elgitarr, bas, PA med höga ljudnivåer. Partiellt parkett/plastmatta med
stegljudsdämpning beroende på vilken verksamhet.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3026

Namn:

”Kontrollrum”

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontrollrum, media

Fast inredning:

Klädhängare ?

Lös inredning:

Musikstudio/kontrollrum. Ljudbord rackstativ, patchar för ljud, digitalt nätverk,
ethernet för kommunikation mot Scenrummet, orkestersalar entré… (?)

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

19 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor och till studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 48. Kort efterklangstid 0,5 - 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba,
xylofon, trummor, rockband, elgitarr, bas, PA med höga ljudnivåer. Partiellt parkett/plastmatta med
stegljudsdämpning beroende på vilken verksamhet..

Anmärkning: Rummet är avsett för kreativt skapande mot musik, video.
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor,
rockband, elgitarr, bas, PA med höga ljudnivåer. Partiellt parkett/plastmatta med
stegljudsdämpning beroende på vilken verksamhet..

2017-01-04

Sida 50 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3027

Namn:

Gitarr 4 (el)

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning i gitarr (el) enskilt eller smågrupper

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Ljudanläggning för in/uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

14 kvm

Personantal: snitt / max:

2/8

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor och till studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 48 mot studiodel, R´w 65 mot korridor. Kort efterklangstid 0,5 - 0,8 (1,2) S i hela
frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor, rockband, elgitarr, bas, PA med
höga ljudnivåer. Ska kunna dubbla som trumrum/gitarrum mot studio

Anmärkning: Rummet ska kunna dubbla som trumrum/gitarrum och ska förses med skjutdörr
i glas mot studio med ljuddämpande krav. Vanlig dörr mot korridor för normal passage då
den inte är ”studiodel”.
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor,
rockband, elgitarr, bas.
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3028

Namn:

Gitarr 5 (el)

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning i gitarr (el) enskilt eller smågrupper

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Ljudanläggning för in/uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

15 kvm

Personantal: snitt / max:

2/8

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor och till studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 48 mot studiodel, R´w 65 mot korridor. Kort efterklangstid 0,5 - 0,8 (1,2) S i hela
frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor, rockband, elgitarr, bas, PA med
höga ljudnivåer. Ska kunna dubbla som trumrum/gitarrrum mot studio

Anmärkning: Rummet ska kunna dubbla som trumrum/gitarrum och ska förses med skjutdörr
i glas mot studio med ljuddämpande krav. Vanlig dörr mot korridor för normal passage då
den inte är ”studiodel”.
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor,
rockband, elgitarr, bas.

2017-01-04

Sida 52 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3029

Namn:

Gitarrstudio/rockrum 1

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning i gitarr (el) enskilt eller större grupper akustiskt eller rockrum

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Ljudanläggning för in/uppspelning. PA med monitor, mixer och FOH

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

56 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 20

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor och till studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 mot ”studiokorridor, R´w 70 mot angränsande rum och mot stråkkorridor. Hög dämpning mot
tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör, brassband.

Anmärkning: Förses med 4 x Ethernet Speacon pro mot kontrollrum.
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor,
rockband, elgitarr, bas.
Klädhängare, väggfast spegel, whiteboard-nottavla, 1 st dataarbetsplats, skribordshurts, 3 - 4
gitarrförstärkare, gitarrställ och diverse trästolar, 2 st trumset, notställ, PA/kompaktmixer.
Alternativt Rock/akustisk- gitarrstudio
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3030

Namn:

Gitarrstudio 2

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning i gitarr (el) enskilt eller större grupper akustiskt eller Rockrum

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Ljudanläggning för in/uppspelning. PA med mixer monitor och FOH

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

22 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 20

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor och till studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 mot ”studiokorridor, R´w 70 mot angränsande rum och mot stråkkorridor Hög dämpning mot
tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör, brassband.

Anmärkning:
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor,
rockband, elgitarr, bas.
Klädhängare, väggfast spegel, whiteboard-nottavla, 1 st dataarbetsplats, skribordshurts, 3 - 4
gitarrförstärkare, gitarrställ och diverse trästolar, 2 st trumset, notställ, PA/kompaktmixer.
Alternativt Rock/akustisk- gitarrstudio.
3 st arbetsplatser varav en data (MAC 27" retinaskärm), skrivare, skrivbord m hurtsar,
hyllförvaring, låsbara högskåp (2000 x 1000 mm), CD spelare JVC,
whiteboardtavla/smartboard, väggfast spegel, tillräckligt med klädda stolar, notställ (K&M).
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

3031

Namn:

Gitarr 6

Samband:

Gitarrlaget

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Undervisning i gitarr (el) enskilt eller smågrupper

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Ljudanläggning för in/uppspelning

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

12 kvm

Personantal: snitt / max:

2/8

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor och till studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 mot ”studiokorridor, R´w 70 mot angränsande rum och mot stråkkorridor Hög dämpning mot
tak, golv, angränsande rum och korridor. Medellång till lång efterklang. Akustiska (klangrika)
instrument typ gitarr, stråk, träblås, piano/flygel, kör, brassband.

Anmärkning:
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,5 0,8 (1,2) S i hela frekvensspektrat (studiomiljö). Slagverk, marimba, xylofon, trummor,
rockband, elgitarr, bas.
Klädhängare, väggfast spegel, whiteboard-nottavla, 1 st dataarbetsplats, skribordshurts, 3 - 4
gitarrförstärkare, gitarrställ och diverse trästolar, 2 st trumset, notställ, PA/kompaktmixer.
Alternativt Rock/akustisk- gitarrstudio.
3 st arbetsplatser varav en dator (MAC 27" retinaskärm), skrivare, skrivbord m hurtsar,
hyllförvaring, låsbara högskåp (2000 x 1000 mm), CD spelare JVC,
whiteboardtavla/smartboard, väggfast spegel, tillräckligt med klädda stolar, notställ (K&M).
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4001

Namn:

Personalrum

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Personalrum

Fast inredning:
Lös inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, minst 2 höga kylskåp och frysar, diskmaskin, spis
med häll, köksfläkt
Plats för kaffeautomat med vatten, sittgrupper, bord och stolar i tillräckligt antal.
Projektion/TV/storbild

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

88 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 50 <

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor och till studio

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44, personalrum kort efterklang så inte miljön blir skramlig matsal.

Anmärkning:
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,3 0,5
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4002

Namn:

Bild

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Bildsal

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, mycket förvaring, tryckbord, våtrum?

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

82 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 25 - 30

Dörröppningsmått (mm)

900 via korridor

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor. Rum med hög ljudmiljö?

Anmärkning: Hög ljudmiljö pga många personer i rummet. Behöver ytor!
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,3 0,5

2017-01-04

Sida 57 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4003

Namn:

Bild/förråd

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förråd

Fast inredning:

hyllor, skåp, mycket förvaring,

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

6 kvm

Personantal: snitt / max:

0

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej förråd

Akustik

Gul - förråd

Anmärkning:

2017-01-04

Sida 58 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4004

Namn:

Textil

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Textilsal

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, mycket förvaring, symaskiner, klipp/läggbord

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

86 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 25 - 30

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor. Rum med hög ljudmiljö?

Anmärkning: Hög ljudmiljö pga många personer i rummet. Behöver ytor!
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,3 0,5

2017-01-04

Sida 59 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4005

Namn:

Textil/förråd

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förråd

Fast inredning:

hyllor, skåp, mycket förvaring,

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

6 kvm

Personantal: snitt / max:

0

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej/förråd

Akustik

R´w 44

Anmärkning:

2017-01-04

Sida 60 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4006

Namn:

Bild våtrum

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Grovrum/Våtrum

Fast inredning:

Diskhoar (2 st), avlopp, vatten, våtrumsäkrat, kakel på golv tåliga väggar, avlopp

Lös inredning:

Brännugn/ar

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

12 kvm

Personantal: snitt / max:

2/6

Dörröppningsmått (mm)

900 via bild och textil

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor. Rum med hög ljudmiljö?

Anmärkning: Kan vara hög ljudmiljö vid tillfällen, avlopp, brännugn, ventilation
Akustik: Hög dämpning mot tak, golv, angränsande rum och korridor. Kort efterklangstid 0,3 0,5

2017-01-04

Sida 61 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4007

Namn:

Kontor/Chef

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontor

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Sittgrupp/minikonferens

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

16 - 20 kvm

Personantal: snitt / max:

1/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor. R´w 40 mot korridor?

Anmärkning:
Finns:

Höj/sänkbart skrivbord, skrivare, dator, hurts,2 st 1500 x 800 mm hyllor med
låsbart jalusi, 1 st låsbart skåp 1800 x 800 mm, 1 st hylla 1800 x 800 mm,
klädhängare, besöksgrupp med bord för 4 pers.

Behov:

2017-01-04

Sida 62 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4008

Namn:

Förråd/arkiv

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontorsförråd/arkiv

Fast inredning:

hyllor, skåp,

Lös inredning:

Kassaskåp

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

12 kvm

Personantal: snitt / max:

0

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 44

Anmärkning: Förråd

2017-01-04

Sida 63 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4009

Namn:

Kontorsförråd

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontorsförråd

Fast inredning:

hyllor, skåp, förvaringar

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

6 kvm

Personantal: snitt / max:

0

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

nej

Akustik

R´w 44

Anmärkning: Förvaring

2017-01-04

Sida 64 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4010

Namn:

Kontor ThFl

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontor

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Mindre sittgrupp (bord + 2 platser)

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

12 kvm

Personantal: snitt / max:

1/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor.

Anmärkning:
Finns:

Höj/sänkbart skrivbord, skrivare, dator, hurts, två 1500 x 800 mm hyllor med
jalusi, klädhängare, besöksgrupp med bord för 2 pers. Musikanläggning.

Behov:

2017-01-04

Sida 65 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4011

Namn:

Kontor KaRy

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontor

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Lokal skrivare, besöksstolar

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

12 kvm

Personantal: snitt / max:

1/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor.

Anmärkning:
Finns:

Höj/sänkbart stort skrivbord, skrivare, dator, hurts, 4 st 1500 x 800 mm hyllor med
låsbart jalusi, klädhängare/klädskåp, besöksgrupp med bord för 2 pers.

Behov:

2017-01-04

Sida 66 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4012

Namn:

Kontor BiYm

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontor

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Lokal skrivare, besöksstolar

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

12 kvm

Personantal: snitt / max:

1/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor.

Anmärkning:
Finns:

2017-01-04

Höj/sänkbart skrivbord, skrivare, dator, hurts, två 1500 x 800 mm hyllor med
jalousi, klädhängare, besöksgrupp med bord för 2 pers.

Sida 67 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4013

Namn:

Kontor JaHe

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontor

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, arbetsplats

Lös inredning:

Lokala skrivare, besöksstolar 2 datorplatser

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

12 kvm

Personantal: snitt / max:

1/4

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor.

Anmärkning:
Finns:

1 st skrivbord, 1 st databord, 2 st skrivare, 2 datorer (PC m dubbla 4K upplösning
skärmar och MAC 27" retinaskärm), hurts, 1 st 2000 x 800 mm hylla,
klädhängare/skåp, 1 st besöksstol 2 st mindre hjulbord för extern utrustning.

Behov:

1 st skrivbord, 1 st databord, 2 st skrivare, 2 datorer (PC m dubbla 4K upplösning
skärmar och MAC 27" retinaskärm), hurts, 1 st 2000 x 800 mm hylla,
klädhängare/skåp, 1 st besöksstol 2 st mindre hjulbord för extern utrustning. 1 st
ljudanläggning av högre kvalité 1 st bättre datorhögtalare m subbas.

2017-01-04

Sida 68 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4014

Namn:

Kontor Producent/Media

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kontor

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp, 2 arbetsplatser

Lös inredning:

Lokal skrivare, besöksstolar

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

23 kvm

Personantal: snitt / max:

1/6

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 44 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor.

Anmärkning:
Finns:

2 st Höj/sänkbara skrivbord, datorer 2 st 27" MAC retinasärmar, 2 st hurtsar, WiFi
skrivare, 5 st 1000mm hyllor med jalousi, klädhängare, besöksgrupp med bord
för 4 pers. Anslagstavlor

Behov:

2 st Höj/sänkbara skrivbord (ej IKEA), datorer (MAC) med 27" retinaskärmar, 2 st
hurtsar, WiFi skrivare, 5 st 1500 x 800 mm hyllor med jalousi, klädhängare,
besöksgrupp med bord för 4 pers. Anslagstavlor

2017-01-04

Sida 69 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4015

Namn:

Personaldusch/omklädning

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Dusch WC omklädning personal

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp/förvaring ”avbytarbänk”

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

26 kvm

Personantal: snitt / max:

1 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja/Nej

Akustik

R´w 40 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor.

Anmärkning: Fuktsäkrat

2017-01-04

Sida 70 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4016

Namn:

Omklädning/dusch

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Dusch WC omklädning dans/teater/allm

Fast inredning:

Klädhängare, hyllor, skåp/förvaring ”avbytarbänk”

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

26 kvm

Personantal: snitt / max:

1 / 10

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja/Nej

Akustik

R´w 40 Medelhög dämpning mot golv tak, angränsande lokaler och korridor.

Anmärkning: Fuktsäkrat

2017-01-04

Sida 71 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4017

Namn:

Dans II

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Dans

Fast inredning:

Väggfasta dansstänger, Dansgolv, Väggfasta dansstänger, Dimbart ljus
mörkläggning, ljussättning

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

160 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 40

Dörröppningsmått (mm)

900 / 1500 mellan förråd

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Medelhög dämpning mot golv tak, R´w 70 angränsande lokaler.

Anmärkning: Dansgolv enl spec. Dimbart ljus, mörkläggning, råer för ljussättning (LED)

2017-01-04

Sida 72 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4018

Namn:

Dans I

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Dans

Fast inredning:

Väggfasta dansstänger, sportgolv, Dimbart ljus mörkläggning, ljussättning

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

110 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 30

Dörröppningsmått (mm)

900 / 1500 mellan förråd

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Medelhög dämpning mot golv tak, R´w 70 angränsande lokaler.

Anmärkning: Sportgolv enl spec.

2017-01-04

Sida 73 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4019

Namn:

Förråd dans/cirkus

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förråd Dans/Cirkus

Fast inredning:

Hyllor, skåp, förvaring (sportgolv?) Samma höjd på golv som…

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

25 kvm

Personantal: snitt / max:

5

Dörröppningsmått (mm)

1500 mellan cirkus/dans

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 Medelhög dämpning mot golv tak, korridorer

Anmärkning: Sportgolv enl spec?

2017-01-04

Sida 74 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4020

Namn:

Teater/Cirkus

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Teater/Cirkus

Fast inredning:

sportgolv, Dimbart ljus mörkläggning, ljussättning

Lös inredning:

Ev lösa scenelement, ljudanläggning, projektor, duk

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

156 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 40

Dörröppningsmått (mm)

900 / 1500 mellan förråd

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 Medelhög dämpning mot golv tak, korridorer

Anmärkning: Sportgolv enl spec.

2017-01-04

Sida 75 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4021

Namn:

Loge

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Loge

Fast inredning:

Sminkspeglar, väggfast bänk, anpassat ljus för smink

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

15 kvm

Personantal: snitt / max:

4/6

Dörröppningsmått (mm)

900 /

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 Medelhög dämpning mot golv tak, R´w 40 angränsande förråd.

Anmärkning: Loge

2017-01-04

Sida 76 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4022

Namn:

Kostymförråd

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kostymförråd

Fast inredning:

Förvaring för kläder

Lös inredning:

Klädstänger

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

24 kvm

Personantal: snitt / max:

4/6

Dörröppningsmått (mm)

1500 mot revisita /

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler.

Anmärkning: Klädförråd

2017-01-04

Sida 77 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4023

Namn:

Rekvisita

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Rekvisitaförråd

Fast inredning:

Förvaring, hyllor, skåp

Lös inredning:

Tvätt och strykmöjligheter, arbetsbänk, tvättställ

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

53 kvm

Personantal: snitt / max:

4/6

Dörröppningsmått (mm)

1500 mot teatersalar

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler.

Anmärkning: Rekvisita

2017-01-04

Sida 78 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4024

Namn:

Teater II

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Teatersal

Fast inredning:

Sportgolv?, Dimbart ljus mörkläggning, ljussättning (blackbox)

Lös inredning:

Ev. lösa scenelement, ljudanläggning, projektor, duk

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

85 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 30

Dörröppningsmått (mm)

900 / 1500 mellan förråd

Dagsljusbehov Ja/nej

Ja

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler. R´w 70 mot konferensrum (4026)

Anmärkning:

2017-01-04

Sida 79 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4025

Namn:

Foto/media

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Foto/media

Fast inredning:

Dimbart ljus mörkläggning

Lös inredning:

Greenscreen, ljussättning för bakprojektion

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

24 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 12

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

nej

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler.

Anmärkning: Foto/media. Greenscreen, ljussättning för bakprojektion

2017-01-04

Sida 80 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2016-xx-xx

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4026

Namn:

Konferens

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Konferens

Fast inredning:

Dimbart ljus

Lös inredning:

Konferensutrustning, datoruttag

Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

35 kvm

Personantal: snitt / max:

5 / 12

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

nej

Akustik

R´w 65 mot angränsande lokaler.

Anmärkning: Konferensrum, dörr mot korridor, glasvägg mot korridor

2017-01-04

Sida 81 av 84

Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2017-01-03

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4027

Namn:

Vilorum

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Vilorum

Fast inredning:

Dimbart ljus

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

10 kvm

Personantal: snitt / max:

1/2

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

Gul - vilorum

Anmärkning:
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2017-01-03

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4028

Namn:

Kopiator/förråd

Samband:

Verksamheten

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Kopiator/förråd

Fast inredning:

Hyllor, skåp, datauttag, eluttag

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)

11 kvm

Personantal: snitt / max:

1/4

Dörröppningsmått (mm)

900

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

Akustik

Kopiator/förråd,

Anmärkning: Hyllor, skåp, datauttag, eluttag
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Rumfunktionsprogram

KULTURSKOLAN

Datum

2017-01-03

Status:

Preliminär

Rumsnummer

4017/a

Namn:

Eventuellt: Förrum/dans

Samband:

Gestaltningsgruppen

Allmänt

Kommentar:

Funktionsbeskrivning:

Förrum före danssalar,

Fast inredning:

Förvaring, klädhängare, låsbara skåp (för dator, mobiler)

Lös inredning:
Min Rumsbredd +
Rumshöjd: (mm)
Dörröppningsmått (mm)
Akustik

12 - 15 kvm

Personantal: snitt / max:

10 / 12

Dagsljusbehov Ja/nej

Nej

R´w 40 (Ombyte – förrum till danssalar)

Anmärkning:
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BESLUTSFÖRSLAG

Tilläggsanslag i Budget 2017 – Fördelning av generellt
statsbidrag med anledning av flyktingsituationen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Följande nämnder erhåller tillfälligt utökade Kommunbidrag under 2017
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

2017-03-24
Datum

2 594 tkr
15 176 tkr
9 880 tkr
3 000 tkr

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0189
Programområde: 1
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40, Annette Antonsson, tfn 033- 35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-03-23/Magnus Widén

Sida
1(2)
2017-04-03

Dnr 2016/KS0189
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Roger Cardell

Tilläggsanslag i Budget 2017 – Fördelning av
generellt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen.
Borås stad fick 2015 sammanlagt 81,0 mnkr i ett tillfälligt generellt statsbidrag för
ökade kostnader i samband med den rådande flyktingsituationen. Av detta bidrag
avsåg 6,2 mnkr år 2015 och ingick i kommunens resultat för 2015.
Återstående tillgängliga medel 74,8 mnkr föreslogs att användas till att tillfälligt förstärka kommunens verksamheter och fick då ses som ett extra utökat ekonomiskt
utrymme utöver de ordinarie ersättningsformer och statsbidrag som finns tillgängliga
för flyktings- och invandringshanteringen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 § 94 att fördela bidraget med 44,15 mnkr
år 2016 och 30,65 mnkr år 2017.
Förslag till fördelning avseende 2017 var preliminär eftersom beräkningen till viss del
byggde på prognoser av tillkommande nyanlända personer. I detta förslag har fördelningen för 2017 beräknats efter andelen asylsökande förskolebarn och elever hösten
2016. Denna fördelning är kommunicerad med berörda förvaltningar.
Kommunstyrelsen är medveten om att det kan finnas andra verksamheter som har
tillkommande kostnader i samband med flyktingtillströmningen. Med anledning av
detta avsätts 3,0 mnkr av statsbidraget och ställs till Kommunstyrelsens förfogande
när sådana behov uppstår.
Nedan framgår vilka nämnder som föreslås få del av den tillfälliga satsningen 2017
samt vilka ändamål som avses. Kommunstyrelsen vill poängtera att medlen är tillfälliga under 2017 och uppmanar därför de aktuella nämnderna att ha god beredskap
inför 2018 och planera sin verksamhet utan detta tillskott. Då statsbidraget enligt redovisningsreglerna är helt bokfört under 2015-2016 föreslår Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige ”öronmärker” 30 650 tkr i bokslut 2016. Medlen blir då ett tillkommande verksamhetsutrymme under 2017 och redovisas i balanskravsutredningen
i samband med bokslut 2017.

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

2

Ändamål

Belopp
tkr 2017

Nämnd

Tillfälligt stöd med anledning
av flyktingsituationen

2 594
15 176
9 880

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Till KS förfogande för senare fördelning
Summa

3 000

Kommunstyrelsen

30 650

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

E 13 Orangeriet 2.0
(Läggs ut senare på webben)

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

SP 2

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande, ändring av detaljplan för
Kv Pallas 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Har inget att erinra mot förslag till detaljplaneändring för kv Pallas 1.

2017-03-15
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-03-16
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0371 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2017-03-15 / bh

Programområde: 2

Sida
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Dnr 2015/KS0371 214

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande, ändring av detaljplan
för Kv Pallas 1
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Granskning
Nämndbeslut
2016-09-22 § SBN 2016-000301
BN2015-0650

Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum,
Pallas 1 m.fl. – Höghuset, Borås Stad.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade höghuset i kvarteret Pallas samt att
justera byggrätten för befintlig parkeringsramp. Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke
med en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan kvarteren i rutnätsplanen och
Stadsparken, fristående från kvarteret. Som landmärke är det viktigt att byggnaden utformas med
hög arkitektonisk nivå.
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och är en del av kvarteret Pallas sydvästra
hörn. Det ansluter till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs Viskan i söder.
Planområdets totala areal är ca 800 kvm och omfattar kvartersmark och en mindre del av
Hallbergsplatsen som är allmän platsmark.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som utgör
underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för samfälligheter
ombeds informera övriga delägare om innehållet i detta brev. Den
som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår den 3 mars – den 31 mars.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl.
8-15. Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på stadsbiblioteket.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post: Kristina2.axelsson@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post: Michaela.Kleman@boras.se
Jonatan Westlin tfn. 033-35 85 07, Jonatan.westlin@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 31 mars via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer BN2015-0650. 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 1 mars 2017
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Detaljplan för del av Centrum
Pallas 1 m.fl. - Höghuset
Granskning

BN 2015-0650

Sammanfattning
Den nya detaljplanen skiljer sig från gällande detaljplan P1214
avseende bostadsändamål i höghuset. Planen ger även en
justerad byggrätt för den beﬁntliga parkeringsrampen samt
möjlighet till anläggningar under mark. Gällande detaljplan
tillåter centrumverksamhet i höghuset till skillnad från den
här detaljplanen som även tillåter bostäder.
Gällande detaljplan syftar till att ge Borås ett landmärke med
hög arkitektonisk kvalitet vid infarten till Borås i en höjd av
20-34 våningar.
Enligt Borås Stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör för en
förtätning av kvarteret Pallas med bostäder.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Pallas 1 m.fl. - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 22 september 2016.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade
höghuset i kvarteret Pallas samt att justera byggrätten för
beﬁntlig parkeringsramp.

Bebyggelsen i kvarteren norr och öster om Pallas har kulturhistoriska värden och utgörs av småskalig kvartersbebyggelse
i två till fem våningar och är omnämnda i Borås Stads
kulturmiljöprogram. Användningen är bostäder, butiker och
kontor. Väster om Hallbergsplatsen ligger Hotell Grand som
byggdes 1971.

Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke med
en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan
kvarteren i rutnätsplanen och Stadsparken, fristående från
kvarteret. Som landmärke är det viktigt att byggnaden
utformas med hög arkitektonisk nivå.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och
är en del av kvarteret Pallas sydvästra hörn. Det ansluter
till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs
Viskan i söder. Planområdets totala areal är ca 800 kvm och
omfattar kvartersmark och en mindre del av Hallbergsplatsen
som är allmän platsmark.
Fastigheterna i kvarteret Pallas är privatägda och ägs av olika
partnerskap mellan Cernera AB och Järngrinden AB.

Gällande detaljplan
Området omfattas av detaljplan P1214 som vann laga kraft
2015-04-15.

Kommunala beslut
Detaljplanen för Pallas P1214 vann laga kraft 2015-04-15
efter Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens beslut
innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i detaljplanen
eftersom det inte ansågs förenlig med gällande praxis för
traﬁkbuller. Beslutet togs i överenskommelse med kommunen
och har inneburit att övrig byggnation inom kvarteret Pallas
har kunnat påbörjas.
2015-05-25 yttrade sig Kommunstyrelsen angående
exploatörens begäran om planändring och uppmanade
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-0611 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen.

Ny bebyggelse
Gällande detaljplan P1214 möjliggör ett höghus i anslutning
till Hallbergsplatsen. Byggrätten möjliggör centrumändamål
och parkeringsramp.
För kvarteret pågår en stor ombyggnad som bland annat
innebär nya fasader, påbyggnad med bostäder och ett höghus
som blir 20-34 våningar. Kvartershusets källarvåning och
markvåning kommer fortsatt innehålla galleria. Över det
ﬁnns fyra parkeringsvåningar. Den pågående påbyggnaden
omfattar två bostadsvåningar med en öppen gård med
möjligheter att ha planteringar.
Den nya detaljplanen skiljer sig endast från gällande detaljplan P1214 avseende bostadsändamål i höghuset och justerad
byggrätt för den beﬁntliga parkeringsrampen samt möjlighet
till tekniska anläggningar under mark. Gällande detaljplan
tillåter endast centrumverksamhet i höghuset till skillnad
från den här detaljplanen som även tillåter bostäder. I denna
planen tillåts även den beﬁntliga parkeringssnurran att vara
kvar. I föregående detaljplan skulle åtkomsten till parkringsvåningarna lösas med en annan typ av ramper.

Stadsbild och gestaltning
Utmärkande för centrala Borås är Viskan, Stadsparken och
rutnätsstaden. Till de starka formerna tillkommer ett högt
hus vid Viskan, i skarven mellan Stadsparken och rutnätsstaden. På långt håll samspelar formerna och en slank proﬁ l
då den vertikala solitären är av vikt, vilket föranleder en
planbestämmelse att huset inte får vara lägre än 20 våningar
för att uppnå en slank vertikal volym. Landmärken är viktiga
för orienteringen i en stad och bidrar till en intressant skyline.
Staden kommer att förändras med det höga huset i kv Pallas
som kommer att ge staden en ny målpunkt. Borås har en stor
variation av uttryck i arkitektur och platser. Sammanhållande
är den rytmiska upprepningen i rutnätsstadens form och
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Gestaltningsförslag. Kvarteret Pallas sett från Sandwalls plats.

Stadsparken och Viskan.
DETALJPLAN

5

Kvartershuset

S

Höghuset

Viskan
Orangeriet

Orienteringskarta.

Vy från Teaterbron.
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Viskans vatten. Då höghuset kommer att bli framträdande
i hela centrala staden är en hög arkitektonisk kvalitet en
förutsättning.
Pallashuset kommer att markera entrén till Stadsparken från
Hallbergsplatsen. Läget i innerstaden markerar också den
västra infarten till centrum. Borås kan komma att få ytterligare ett landmärke vid södra infarten från Annelundsmotet
i form av Vitsippanprojektet. Tillsammans med kv Nejlikan
på Druvefors blir det tre solitärer med olika höjd och olika
uttryck.
En positiv effekt med att förtäta är, förutom de samhällsekonomiska vinsterna med att samutnyttja infrastruktur, att
folk bidrar till med rörelse och liv i staden, vilket bidrar till
att öka stadens attraktivitet. Människors största intresse är att
se andra människor och att skapa olika slags mötesplatser är
viktigt.

Höghuset ny målbild i staden.

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en översiktlig undersökning om vindförhållandena
runt kv Pallas (Klimator, 2014-06-27). Den är tillämpbar
även för den här detaljplanen. Rapporten beskriver hur man
kan klara åtgärder mot alltför stor vindpåverkan på liggande
förslag på egna fastigheten med eventuella kompletteringar
av planteringar på allmän platsmark.
Vy från Smedsgatan.

Historik och kulturmiljöer
Kv. Pallas skapades av två kvarter och en bit av Holmsgatan
år 1969. Byggnaden inom kvarteret Pallas uppfördes i betong
med synlig ballast av vit sten och stod klar 1971. Syftet
var att bygga ett varuhus med parkeringsanläggning för
Domus. Varuhuset fanns i entréplan och källarvåning, som
nåddes med Borås första rulltrappa. Parkeringshuset består
av tre våningar och ett däck utan tak på fjärde våningen.
Mot söder och Viskan byggdes en parkeringsramp i spiral.
Sex meter höga, genombrutna betongelement hängdes
utanpå de norra och södra fasaderna framför de tre nedersta
parkeringsvåningarna. De spetsmönstrade betongelementen
ersattes senare av brutalistiska snedställda betongelement
som plockats bort i pågående ombyggnation. Efter ombyggnationen kommer det ﬁnnas ﬂer butiker, café samt kontor
mot Hallbergsplatsen.

Kvarteret från Stadsparken. Utan den beﬁntliga p-snurran.

Bostäder
I den redan planerade exploateringen som sker med stöd
av detaljplan P1214 så tillkommer 40 lägenheter ovanpå
kvartershuset. Genom den nya detaljplanen kommer även
höghuset kunna användas för bostäder. Där ﬁnns det möjlighet att skapa ca 100 stycken nya lägenheter.

Sandwalls plats fortsätter i Strandpromenaden.
DETALJPLAN
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Arbetsplatser
Planerad exploatering och förtätning av kvarteret som sker
med stöd av gällande detaljplan P1214 kommer innebära
en upprustning av beﬁntliga lokaler samt möjliggöra nya
handelslokaler, kontor och hotell. Genom detta skapas nya
arbetstillfällen i centrum.

Offentlig och kommersiell service

Hallbergsplatsen från söder under ombyggnationen.

Genom gällande detaljplan P1214 stärks utbudet av kommersiell service i centrum. Inom en kilometer från planområdet
ﬁnns offentlig service i form av fem förskolor och ﬂera
skolor. Det ﬁnns ett behov av ﬂer förskolor i centrum, och
kommunen bedriver ett aktivt arbete för att få fram ﬂer.
Genom denna detaljplan kan ytterligare ca 100 nya lägenheter
skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell och offentlig service i centrum.

Barnperspektivet
Lekplatser ﬁnns nära bostäderna i kv Pallas. Stadsparken
ﬁnns direkt utanför planområdet och Annelundsparken
450 meter åt öster. Entrén till bostäderna i höghuset ligger i
direkt anslutning till stråket utmed Viskan. Gatorna i centrala
staden planeras att bli gångfartsgator. Skolor ﬁnns på promenad- eller cykelavstånd.
Lilla Brogatan vid kv Pallas och Narcissus under ombyggnationen.

Stadens centrum erbjuder en stimulerande miljö med
möjligheter till shopping, biografer, bibliotek och fritidsanläggningar som bad och idrottsplatser. Ett stort utbud
av kollektivtraﬁk bidrar till att skapa en rörelsefrihet för
unga och ger korta restider till idrottsanläggningar, natur,
löpslingor och fotbollsplaner.
Att det planeras ﬂer bostäder i centrum medför att det ﬁnns
ﬂer människor i rörelse ﬂer timmar på dygnet både i parken
och på gator och torg. Boende i höghuset med utsikt över
parken och verksamheter i bottenvåning med butiker bidrar
till trygghet.

Stadsparken, rekreation.

Samtliga lägenheter i kv Pallas får tillgång till uteplats,
antingen som balkong i höghuset eller till gård på plan sex i
kvartershuset.

Tillgänglighet
Planområdet är plant. Byggnadernas utformning leder inte till
hinder eller begränsningar för personer med funktionsnedsättning.

Hallbergsplatsen innan ombyggnationen.
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CENTRALSTATIONEN

RESECENTRUM

40 0 M

BRODALSMOTET

ANNELUNDSMOTET
Traﬁkkarta

3. Gator och trafik

bussar

lastbilar, angöring

bilar

planområde

Gatunät
Planområdet ligger centralt innanför cityringen med ca 400
meter till Resecentrum. Det är väl försörjt med lokalbussar
på Lilla Brogatan och ett stort utbud av regional buss- och
tågtraﬁk vid Resecentrum. Det innebär att man kan förvänta
sig en låg andel bilresor. Läget i staden ger också kort
körsträcka till påfart på riksväg 40. Planen bidrar därför
positivt till Borås stads mål om en bilfri stadskärna där
kollektiva transportsystem dominerar.
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en traﬁkutredning (Sweco, 2013-11-15). Den baserades på att det skulle vara möjligt att använda höghuset för
bostäder och är därför tillämpbar även för denna detaljplan.
Den tillkommande biltraﬁkalstringen från planen beräknades bli cirka 1 100 bilförﬂyttningar/vardagsdygn. Av dessa
beräknas 500 alstras av bostäderna och resterande 600 till
ungefär lika delar av kontor och hotell.
Med utgångspunkt från den förväntade traﬁktillväxten och
inklusive den ökade alstringen från Pallas har en kapacitetsbedömning gjorts för korsningarna Lilla Brogatan – Sven
Erikssonsgatan och Varbergsvägen – Lilla Brogatan – rampanslutning med riksväg 40. Den ytterligare traﬁkbelastningen

DETALJPLAN

Pågående planarbeten

från planen beräknas bli förhållandevis liten och kapaciteten
bedöms vara tillräcklig i båda korsningarna för de framtida
traﬁkmängderna. Ett problem har varit Varbergsvägens norra
tillfart där de framtida traﬁkmängderna riskerar att ge köer
som växer förbi Brodalsgatan och därmed riskera att skapa en
blockeringssituation. Bussar leds nu om via rondellen på Lilla
Brogatan till Resecentrum vilket gör att framkomligheten
blivit bättre.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området. Hallbergsplatsen har ca 30 platser för cyklar. I övrigt saknas markerade
platser för cykelparkering i anslutning till området. Den
planerade exploateringen innebär att behovet av cykelparkeringar kommer att öka för såväl besökare som de som bor
och arbetar inom kvarteret. Fler platser bör sökas närmare
Strandpromenaden och närliggande torgytor. För att göra
cykelåkande attraktivt samt av säkerhetsskäl behöver ﬂer
cykelparkeringar anordnas. För boende och arbetande bör
låsbara cykelrum inom kvarteret ordnas.
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Kollektivtrafik

Avfall

Området är väl försörjt med kollektivtraﬁk. Hållplatser ﬁnns
utmed Lilla Brogatan som idag traﬁkeras av fem stadslinjer
och en lokallinje, totalt 30 turer i båda riktningarna varje
timma under högtraﬁkperiod på vardagar. Avståndet till
Resecentrum (tåg och vissa regionala busslinjer) och Södra
Torget (övriga stadslinjer och vissa regionala busslinjer) är ca
400 respektive 200 meter.

Byggnaderna och lägenheterna ska utformas med utrymmen inomhus för källsortering av avfall. Gemensamma
avfallsutrymmen för boende respektive verksamhetsutövare
anordnas på lämplig plats i enlighet med Renhållningsordning för Borås Stad. Hämtningsfordon ska kunna angöra
intill avfallsutrymmen på ett traﬁksäkert sätt. Nivåskillnader
bör undvikas. Närmaste återvinningsstation ﬁnns idag vid
Krokhallstorget ca 250 meter nordväst om planområdet.

Biltrafik och bilparkering
Parkeringshuset i kvarteret Pallas kommer att kunna erbjuda
413 parkeringsplatser. Behovet av parkeringsplatser för hela
kvarteret har studerats i en särskild parkeringsutredning
(Koucky 2016-03-21). Enligt den gällande parkeringsnormen
beräknas parkeringsbehovet uppgå till 429 platser. På grund
av kvarterets stora tillgång till parkering och det centrala
läget med god tillgång till service och kollektivtraﬁk har
Kommunfullmäktige beslutat om ett avsteg från parkeringsnormen angående Kv. Pallas.

5. Mark
Natur och vegetation
Marken inom planområdet är bebyggd eller hårdgjord. I
naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, Borås
miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde III
(I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men utgör
ändå viktiga biotoper.

Borås Stad har tagit fram en ny parkeringsnorm med större
ﬂexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter.
Jämfört med den före detta parkeringsnormen innebär den
en minskning av antalet parkeringsplatser för Pallas med 320
platser.

Lek och rekreation

Tillgången till markparkeringsplatser är begränsad och
beﬁntliga platser är avsedda för angöring och kortare ärenden. Parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter i kv
Pallas ska i första hand fyllas inom kvartersmarken.

Det har länge pågått en diskussion i Borås om hur Stadsparken kan bli tryggare att vistas i. Genom att lägga ett högt
hus med bostäder och verksamheter som befolkar park- och
stadsrum med gående och cyklister ges en större trygghet
under större del av dygnet. Med det nya caféet och möteslokaler, Orangeriet, med utomhusscen framför Teaterbron rör
sig också ﬂer i parken.

Angöring och utfarter
Angöring till kvarteret Pallas, till parkeringsgarage samt
varumottag sker från Hallbergsplatsen. På Lilla Brogatans
norra sida ﬁnns ﬁckor som utgör lastzon klockan 06-11, övrig
tid tillåts korttidsparkering.

4. Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Fastigheten Pallas 1 är ansluten till det kommunala vattenoch spillvattennätet. Dagvattennät ﬁnns också utbyggt till
området.
För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för den höga
byggnaden krävs en lokal tryckstegring.

El, tele och fiber
Ledningar för tele och bredband ﬁnns utbyggda i anslutning
till området. Det är exploatörens ansvar att samråda med
respektive lednings- och nätägare kring villkoren för anslutning.
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Planområdet gränsar till Stadsparken som utgör Borås äldsta
kulturpark och började anläggas år 1897. Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla rekreationsområden.

I södra delen av parken ﬁnns Stadsparksbadet som är en
viktig målpunkt. Sommaren 2013 byggdes en välbesökt
äventyrslekplats norr om badhuset. Det ﬁnns också en
äventyrsgolfbana på en höjd mot Sven Ericssongatan.

Geoteknik och Radon
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en geoteknisk utredning av den del av planområdet
som innehåller nybyggnation (WSP, 2011-09-30, med
komplettering 2013-10-15). Den är tillämpbar även för denna
detaljplan.
Eftersom den siltiga sanden delvis har låg till mycket låg
fasthet ska det nya bostadshusets stomme och väggar
grundläggas med pålar till fasta bottenlager. Schaktarbeten
ska ske i torrhet. Eftersom grundvattenytan genombryts vid
byggandet av källare kommer pumpning att ske.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Förorenad mark
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en markundersökning av den del av planområdet
där höghuset planeras (WSP 2011-08-30). Den är tillämpbar
även för denna detaljplan. Undersökningen påvisar halter av
organiska ämnen över nivån för känslig markanvändning
(KM). Påträffade halter bedöms inte utgöra en risk för
nuvarande användning eller föreslagen exploatering.
Schaktningen är redan genomförd enligt utredningen från
den nu gällande planen. Inga tecken på färgförändringar, lukt
eller innehåll av byggrester har påträffats.

6. Vatten
Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbyggnadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan, tar fasta på.
Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan. Stråken
utmed Viskan behöver plaster och torg som inbjuder till
möten mellan människor.
Promenaden längs Viskan är idag både gång- och cykelväg. I
gällande detaljplan P1214 ingår att bredda Strandpromenaden
och få plats med uteservering genom att träden tas ner,
samt att gräsremsan och gång- och cykelstråket får samma
stenbeläggning lik den på Sandwalls plats för att möta upp
till en högre standard.

Strandpromenaden vid Pallas innan ombyggnationen.

Viskan har mellan Öresjö till Jössabron klassiﬁceringen
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Det största skälet till klassningen otillfredsställande
ekologisk status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfallet. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist till år 2021
för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status.
Tidfristen beror på att det bedöms vara tekniskt omöjligt att
uppnå normen år 2015. Planen innebär inga förändringar av
förhållanden i Viskan som försämrar möjligheten att uppnå
god ekologisk status år 2021 eller att bibehålla god kemisk
ytvatten status år 2015.
Lilla Brogatan vid kv Pallas och Minerva innan ombyggnationen.

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs
med hänvisning till att området är redan ianspråktaget och
bebyggt.

Översvämningsrisk
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
studerades översvämningsrisken för området. HDI konsulter
utförde 2010 på uppdrag av Borås Stad en detaljerad
översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och
Viaredssjön. I en rapport daterad 2013-10-10 har DHI gjort

Översvämningskartering som visar var det ﬁnns översvämningsrisk.
DETALJPLAN
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en justering av beräkningen av ﬂödena och maxnivåerna i
Viskan eftersom nya rapporter visar att vatten kommer att
stiga mer än tidigare beräkningsmodeller visat.
Vid nyexploatering av bostäder och centrumverksamheter
på mark med översvämningsrisk kan konsekvenser av en
översvämning lindras med översvämningståliga konstruktioner och möjlighet att ta sig till och från byggnader. Bebyggelse och mark ska utformas så att översvämmande vatten
upp till +133 (Borås lokala höjdsystem från 1973) inte skadar
byggnader och infrastruktur. Det är fastighetsägarens ansvar
utforma byggnaden så att känslig utrustning i källarplanet
inte skadas, till exempel el och hissar.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det ﬁnns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
och omgivningsbuller bedöms inte komma att överskridas på
grund av den verksamhet som medges i detaljplanen.

7. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms
inte som nödvändiga.

Buller
En traﬁkbullerutredning har utförts av ACAD (2015-10-08)
samt en reviderad rapport (2017-01-30) för de planerade
bostäderna i höghuset. Beräkningarna visar att ekvivalent
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 55 dB(A) vid
delar av det planerade husets fasader. Som högst uppgår ekvivalent ljudnivå till 60 dB(A) vid fasad mot väster. Värdena
avser frifältsvärden vid slät fasad utan avskärmning från
balkongplattor och skärmar. Eftersom ekvivalent ljudnivå
ej överskrider 60 dB(A) vid någon fasad är det möjligt att
bygga smålägenheter på högst 35 m2 . Smålägenheterna klarar
riksdagens riktvärden oavsett var de placeras i byggnaden,
utan bullernedsättande åtgärder.
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För redovisning av bullervärden över byggnaden se
bullerutredningen (ACAD, 2017-01-30). Bullerutredningen
redovisar även hur bullret löses för varje lägenhetstyp med
planlösningar. Planlösningar och bullervärden illustreras på
bilden på sida 15.
Lägenheterna med fasad mot norr (gröna lägenheten på
sida 15) är minst bullerutsatta de har bullervärden mellan
45 och 50 dB(A) . På den sidan av huset, samt alla de andra
lägenheterna på de lägre våningsplanen, uppfylls riktvärdet
enligt bullerförordningen utan att extra åtgärder krävs för
dessa bostäder.
I lägenheterna mot Strandpromenaden och Stadsparken (de
gula lägenheterna) är bullervärdena upp till 55 dB(A). Här
krävs det ljudabsorbenter i balkongerna för att komma ner till
värden som uppfyller förordningen. Balkongerna förses med
ljudabsorbenter i taket och tätt räcke. Det bedöms ge 3-5 dB
dämpning av ljudnivån vid fasaden.
Den delen av huset som är mest bullerutsatt har fasader mot
Lilla Brogatan och Hallbergsplatsen (orangea lägenheter på
sida 15). För att klara riktlinjerna för buller behöver dessa
lägenheter både dämning i balkongen samt att balkongen
förses med balkongskärmar. Skärmens storlek motsvarar att
75 % av ytan ovanför räcket. Borås Stad anser att detta är en
godtagbar lösning då samtliga balkonger kommer att glasas in
för att öka komforten för de boende.
Länsstyrelsens tolkning av bullerreglerna är att glasskärmar
framför fasad inte får användas för att dämpa buller, men att
5 % av lägenheterna kan tillåtas överskrida bullerriktlinjerna.
Kommunen har därför valt att arbeta vidare med att tillåta
5 procents avsteg för lägenheterna markerade med orange
i bilden på sida 15. För att klara detta ska de lägenheterna
göras om till smålägenheter på max 35 m2 eller andra ytor
som t.ex. förråd eller centrumverksamhet.
I plankartan regleras detta med bestämmelser om störningsskydd som lyder: Om ekvivalent nivå vid bostadens fasad övergår 55
dB(A) ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalet ljudnivå på
högst 55 dB(A) samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A).
För små lägenheter med en boarea på max 35 m2 gäller krav att minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om
ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är mer är 60dB(A). Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dB(A) samt
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A).

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Upp till 50 dB(A)
Upp till 55 dB(A)
Upp till 60 dB(A)

Planlösningar och buller.

Om bostaden har en eller ﬂera uteplatser ska ljudnivån vid minst en
uteplats vara högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå. 5% av lägenheterna får ha en ljudnivå upp till 60 dB(A).
Övriga lägenheter med bullervärden upp till 60 dB(A) ekvivalent
ljudnivå ska vara smålägenheter med en boarea på max 35m2.

ställs genom vårt medlemskap i EU. Det ﬁnns normer för en
rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen,
kolmonoxid, ozon med ﬂera. Luftföroreningshalten är
högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse,
men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och
energiproduktion påverkar halterna.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning
med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som

DETALJPLAN

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte komma att överskridas på grund av den verksamhet som medges i detaljplanen.
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Flyghinderanalys

Entrévåningen på det höga huset ska karaktäriseras med
hög takhöjd. Det ﬁnns bestämmelser som säger att minsta
rumshöjd ska vara 4,0 m i våning ett i markplan.

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
genomfördes en ﬂyghinderanalys utan erinran.
I samrådet skickades ﬂyghinderanalysen till bland annat
Försvarsmakten och närliggande ﬂygplatser för synpunkter.

8. Planbestämmelser

Den delen av det höga huset som har bestämmelserna f3
och x ska vara öppet i markplan och bebyggt ovanför. Det
får ﬁnnas pelare i hörnen för grundläggning (f3) men från
marken och 4,5 m meter upp ska marken vara tillgänglig för
allmänheten (x).

Kvartersmark område 1

Kvartersmark område 2

Beteckningen C1B1PE gäller för det höga huset (område 1
på bilden). C1 betyder centrumanvändning och tillåts i hela
byggrätten. Centrumändamål kan vara t.ex. handel, kontor,
hotell mm. B1 betyder bostäder som tillåts i hela byggrätten
utom i markplan. Bostäder tillåts inte i markplan för att
markplanet ska vara till för butiker. P betyder att parkering
får ﬁnnas i form av ramp. E betyder att tekniska anläggningar får ﬁnnas, t.ex. en transformatorstation.

Beteckningen C2B2PE gäller för den beﬁntliga parkeringssnurran och delar av byggrätten för det låga huset samt
balkonger för höghuset ovanför den låga byggnadsdelen
(område 2 på bilden). Det som skiljer användningsbestämmelserna från det höga huset (område 1) är att i område 2
tillåts centrum och bostäder upp till +141 över grundkartans
nollplan. Höjden +141 motsvarar två våningar från marken
räknat. Över de två våningar får det ﬁnnas balkonger.

Det ﬁnns en bestämmelse där det står att +205 är den lägsta
totalhöjden och att +238 är den högsta totalhöjd i meter över
grundkartans nollplan. Dessa bestämmelser gör att byggrätten för höghuset motsvarar minst 20 och max 34 våningar.
Den lägsta tillåtna höjden är satt för att byggrätten ska ge
landmärket en hög och slank proﬁ l. Detta gäller för område 1
och delar av område 2 där det får ﬁnnas balkonger.

Höjden på två våningar är samma i den omgivande planen. I
omgivande planer ﬁnns det även bestämmelser som reglerar
parkeringslösningar som inte länge är aktuella. Dessa
bestämmelser bedöms inte vara i konﬂ ikt med det som
föreslås i aktuell plan. I detta område ﬁnns även en nockhöjd
reglerat för att begränsa höjden. Nockhöjd har använts för att
vara mer ﬂexibel än en totalhöjd.

Byggnadsdelar får inte sticka upp ovanför totalhöjden i det
höga huset, förutom anordning för vindskydd eller master
och antenner. Antenner och master behövs för att markera
ﬂyghinder och till exempel för åskledare.

Parkeringsrampen har en nockhöjd på +150 meter över
grundkartans nollplan, vilket motsvarar dagens parkeringsramp som är 5 våningar hög.

LÅGDEL

2
1
3
VISKAN
HALLBERGSPLATSEN

16

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Bestämmelsen om att bostäder inte tillåts i markplan är
samma som i område 1. Det är även bestämmelserna om att
P parkering endast får ﬁnnas i form ramp och att tekniska
anläggningar får ﬁnnas.

Område 2 och 3
Det ﬁnns en bestämmelse markerat med ett e som ger byggrätt för balkonger ovanför allmän platsmark samt ovanför
den lågdelen av byggprojektet. Syftet med bestämmelsen
är att ge byggrätt för balkonger men att begränsa antalet
kvadratmeter som får bli balkong för att behålla byggnadens
smala siluett. De 90 kvadratmetrarna balkong som får ﬁnnas
ska fördelas över båda områdena med ett litet e. Det får
alltså inte vara 90 m2 per område med e, utan max 90 m2 per
våningsplan. På Illustrationen är det ritat med 6 balkonger
där 3 är ca 10 m2 och 3 som är 3 ca 15 m2 .

9. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanearbete. Följande strategier berör exploateringen i kv Pallas:
»

Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

»

Vi utformar socialt hållbara bostäder över generationsoch kulturgränser med en blandad bebyggelse av
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

»

Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro,
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan
får en framträdande plats och ger möjlighet till både
aktiviteter och sinnesro.

»

Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

»

Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter
och upplevelser så att staden lever under dygnets ﬂesta
timmar.

»

Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska
lösningar.

Allmän platsmark område 3
Del 3 på bilden nedan är allmän platsmark, vilket i detta
fall innebär strandpromenad eller torg. Beteckningen på
plankartan är Lokalgata (CB). Bokstäverna inom parentesen
står för centrumändamål och bostäder och är till för att
tillåta dessa användningar ovanför allmän plats. Marken ska
vara tillgänglig för allmänheten i markplan och över marken
får balkonger till hotell och bostäder ﬁnnas. Balkongerna får
sticka ut 2 meter från fasad förutsatt att de är 4,5 meter upp
från marken. Fundament och andra tekniska anläggningar
till centrum och bostäder får ﬁnnas under marken. Detta
kan t.ex. vara en fettavskiljare till eventuell restaurang eller
anordningar som behövs för grundläggning. Bestämmelsen
möjliggör att kvarterets funktioner kan rymmas under mark
och att marken kan tillhöra kommunens fastighet i markplan
samtidigt som balkongerna ovanför tillhör fastigheten till
kvarteret Pallas.

Hela planen
På grund av de geologiska förutsättningarna krävs att bebyggelsen pålas för att garantera att marken blir stabil. För detta
ﬁnns en bestämmelse om att marken ska pålas.
Byggnad ska utföras vattentät upp till +133 m över
grundkartans nollplan. Höjden motsvarar dagens marknivå.
Denna bestämmelse är satt för att undvika skador vid höga
vattenﬂöden i framtiden.
In- och utfart till planområdet får enbart ske ut mot Hallbergsplatsen. Planområdet regleras därför med utfartsförbud
mot Strandpromenaden.

Störningsskydd
I planen är det nödvändigt att reglera buller för att garantera
att en god ljudmiljö uppnås. Förklaring till bullersituationen
och bestämmelserna som är satta i plankartan ﬁnns på
sidorna 14 och 15.
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Det planerade exploateringen som möjliggörs genom detaljplan P1214 bidrar därmed till att förverkliga Vision 2025.
Att tillåta bostäder i höghuset är särskilt viktigt för att bidra
till ﬂer invånare i stadskärnan, och en blandning av olika
verksamheter och bostäder i stadskärnan.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Det aktuella
området ingår i stadskärnan och redovisas som bostadsbebyggelse.

Miljömål
Av de nationella miljömålen har begränsad klimatpåverkan,
frisk luft och god bebyggd miljö relevans för planen. En
tätare bebyggelsestruktur ökar serviceunderlaget och ger
även förutsättningar för resurssnåla transporter. Detta i
sin tur kan minska användningen av fossila bränslen och
minska utsläpp och klimatpåverkan. När det gäller god
bebyggd miljö är traﬁkbuller och körsträcka med bil viktiga
indikatorer. Även för miljömålet frisk luft är en minskning av
biltraﬁk viktig för att nå målet. En av framgångsfaktorerna
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för att begränsa biltraﬁken är att åstadkomma en ökad
användning av kollektivtraﬁk. Det förutsätter en god tillgång
till kollektivtraﬁk vilket planområdet har.
I de lokala miljömålen för Borås 2013-2016 står att ett
prioriterat område är hållbar samhällsplanering. Borås Stad
ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill
vistas och bo samt platser där det är enkelt att mötas på ett
tryggt och miljömässigt hållbart sätt.

Eftersom planen är en utökning av markanvändningen i
beﬁntlig byggrätt bedöms den inte vara av betydande intresse
för allmänheten. Inte heller bedöms detaljplanen medföra
betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Planunderlag
Stadsbyggnadsprogram

I samband med den gällande detaljplanen(P1214) togs
följande utredningar fram:

Stadsbyggnadsprogrammet för Borås, Staden vid Viskan,
godkändes av kommunfullmäktige i augusti 2002. Bostäder
ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan och stråken utmed
Viskan behöver platser och torg som inbjuder till möten
mellan människor.

»

Bullerutredning (ACAD, 2015-10-08).

»

Geoteknisk undersökning (WSP, 2013-10-15).

Grönområdesplan

»

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, (WSP,
2011-08-30).

»

Traﬁkutredning (SWECO, 2013-11-14).

10. Konsekvenser

»

Flyghinderanalys (LFV, 2013-02-05).

Behovsbedömning

»

PM översvämningsrisk (DHI, 2013-10-10).

»

Solstudie (Alessandro Ripellino Arkitekter, 2014-04-10).

»

Vindstudie (Klimator, 2014-06-19).

Stadsparken är utpekad med högsta klass i Borås Stads
Grönområdesplan, antagen 2014.

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet eller buller negativt. Området är utsatt för höga
bullernivåer och det följs upp med planbestämmelser. En
förutsättning för boendes hälsa och säkerhet är att traﬁkbullerstörningar och riskbild hanteras enligt planens bestämmelser samt att bullerfrågorna följs upp i bygglov.
En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.

För den aktuella detaljplanen har bullerutredningen kompletterats parkeringen har utretts vidare:
»

Bullerutredning (ACAD, 2017-01-30).

»

Parkeringsutredning (Koucky & partners 2016-03-21).

Naturvärden
Förtätning av bebyggelsen bedöms innebära liten inverkan på
livsmiljön för djur-, insekts- och växtarter i området. Området innehåller idag inga utpekade hotade arter eller utpekad
värdefull natur.

Medverkande tjänstemän/samverkan

11. Administrativa frågor

Plan- och bygglovavdelningen

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

Kristina Axelsson
planarkitekt
Jonatan Westlin
planarkitekt

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och
handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är inte
aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen,
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Centrum, Pallas 1 m.fl. - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 3 februari 2017.

1.

Inledning

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2.

Organisatoriska frågor

2.1.

Tidplaner

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter
som uppkommit genom planen behöver beaktas (exempelvis
förlorad byggrätt).
2.3.

Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd

3 kvartalet 2016

Granskning

1 kvartalet 2017

Antagande

2 kvartalet 2017

Laga kraft

3 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet eller att den
överklagas.
Detaljplanen antas av Byggnadsnämnden i Borås Stad.
2.2.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad.
Före genomförandetidens utgång kan kommunen endast
ändra en detaljplan om ingen fastighetsägare som berörs
motsätter sig det
Ändringen får dock genomföras om det behövs på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses
vid planläggningen eller om det behöver införas bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplanen

Exploateringen av kvarteret Pallas kommer medföra
omfattande förändringar och upprustning av allmän plats i
anslutning till kvarteret. Hallbergsplatsen kommer utgöra en
yta med blandad traﬁk, angörning och transporter både till
kvarteret Pallas och Prometeus. Korsande stråk av biltraﬁk,
fotgängare och cyklister kommer kräva att området behöver
omdisponeras. Strandpromenaden kommer behöva byggas
om för att anpassas till exploateringen samt till Södra Strandgatan och till Sandvalls plats.
Genomförandetiden för gällande detaljplan, P1214 (laga
kraft 2015-04-15) har inte gått ut. Ett exploateringsavtal
ﬁnns upprättat som bl.a. regler genomförandet av utbyggnad
och upprustning av allmän plats på Hallbergsplats och
Strandpromenaden. Den nu aktuella detaljplanen skiljer sig
från gällande plan främst genom att den, förutom centrumändamål, även tillåter bostäder i höghusdelen. Detaljplanen
bedöms därför inte påkalla något behov av att reglera kostnader för ombyggnationen av allmän plats.
I anslutning till planområdet ﬁnns ledningar som kan komma
att påverkas av den planerade byggnationen. I det fall att
ledningarna inte kan ﬁnnas kvar eller på annat sätt riskerar
att påverkas, är det respektive fastighetsägare, som avser att
genomföra byggnationen, som ansvar för att träffa överenskommelser med respektive ledningsägare.

3.

Fastighetsrättsliga frågor

3.1.

Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:
Se fastighetsförteckningen.
3.2.

DETALJPLAN

Fastighetsbildning
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Detaljplaneområdet inrymmer både en 3D-fastighet samt
ﬂera 3D-utrymmen. Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom planområdet att anpassa fastighetsindelningen till
byggnadens olika funktioner och användning.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Innerstaden 1:1 som det utökade 3D-utrymmet (LOKALGATA
CB) innebär.
5.2.
3

Ekonomiska konsekvenser för ägarna av Pallas 1 och

Planförslaget innebär att 3D-utrymmet som urholkar
Innerstaden 1:1 (LOKALGATA (CB)) utökas jämfört med
gällande detaljplan. Det tillkommande 3D-utrymmet kan
överföras från Innerstaden 1:1 till Pallas 3 och Pallas 1
genom fastighetsreglering.

»

Kostnader för upprättande av detaljplanen.

»

Kostnader för byggnation.

3.3.

»

Kostnader för anslutningsavgifter (VA, el tele mm).

»

Kostnader till följd av de överenskommelser som man
behöver träffa med Borås Energi och Miljö AB, Borås
Elnät AB samt övriga vars anläggningar eller rättigheter
berörs av planerad byggnation.

»

Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

»

Kostnader för ev. förvärv av tillkommande 3D-utrymme.

Servitut och ledningsrätt

Detaljplanen medger att transformatorstation kan inrymmas inom planområdet. För att den möjligheten ska kunna
utnyttjas bör Borås Elnät AB träffa avtal med berörda
fastighetsägare. Avtalen kan lämpligen fullföljas genom att de
säkerställs med servitut eller ledningsrätt.

4.

Tekniska frågor

4.1.

Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Kvarteret Pallas är ansluten till det kommunala vatten- och
spillvattennätet.
För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för höghusdelen
krävs en lokal tryckstegring.
Borås Energi- och Miljö AB ansvarar för att träffa överenskommelser med de fastighetsägare inom planområdet som
berörs av tryckstegringsanläggningen.
4.2.

El och tele

Ledningar för tele och bredband ﬁnns utbyggda i anslutning
till kvarteret.
4.3.

Traﬁk

Detaljplanen bedöms inte föranleda behov av åtgärder på
traﬁknätet utanför planområdet.

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra
sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.
5.3.

Ledningsägare
Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya
och beﬁntliga ledningar och anläggningar inom kvartersmark
med ledningsrätt alternativt servitut.
Kostnader för ﬂytt av ledningar, investeringar i nya anslutningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer,
tryckstegring etc. kan aktualiseras i samband med exploatering. Ledningsägarnas möjlighet att täcka sina kostnader
avgörs dels genom förhandlingar med respektive fastighetsägare samt genom anslutningsavgifter.
5.4.

5.

Ekonomiska frågor

5.1.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Detaljplanen ansluter till allmän plats där frågor kring
ﬁnansiering av ombyggnad av Hallbergsplatsen och Strandpromenaden har reglerats i ett exploateringsavtal.
Detaljplanen bedöms därför inte medföra några ytterligare
kostnader för kommunen.
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Ekonomiska konsekvenser för övriga

Ledningsåtgärder

Utbyggnad av anläggningar för vatten, avlopp, spillvatten, el,
tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som
har att ﬁnansiera utbyggnaden genom anslutningsavgifter
och/eller genom avtal.
Stadsledningskansliet

Johannes Olsson
Mark och exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Pallas 1 m.fl. - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 22 september 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt nya lagen PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 5 juli 2016 har ägt rum under tiden 25 juli – 9
september 2016 och har annonserats i Borås Tidning dag
månad år. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
16 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, 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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S1 Kommunstyrelsen

22

S2 Länsstyrelsen

23

S3 Trafikverket

24

S4 Tekniska nämnden

24

S5 Miljö- och konsumentnämnden

24

S6 Borås Energi och Miljö

24

S7 Borås Elnät

24

S8 Stadsdel norr

24

S9 Kulturnämnden

24

S10 Räddningstjänsten

24

S11 Fritids- och folkhälsonämnden

25

S12 HSO i Borås

25

S13 Polismyndigheten

25

S14 Försvarsmakten

25

S15 Naturskyddsföreningen

25

S16 Västtrafik

25

2. Yttranden från sakägare

25

S17 Prometeus 3
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Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär några små ändringar jämfört
med samrådshandlingen:
»

På plankartan har en justering av bullerbestämmelsen
gjorts enligt Länsstyrelsens önskemål.

»

Bestämmelsen om balkongerna har justerats.

»

Utfartsförbud har lagts till ut mot Strandpromenaden.

Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-05-25 §257 angående
exploatörens begäran om planändring och uppmanade
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för att möjliggöra bostäder.

»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka detaljplanen för granskning.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-06-11 §183 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
2016-07-05 § Pl 2016-000007 beslutade planchefen via
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick
under tiden den 25 juli – den 9 september. Inkomna
synpunkter ﬁnns sammanställda i en samrådsredogörelse.

»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

1. Yttranden från remisspart.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

Handläggning

S1 Kommunstyrelsen

Detaljplanen för Pallas (1590K-P1214) vann laga kraft
2015-04-15 efter Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens
beslut innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i
detaljplanen eftersom det inte ansågs förenlig med gällande
praxis för traﬁkbuller.

Kommunstyrelsen anser att bottenvåningens fasader mot
Strandpromenaden och Hallbergsplatsen bör utformas som
attraktiva publika utrymmen med stora fönsterpartier och
välkomnande entréer. Plankartan bör kompletteras med
utfartsförbud för att säkerställa att Strandpromenaden förblir
bilfri och ett attraktivt ﬂanörstråk.
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Det avsteg från parkeringsnormen som Kommunfullmäktige
godkände i den tidigare detaljplanen räcker för att täcka
parkeringsbehovet. Det ﬁnns inga stora fastighetsrättsliga
eller genomförandefrågor som planen leder till. Samhällsbyggnadsnämnden kan därmed anta den reviderade
detaljplanen. I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra
mot förslaget.

Kommentar
För att säkerställa anslutning till beﬁntlig ramp, har infarten
till parkeringsgaraget låsts till södra delen av byggnaden.
Detta skedde i samband med bygglovet. Därmed ﬁnns det
dessvärre begränsat utrymme för publika utrymmen i delar
av bottenvåningen. I övriga delen av Pallasbyggnaden ut mot
Strandpromenaden kommer publika utrymmen och stora
fönsterpartier att tillskapas. Plankartan kompletteras med
utfartsförbud ut mot Strandpromenaden.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa / säkerhet med avseende på förorenad mark
behöver redovisas på ett tydligare sätt i enlighet med vad
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas
av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser, utifrån nu kända
förhållanden, med hänsyn till övriga prövningsgrunder
(riksintresse, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer
och strandskydd) att planen kan accepteras. Samtidigt vill
Länsstyrelsen understryka vikten av att Borås Stad arbetar
aktivt vidare med en politiskt förankrad och långsiktig
strategi för att lösa traﬁksituationen i Borås med omnejd
utan en ökad belastning av biltraﬁk på väg 40. Detta är en
nödvändig förutsättning för ett fortsatt byggande i Borås
centrala delar. Föreslagen planbestämmelse gällande buller,
ﬁnner Länsstyrelsen tillräcklig utifrån lydelsen i Förordning
(2015:216) om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen önskar, samstämt med Traﬁkverket, dock förtydliganden
av beräkningsunderlaget gällande ev. framtida tågbuller, så
att det klart framgår att angiven planbestämmelse kommer
att klaras.
Hälsa och säkerhet/Förorenad mark
Den markundersökning som hör till planen visar på halter av
organiska ämnen som ligger över nivån för känslig markanvändning. Ändå bedöms dessa halter inte utgöra någon risk.
Med hänsyn till bostäder som framtida markanvändning,
delar Länsstyrelsen inte kommunens bedömning att risk kan
uteslutas. Kommunen behöver därför beskriva hur hantering
av denna risk skall ske i fortsatt arbete.
Traﬁk
Traﬁkverket har lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen, daterat
2016-09-08, där man framför synpunkter gällande planens
lämplighet med hänsyn till traﬁkﬂöden, framkomlighet samt
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buller med hänvisning till yttranden över den tidigare planen
som ger byggrätt för ett höghus med ändamålet centrumverksamhet (Borås Stads planbeteckning P1214). Traﬁksituationen i Borås har bl a beskrivits inom det pågående arbetet
med en åtgärdsvalstudie för Noden Borås, i vilken det med
största tydlighet framgår att det krävs en långsiktig strategi
för att lösa traﬁksituationen i Borås Stad med omnejd utan
en ökad belastning av biltraﬁk på väg 40. Länsstyrelsen
vill härmed understryka att detta kommer till stånd och
förankras i politiska beslut som grund för att möjliggöra ett
fortsatt byggande i centrala delar av Borås Stad. I den nu
aktuella planen, ﬁnner Länsstyrelsen att skillnaden mellan
traﬁk till följd av beﬁntlig byggrätt för centrumverksamhet
och en byggrätt som även inkluderar bostäder inte kan vara
så avgörande att det föranleder en annan bedömning än i det
förra planärendet. Länsstyrelsen konstaterar också att det
geograﬁska läget med bostadsetablering i direkt närhet till
centrum och resecentrum innebär stora fördelar. Det innebär
att Länsstyrelsens slutliga bedömning är att den nu aktuella
detaljplanen får accepteras med hänsyn till riksintresse för
kommunikation.
Buller
Föreslagen planbestämmelse gällande buller ﬁnner Länsstyrelsen tillräcklig utifrån lydelsen i Förordning (2015:216)
om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen
önskar, samstämt med Traﬁkverket, dock förtydliganden
av beräkningsunderlaget gällande ev. framtida tågbuller, så
att det klart framgår att angiven planbestämmelse kommer
att klaras. För att öka tydligheten, bör styckeindelningen i
planbestämmelsen ändras så att det blir tydligt att meningen
om uteplatser gäller alla lägenheter och inte enbart smålägenheterna i enlighet med nedanstående:
”Om ekvivalent nivå vid bostadens fasad övergår 55 dBA ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad
sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalentljudnivå
på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70
dBA. För små lägenheter med en boarea på max 35m2 gäller
krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens
fasad är mer är 60dBA. Fasad mot ljudnivå på högst 55 dBA
samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA. ljuddämpad
sida ska ha en ekvivalent
Nytt stycke: Om bostaden har en eller ﬂera uteplatser ska
ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 5 % av lägenheterna
får ha en ljudnivå upp till 60 dBA. Övriga lägenheter med
bullervärden upp till 60 dBA ska vara smålägenheter med en
boarea på max 35m2 .
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Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Borås Stad håller med Traﬁkverket om att det krävs en
övergripande utredning kring traﬁksituationen i Borås.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen.

Kommentar
Schaktning av planområdet är redan gjord enligt utredningen
från den nu gällande planen. Inga tecken på färgförändringar,
lukt eller innehåll av byggrester har påträffats. Ett tydliggörande av detta och beﬁntlig utredning läggs till i planbeskrivningen.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Borås stad anser att traﬁkunderlaget till bullerutredningen
är korrekt. Borås Stad arbetar aktivt för att inte Traﬁkverkets
vägar ska belastas ytterligare. Traﬁkstudien Noden Borås
drivs av Traﬁkverket och Borås stad och är ett verktyg för att
hantera övergripande traﬁkfrågor i Borås tillsammans.

S7 Borås Elnät

Yttrandet om styckeindelningen i planbestämmelsen kring
buller tillgodoses.

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.

S6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har inga synpunkter på detaljplanen.

Borås elnät har ingen erinran.

S8 Stadsdel norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplanen. Nämnden
ser det som positivt att Kvarteret Pallas utvecklas och
förtätas med bostäder och centrumverksamheter som skapar
bättre förutsättningar för den beﬁntliga handelsgallerian och
parkeringsanläggningen.

S3 Trafikverket
Då traﬁksituationen i Borås studeras i åtgärdsvalsstudie för
Noden Borås kommer Borås Stad och Traﬁkverket behöva
arbeta vidare med frågan oavsett denna detaljplan, bostäder
eller inte. Däremot är det en ny detaljplan. Denna ska utgå
från Traﬁkverkets basprognoser och traﬁkuppräkningstal för
väg och beräknas för år 2040 och ej år 2030, för både väg och
järnväg.

Stadsdelsnämnden Norr påtalar vikten av att satsa på en
fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.

Kommentar
Synpunkt mottagen. Borås stad arbetar aktivt för att lokalisera möjliga platser för nya förskolor i centrum.

S9 Kulturnämnden
Under arbetet har det varit en diskussion om antal tåg som
bullerberäkningen ska utgå ifrån. I detaljplanen ser vi inte att
Götalandsbanan är inräknad. Detta är svårt då det idag inte
går att säga i vilken sträckning banan kommer att dras. Det
som kan sägas med säkerhet är att höghuset kommer att vara
bullerutsatt. Det är Borås stads ansvar att hantera bullerfrågorna vid ny exploatering samt avgöra vad som är god
bebyggd miljö. Det är Länsstyrelsens roll att granska detta.
Traﬁkverket önskar ta del av fortsatt arbete.

Kommentar
Borås stad har under planarbetet arbetat tillsammans med
en erfaren traﬁkkonsult som levererat underlag till traﬁkberäkningarna som också använts för bullerutredningen. Borås
Stad bedömer att ytterligare traﬁkutredningar inte behövs
som underlag för den uppdaterade bullerutredningen.
Bullerkonsulten har även kontaktat Traﬁkverket för underlag
och siffror. Angående buller från Götalandsbanan så har
bullerkonsulten använt miljökonsekvensbeskrivningen för
Götalandsbanan som underlag till den uppdaterade utredningen.
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Kulturnämnden föreslår att detaljplanen tillstyrks. Förslaget
främjar variation mellan bostäder och verksamhet i centrum,
vilket är positivt för staden. Det är även positivt att den
beﬁntliga parkeringsrampen får vara kvar.

S10 Räddningstjänsten
Planen medger minst 20 och max 34 våningar, tidigare plan
medgav max 33 våningar. Det bör säkerställas att grundarbetet dimensioneras för 34 våningar och eventuella sättningar,
ras/skred osv. orsakat av Viskan.
Byggnaden ska förses med sprinklersystem och interna
trycksatta stigarledningar (system som gör att räddningstjänsten kan koppla sina slangar direkt i huset). Dessa ska kunna
användas samtidigt samt ha säker tillgång till vatten (reservsystem). Det är oklart om det innebär att byggnaden behöver
förses med vatten från två olika serviser (då räddningstjänsten antagligen inte kan utgöra den ”andra källan” som på
Nejlikan, på grund av höjdskillnaden) men det bör redas ut
så att matningen till ordinarie och reservpump är säkerställd.
Det bör säkerställas tidigt att dessa frågor är synkade mellan
BEM och exploatören/byggherren
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I planbeskrivningen beskrivs hur det kan bli upp emot 100
nya lägenheter samt hur enkelt det är att ta sig till närmsta
lekplats i Stadsparken. Detta kan innebära en stor ökning av
antalet barn som ska röra sig i området och/eller ta sig till
lekplatsen. Med tanke på detta bör eventuellt räckena runt
Viskan ses över så att de ﬁnns i tillräcklig omfattning och
utformning.

S16 Västtrafik
Västtraﬁk ser positivt på en förtätning i centrala Borås och
anser att planen ger goda förutsättningar för att använda sig
av kollektivtraﬁken. Annars inga synpunkter på planen.

2. Yttranden från sakägare

Kommentar

S17 Prometeus 3

För bebyggelsen ﬁnns geotekniska utredningar gjorda.
Grundarbetet är dimensionerat för 34 våningar och har tagit
hänsyn till att Viskan ﬁnns i närheten.

Då den föreslagna detaljplaneändringen avser tillskapande av
upp till 100 nya lägenheter ser vi att parkeringsbehovet för
kvarteret kommer att öka men att ingen utökning av antalet
parkeringsplatser är planerad. Detta oroar oss eftersom
vår fastighet endast har fem stycken egna parkeringsplatser
och hotellverksamheten är beroende av att deras gäster har
möjlighet att nyttja parkeringsgaraget i karteret Pallas.

Hur sprinklersystem och interna trycksatta stigarledningar
anordnas går inte att reglera med planbestämmelser. Vi
förutsätter att dessa frågor kommer att synkas mellan Borås
Energi och Miljö, bygglovavdelningen och byggherren i
bygglovet.
Synpunkten kring översyn av räcken längs Viskan vidarebefordras till Tekniska förvaltningen.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljplanen och tillstyrker densamma.

Vi opponerar oss därför emot den föreslagna detaljplaneändringen på grund av att vi inte kan se att hänsyn har tagits
till närområdets parkeringsbehov där vår fastighet ingår. Vi
vill se garantier på att hotellets gäster även fortsättningsvis
kommer ges möjlighet att parkera i garaget i kv. Pallas samt
att den kapacitet som ﬁnns där räcker till för att tillgodose
vårt parkeringsbehov.

Kommentar
Ett högt hus kan ge ökad trygghet eller otrygghet beroende
på hur det planeras. Med rätt planering och verksamheter
i Pallashusets gatuplan samt i höghusets bottenvåning, har
man goda möjligheter att bidra till att öka upplevelsen av
trygghet i området.

Redan i samrådet för den nu gällande detaljplanen ansågs
frågan om parkeringar för bostäder och verksamheter vara
löst. Exploatören har sedan dess förändrat sitt förslag så att
parkeringsbehovet blir mindre än det som redan är godkänt i
gällande plan.

S12 HSO i Borås

I parkeringsutredningen kommer Koucky fram till att
parkeringsbehovet för hela kvarteret Pallas blir 429 platser.
Utifrån tidigare beslut om avsteg visar beräkningen att
parkeringen går att lösa. Enligt den antagna detaljplanen
för kvarteret Pallas ﬁnns beräknat parkeringsbehov om 477
parkeringsplatser. Detta är utifrån ett scenario om maximalt
behov, fördelat på hotell, bostäder, handel och kontor.
Begäran om avsteg från parkeringsnormen till beﬁntligt antal
platser, dvs. 413 platser, beslutades av kommunfullmäktige
2014-10-21. Avsteget grundas i planens centrala läge med
närhet till handel och service, samt god försörjning med
kollektivtraﬁk, vilket gör att planen förväntas ge upphov till
en låg andel bilresor.

HSO förutsätter att man tillgodoser behovet av handikappsparkeringar och att regler som gäller tillgänglighet följs.

S13 Polismyndigheten
Polismyndigheten har inga synpunkter på traﬁken. När det
gäller utemiljö bör det planeras med tanke på belysning,
plantering, mörker m.m. så att tryggheten upplevs som hög.
Detta är bra beskrivet i den gällande detaljplanen där ﬂer
kommer att röra sig i stadsparken och inom kvarteret vilket
ger en större upplevelse av trygghet ﬂer tider på dygnet och
året. Detaljplanen är också tydlig angående parkering och
behovet av cykelparkering. I övrigt har polismyndigheten
inget att erinra mot förslaget.

S14 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra.

Hotellgästers möjlighet att parkera i Pallas parkeringshus är
en fråga mellan hotellverksamheten och fastighetsägaren till
parkeringarna och således ingenting som rör Borås Stads
planarbete.

S15 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har inga synpunkter.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef
DETALJPLAN

Kristina Axelsson
planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inﬂytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för beﬁntlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår ﬂera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget ﬁnns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto ﬂer förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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GRANSKNING
Nämndbeslut
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Underrättelse om granskning för detaljplan för Hulta,
Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad.
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt Trallingsgatan
och Månsingsgatan. Syftet med detaljplanen är att tillåta fler bostäder i området och att
göra det möjligt att bygga nya, ändamålsenliga lokaler för livsmedel. Vidare är syftet att
utöka byggrätterna för befintliga bostadshus för att tillåta om- och tillbyggnader,
nybyggnad av komplementbyggnader samt att tillåta mindre om- och tillbyggnader på
befintliga verksamhetslokaler. Detaljplanen ska bidra till att öka tryggheten i området
genom att bland annat utöka och öppna upp torgytan samt att skapa större utrymme
för parkområdet och skapa en gång- och cykelväg mellan Hultagatan och Ekarängen.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, inte behövs.
Planen har varit på samråd under tiden 2016-09-26 – 2016-10-23. Inkomna synpunkter
finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår
hemsida: www.boras.se/detaljplan. Där finns
även utredningar som utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår den 14 februari – den 14 mars 2017.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndagtorsdag kl. 08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00. Granskningshandlingarna finns även
tillgängliga i Mötesplats Hultas lokaler på Hulta Torg.
Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Paulina Bredberg, planarkitekt, 033-35 85 14, paulina.bredberg@boras.se
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef, 033-35 85 72, michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 14 mars via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2016-317. Yttrandet önskas
som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.

GRANSKNING
Nämndbeslut
2017-02-09 §27
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 13 februari 2017
Samhällsbyggnadsnämnden

BN 2016-317

Dp

Detaljplan för Hulta,
Hultahus 4 m.fl. (Hulta Torg)
Granskning

BN 2016-317

Sammanfattning
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt Trallingsgatan och Månsingsgatan. Detaljplanen
möjliggör att det byggs en ny livsmedelsbutik och fler
bostäder i området, bland annat i form av ett nytt bostadshus
i 16 våningar. Vidare möjliggörs en omvandling av torgytan,
utökad parkyta, en gång- och cykelväg utmed Månsingsgatan,
om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus och att ett
gemensamt parkeringsdäck för bostäderna i området kan
byggas.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017.

1. Inledning

idag är bostadsområdets mark tas med i planområdet för
att möjliggöra en ny gång- och cykelbana mellan Hultagatan
och Ekarängen. En liten del av grönområdet Ekarängen
innefattas för att möjliggöra angöring för förskolan på
Hultahus 5. I planområdet innefattas även Månsingsgatan
och Trallingsgatan. Ca 200 meter norr om området sträcker
sig Riksväg 40 i öst-västlig riktning. Planområdet är ca 32 600
m2 . Marken i området ägs i huvudsak av AB Bostäder. Borås
Stad äger gatorna samt fastigheten Hultavall 2 där det idag är
markparkering samt en mindre teknikbyggnad.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att tillåta fler bostäder i området
och att göra det möjligt att bygga nya, ändamålsenliga lokaler
för livsmedel. Vidare är syftet att utöka byggrätterna för
befintliga bostadshus för att tillåta om- och tillbyggnader,
nybyggnad av komplementbyggnader samt att tillåta mindre
om- och tillbyggnader på befintliga verksamhetslokaler.
Detaljplanen ska bidra till att öka tryggheten i området
genom att bland annat utöka och öppna upp torgytan samt
att skapa större utrymme för parkområdet och skapa en gångoch cykelväg mellan Hultagatan och Ekarängen.

Gällande detaljplan

Gällande planer för området är stadsplaner från 1963
respektive 1966. De anger att torgområdet får användas
för handelsändamål. Området får ha byggnader som är 1-2
våningar. Bostadskvarteret Hultavall 1 är planlagt för bostäder, men byggrätten för bostädernas parkering är begränsad i
yta och höjd. Trallingsgatan och Månsingsgatan är planlagda
som allmän platsmark i form av gata. Fastigheten Hultavall 2
är planlagd som ett område till för allmänt ändamål.

Planområde

Planområdet innefattar Hulta Torg och ett intilliggande
bostadskvarter. Området ligger i östra delen av Borås tätort,
drygt 2 km fågelvägen från Borås centrum. Planområdet
avgränsas av Hultagatan i norr, grönområdet Ekarängen i
söder och Vitingsgatan i väster. I öster avgränsas området av
bostadskvarteret Hultavas. En smal remsa av det som
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Gällande planer. Brunt område är planlagt för handel, gult för bostäder, grönt för park, grått för parkering, blått för industri och vitt för gata eller allmänt ändamål.
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Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 att uppmana
Samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplan studera möjligheten till omvandling av torget och ytterligare bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-09-23 § Pl 2016000011 via delegation att sända detaljplanen på samråd.
Samrådet pågick under tiden den 26 september – den 23
oktober 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en
samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och historik

Kring Hulta Torg finns flerbostadshus i form av punkthus i
åtta våningar och lamellhus i tre våningar. Inom planområdet finns två av dessa punkthus samt ett lamellhus. På norra
sidan Hultagatan är det i huvudsak naturmark och parkeringsytor, bortsett från en gård, Holmens gård, som består av
en huvudbyggnad och tre tillhörande gårdsbyggnader.

Området Hulta började byggas i mitten av 1960-talet och
började med att sex punkthus och tre lamellhus uppfördes
1964-65 i kvarteren kring Vitingsgatan, Trallingsgatan och
Fessingsgatan. Därpå följde byggnation av kvarteren kring
Fessingsgatan, Blejdegatan och Skillingsgatan 1966-67.
Hulta Torg började byggas i slutet på 1960-talet. Området
byggdes enligt planeringsidealet med grannskapsenheter,
vilket innebär att enskilda bostadsområden skulle ha en egen
samlingspunkt med service och olika samhällsfunktioner.
Den största torgbyggnaden - kallad Hultahallen - byggdes
1969 och här fanns ursprungligen både Ica och Konsum.
Därefter uppfördes övrig centrumbebyggelse vid torget.
Hulta Torg består i dagsläget av tre huvudbyggnader med en
torgyta emellan. Den största byggnaden innehåller en ICAbutik och en pizzeria. Mot Hultagatan är det inlastning och
parkering. De två mindre torgbyggnaderna är soutteränghus
och rymmer en fritidsgård, en spelbutik, en frisörsalong,
en fotvårdssalong och en samlingslokal. Det har fram till
nyligen funnits en bank, ett konditori och andra butiker vid
torget men dessa lokaler står i dagsläget tomma. På andra
våningen i en av torgbyggnaderna har det precis byggts en
förskola med fem avdelningar, ca 100 barn. Förskolan har sin
entré och sina lekytor söderut, i anslutning till parkområdet
Ekarängen.

NY LIVSMEDELSBUTIK
NYTT PARKERINGSDÄCK

NYTT BOSTADSHUS

ÖPPEN YTA

FÖRSKOLEGÅRD

UTÖKAT PARKOMRÅDE

Området sett från ovan med den planerade bebyggelsen markerad med vita, streckade linjer.
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Det nya bostadshuset sett från Hultagatan. I bild syns även den planerade ICA-butiken samt en del av parkeringsdäcket. Fotomontage: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

ORG idéskiss
n

2016-09-09

Ansvarig: DW

Området sett från Hultagatan.

Ny bebyggelse

Planförslaget möjliggör att den största befintliga torgbyggnaden rivs och ersätts av en ny, mindre handelsbyggnad
närmare Hultagatan. På en del av platsen där livsmedelsbutiken ligger nu blir det istället möjligt att bygga ett bostadshus
ORG idéskiss
utseende
med 16 våningar. I bostadshuset finns det även möjlighet att
ha exempelvis kontors- och butikslokaler. AB Bostäder har
tagit fram ett förslag på utformning av det nya bostadshuset
med lägenheter i olika storlek mellan 1-4 rum och kök.
Byggnaden är planerad i form av två lägenhetsvolymer med
ett gemensamt uppglasat trapphus. Entrén placeras åt norr i
riktning mot Hultagatan.
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De två mindre torgbyggnaderna och de funktioner som
finns där idag är avsedda att vara kvar och här är det fortsatt
möjligt att ha butiker, samlingslokaler, restauranger m.m.
men även skola, vård och bostäder. Bostäder tillåts endast på
våning två. Befintlig pizzeria planeras att flyttas till en lokal
i en av de mindre torgbyggnaderna. Befintlig fritidsgård ska
vara kvar men får istället sin huvudentré i riktning mot det
nya parkområdet i änden av Trallingsgatan. Passagen mellan
de två torgbyggnaderna planeras att stängas för att förskolan
ska få en större lekyta och för att göra utrymme för uteservering på torget.
2016-09-09

Ansvarig: DW
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De två befintliga torgbyggnaderna har en speciell arkitektur,
bland annat med skiftande takform och -vinklar. Fasaderna
är i ljus slätputs och fönsterpartier har detaljer i mörk plåt.
Utseendet har en tidstypisk utformning som speglar det
arkitekturideal som rådde under tiden som torget byggdes.
Utseendet på byggnaderna ska därför bevaras och eventuell
ombyggnation ska göras med stor varsamhet och utformas
likt befintligt utseende. Den karaktäristiska takformen ska
bevaras.
På fastigheten Hultavall 1, där det idag är två garagelängor
och markparkering möjliggörs att ett parkeringsdäck kan
byggas. Det föreslagna parkeringsdäcket ska vara till för
samtliga bostäder inom planområdet. På samma plats är
det i planförslaget möjligt att bygga bostäder och centrum i
upp till tre våningar. Om byggrätten används för att bygga
bostäder eller centrum måste det finnas entréer ut mot
Hultagatan. Om platsen enbart används för parkeringsdäck
får det inte byggas högre än att översta planet får sin infart
i höjd med Trallingsgatan. Det översta planet får inte heller
byggas in med tak, med anledningen att anläggningen inte
ska bli för hög ut mot Hultagatan.

Befintlig byggnad vars utseende bevaras genom en varsamhetsbestämmelse.

Detaljplanen möjliggör också att befintliga punkthus kan
byggas på med två våningar och befintlig lamell kan byggas
på med en våning. I detaljplanen ryms sammanlagt ca 200
nya bostäder, varav 100 av dem i det planerade höghuset.

Stadsbild och gestaltning

I området finns redan i dagsläget storskalig bebyggelse,
vilket gör att bebyggelsen som detaljplanen tillåter passar in
i omgivningen. Den nya bebyggelsen innebär att stadsbilden
delvis förändras. En befintlig, låg byggnad försvinner och
ersätts av ett 16 våningar högt bostadshus som kommer
att synas från längre avstånd än vad befintliga byggnader
i området gör. Förslaget medför också att upplevelsen av
torgområdet i stort förändras då torget får en mer öppen
utformning än i dagsläget.
Upplevelsen av gaturummet utmed Hultagatan förändras
genom att en ny handelsbyggnad byggs på mark som idag
består av markparkering och att ett nytt parkeringsdäck
ersätter de befintliga garagen på Hultavall 1. För att parkeringsdäcket ska passa in i omgivningen och inte upplevas
slutet och enformigt måste stor vikt läggas vid dess utformning. Hur parkeringsdäcket utformas spelar stor roll för
områdets trygghet och det är därför viktigt att stor omsorg
läggs vid utformning och materialval. Ur ett trygghetsperspektiv är det positivt med variation både i byggnadsform
och material. Det är viktigt att ha partier med genomsiktligt
material för in- och utsyn. Det är också positivt med gröna
inslag i form av till exempel partier med väggväxter som kan
samspela med trädraden utmed Hultagatan och skapa en
trivsam passage för både gång-, cykel och biltrafik.

DETALJPLAN

Bilden visar byggnadens karaktäristiska utseende på fasad och fönsterpartier.
Byggnadens utseende bevaras genom en varsamhetsbestämmelse.
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Området före och efter sett från gång- och cykelvägen som sträcker sig in i Ekarängen från Trallingsgatan. Parkeringsplatserna som syns i mitten av bilden kommer att
försvinna till förmån för ett utökat parkområde. Volymstudie: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.
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Området före och efter sett från gång- och cykelvägen utmed Hultagatan. Gångstråket som syns i förgrunden kommer att byggas om till en allmän gång- och cykelväg.
Volymstudie: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.
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Sektioner som visar planerat parkeringsdäck utmed Hultagatan. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.
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Förslag på hur byggrätten för bostäder ovanpå parkeringsdäcket kan användas. Överst ett alternativ med sex entréer mot Hultagatan och därunder ett alternativ med tre
entréer och loftgångslösning. Alternativ tre visar en lösning med burspråk och trapphus eller lokaler. Längst ner visas byggnadens fasad mot sydöst. I dagsläget planeras
parkeringsdäcket på två plan i sutteräng.
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Möjlig utformning av ytorna mellan den nya livsmedelsbutiken, det nya bostadshuset och befintliga torgbyggader. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

Solstudie

Enligt en solstudie av planförslaget (se bilaga) medför
den nya bebyggelsen viss skuggning för omkringliggande
byggnader. Framförallt skiljer sig det höga bostadshuset
åt mot dagens skuggningar. Den största skuggningen sker
på förmiddagen. Skuggningen sträcker sig då åt nordväst
där det inte finns några andra byggnader. Mitt på dagen är
skuggningen riktad mot norr och täcker området där den nya
handelsbutiken och dess parkering ska ligga. På eftermiddagen sker skuggning istället åt öst och drabbar främst en av
de befintliga torgbyggnaderna. Denna skuggning finns dock
redan idag eftersom befintliga handelsbyggnader är placerade
så nära varandra. Viss eftermiddagsskuggning drabbar också
delar av det låga bostadshuset på andra sidan Månsingsgatan.
Denna skuggning är som störst vid vårdagjämning, se
illustration till höger.

om planområdet. Ca 100 meter sydväst om planområdet,
endast avskilt med grönområdet Ekarängen, ligger Ekarängsskolan med förskoleklass till årskurs 6. Närmaste skola med
högstadie är Bodaskolan som ligger knappt 1 km norr om
planområdet. Närmaste äldreboenden finns på Hässleholmen
och på Sörmarken, båda inom 1 km från planområdet.

Arbetsplatser

Inom planområdet bidrar mataffären tillsammans med
övriga verksamheter på Hulta Torg till att skapa arbetsplatser.
Utmed Hultagatan finns ytterligare butiker och andra verksamheter som bidrar med arbetsplatser i närområdet.

Offentlig service

Förskola och fritidsgård finns inom planområdet. Ytterligare
en förskola ligger vid Blejdegatan ca 300 meter nordväst

DETALJPLAN

Skuggor vid vårdag jämning kl 17:00.
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Tillgänglighet

Planområdet sluttar något i nordvästlig riktning, med lägsta
punkten vid Hultagatan. Befintliga torgbyggnader är byggda
i sutteräng med entréer både mot torget och i riktning mot
parkområdet Ekarängen. Entréerna nås bland annat genom
gång- och cykelbanor som sträcker sig från Trallingsgatan
och Månsingsgatan. Torgytor och byggnader med verksamheter och bostäder ska göras tillgängliga.

3. Gator och trafik

Ekarängen. Halva Trallingsgatan görs om från gata till ett
parkområde utan parkeringsplatser för att utöka grönområdet
och skapa en grön och trivsam miljö mellan byggnaderna.
Resterande del, den närmast Hultagatan, planläggs som
kvartersmark med syfte att fungera som infart till bostäderna
och livsmedelsbutiken. Det är troligt att busshållplatsen som
ligger utmed Hultagatan på sikt görs om och rätas ut för att
undvika att bussen behöver köra in i en separat ficka för att
stanna. Med anledning av det görs en liten bit av befintlig
gatumark om till kvartersmark i detaljplanen.

Gångtrafik

Gatunät

För gående och cyklister är gatunätet i området finmaskigt
med flera valmöjligheter både i riktning mot Borås centrum
och mot kringliggande stadsdelar. Det finns flera gång- och
cykelvägar mellan de olika bostadskvarteren och genom
grönområdet Ekarängen finns asfalterade gång- och
cykelstråk. För biltrafik är gatunätet i området storskaligt,
och utgår i huvudsak från Hultagatan som går parallellt
med Riksväg 40 mellan Hultamotet och Brämhultsmotet.
Från Hultagatan ansluter mindre stickgator till bostäder och
verksamheter i området. Planområdet innefattar två av dessa:
Månsingsgatan och Trallingsgatan. Båda gatorna ägs idag av
kommunen. I detaljplanen görs stora delar av Månsingsgatan
om till kvartersmark och säljs till AB Bostäder. Däremot
bevaras ett stråk med allmän plats avsedd för gång- och
cykeltrafik utmed gatan mellan Hultagatan och parkområdet

Planområdet är väl tillgängligt för gående med gång- och
cykelbanor alternativt trottoarer utmed alla gator. Det går
gång- och cykelbanor både i riktning mot parkområdet
Ekarängen och Ekarängskolan och mot Hässleholmen och
Bodaskolan.

Cykeltrafik och cykelparkering

Gång- och cykelbana går utmed Hultagatan. Det går också
att cykla utmed Trallingsgatan och Månsingsgatan och sedan
in på gång- och cykelbanor som sträcker sig in i parkområdet
Ekarängen och upp mot Ekärangsskolan. Dessa möjligheter
bevaras och stärks genom planförslaget. Från Månsingsgatan
går det en grusväg som fungerar som gång- och cykelväg
utmed Holmens gård, över riksväg 40 och sedan vidare mot
Hässleholmen och Boda. Det nya gång- och cykelstråket
utmed Månsingsgatan stärker denna koppling.
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Ekarängskolan
= Gång- och cykelstråk
Mot Trandared
Karta som visar trafikstrukturen i området.
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Cykelparkering för verksamheter och bostäder ordnas inom
kvartersmark i planområdet.

Kollektivtrafik

Lokalbuss nr 8 går utmed Hultagatan och busshållplats i
båda riktningar finns i direkt anslutning till planområdet.
Till Borås centrum tar det ca 10 minuter med buss. Ordinarie
tidtabell för buss 8 är fyra avgångar i timman.

Biltrafik och bilparkering

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För
att ta sig med bil från Hulta Torg och vidare mot Borås
centrum eller i riktning mot Ulricehamn belastas framförallt
Hultamotet respektive Brämhultsmotet. Den största
påverkan förväntas på Hultamotet, eftersom de flesta resor
förväntas gå i riktning mot Borås centrum.
Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla
resor sker med bil. Genom att det finns god tillgänglighet
med kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till
målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser och andra
funktioner samt till Borås centrum kan flertalet resor ske
med andra färdmedel än bil, och påverkan på trafiksystemet
kan därmed bli mindre. Hulta Torg är en plats med mycket
goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är positivt med förtätning
med bostäder i aktuellt läge.
För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafiksystemet har emellertid en trafikutredning tagits fram (se
bilaga). Trafikutredningen redovisar kapacitetsanalyser med
utgångspunkten att 200 nya bostäder skapas på Hulta Torg.
I dagsläget planeras endast för ca 100 nya bostäder, men
eftersom detaljplanen är flexibel och tillåter utökade byggrätter för bostäder har trafikutredningen tagit höjd även för
dessa.
I trafikutredningen redovisas kapacitetsanalyser på Hultamotet och Brämhultsmotet för tre scenarion: dagsläget
exklusive tillskottet från planförslaget, dagsläget inklusive
tillskottet från planförslaget samt 2040 inklusive tillskottet
från planförslaget. I utredningen redovisas även en bild av
förväntat antal bilrörelser i ett nollalternativ för år 2040, dvs.
exklusive tillskottet från planförslaget. Nollalternativet visar
att det maximala tillskottet från planförslaget på de olika
körfälten är mellan ca 0,2 och 5 %. Tillskottet från planförslaget för Hulta Torg medför i sig ingen stor belastning på
varken Hultamotet eller Brämhultsmotet. Kapacitetsanalyserna visar dock att det finns vissa kapacitetsbrister i Hultamotet
år 2040. Mycket beroende av den generella prognosticerade
trafikökningen.

DETALJPLAN

En av avfartsramperna i Hultamotet, från väster mot
Åsvägen, har enligt utredningen en belastning som under
högtrafik innebär viss köbildning. Avfartsrampen är dock
300 meter lång, vilket innebär att nästan 60 personbilar
alternativt drygt 20 normallånga bussar (12 meter) kan stå i
kö innan kön sträcker sig ut på riksväg 40. Enligt kapacitetsanalysen är framkomligheten med dagens trafik som högst
0,7 i belastningsgrad vilket innebär önskvärd standard.
I utredningen görs även en bedömning av Annelundsmotet.
Där är slutsatsen att planförslaget för Hulta Torg har ett
förhållandevis litet trafiktillskott och att belastningssituationen för Annelundsmotet endast påverkas i liten utsträckning.
Bedömningen är att belastningen från Hulta Torg inte
innebär en köuppbyggnad mot riksväg 40.
Eftersom Borås Stad planerar för flera bostadsprojekt som
direkt eller indirekt påverkar trafikmängden vid Hultamotet
är det lämpligt att utreda hur den samlade exploateringen
påverkar Hultamotet på längre sikt. Eftersom aktuell detaljplan inte medför en stor påverkan är kommunens bedömning
att denna utredning kan pågå parallellt och efter framtagandet av denna detaljplan.
Som underlag till detaljplanen har även en parkeringsutredning tagits fram (se bilaga). Utredningen visar att föreslagna
åtgärder klarar Borås Stads gällande parkeringsregler tack
vare god tillgänglighet med kollektivtrafik och möjligheter
att samnyttja bilparkeringsplatser. Det finns även vissa
lediga platser i området idag. Vid en full utbyggnad av
bostäder enligt detaljplanen behöver det sannolikt ordnas fler
bilparkeringsplatser än de som i dagsläget planeras. Ytmässigt
finns utrymme att ordna fler parkeringsplatser och frågan får
studeras vidare i eventuella kommande bygglov. Detaljerade
lösningar för hur cykelparkering ska ordnas löses också i
bygglovsskedet. Cykelparkering kan exempelvis ske genom
gemensamma cykelförråd, utrymme i ordinarie lägenhetsförråd samt genom cykelställ i nära anslutning till entréer.
En viss andel av befintliga parkeringsplatser som idag
används av verksamheterna ersätts i detaljplanen med
parkmark. Det är dock enbart livsmedelsbutiken som blir ett
tillskott och butiken planeras dessutom att bli mindre än den
befintliga livsmedelsbutiken. De flesta övriga verksamheter
nyttjas i stor utsträckning av närboende, vilket gör att de
flesta besökare förmodas ta sig till platsen till exempel till
fots.

Angöring och utfarter

Med bil angörs området huvudsakligen via Trallingsgatan.
Varuleveranser, trafik till förskolan och befintliga bostäder
på Hultavas 1 samt viss annan trafik till verksamheterna
angör området via Månsingsgatan.
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Riksintressen

Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. Hultamotet som ligger närmast planområdet och som i
störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka kapaciteten till
följd av det aktuella detaljplaneförslaget.

Värme, el, tele och fiber

Planområdet är försörjt av fjärrvärme. Det är möjligt att
ansluta de nya byggnaderna till befintliga ledningar. Området
är anslutet till el- och teleledningar.

Avfall

Planområdet ligger inom en av de korridorer som utreds som
möjligt stråk för Götalandsbanan. I det aktuella läget förutsätts dock banan hamna i tunnel under mark och riksintresset
förväntas därmed inte påverkas negativt.

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas. Närmaste återvinningsstation finns på parkeringsytan
på norra sidan om Hultagatan.

4. Teknisk försörjning

5. Mark

Vatten och avlopp

Natur och vegetation

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. På grund av bostadshusets höjd krävs
särskilda lösningar för tillförsel av vatten. Området har god
tillgång till brandvatten.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
För att gynna fördröjning inom kvartersmark är det positivt
med icke hårdgjorda ytor såsom gräsmatta och planteringar.

Inom planområdet finns ingen natur. Befintlig vegetation
består av mindre gräsytor och planterade träd. För att
främja djurs och människors rörelsemönster mellan Hässleholmsparken, Holmens lund och Ekarängen är det viktigt
att planområdet är öppet och har mycket gröna inslag i form
av träd och övrig växtlighet. I planen regleras genom planbestämmelser att det ska finnas en enhetlig trädrad utmed
Hultagatan samt att det ska finnas träd inom livsmedelsbutikens parkeringsområde. Träd kan vara en tillgång även för
dagvattenhanteringen i området. I de fall det inte är möjligt
att plantera träd direkt i marken kan träd eller annan växtlig-

GRÖNOMRÅDESPLAN
= Grönområde klass III

Mot Hässleholmen och Boda

40

= Grönområde klass II
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= Stråk människor
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= Stråk djur- och växtliv
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TA
A
G

A
LT

HU

= Utökat parkområde

Ekarängskolan

= Förstärkt grönt stråk
= Förstärkt gång- och
cykelstråk

Mot Trandared
Karta som visar förstärkningar av viktiga stråk i området utifrån Borås Stads grönområdesplan.
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het planteras i krukor för att ändå skapa en grön och trivsam
miljö. Området som planläggs för att bli en park bidrar också
med mer växtlighet i området och förstärker kopplingen
mellan Ekarängen och Holmens Lund.

Grönområdesplan

Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan.
Däremot är parkområdet Ekarängen som ligger precis
intill planområdet utpekat som en värdefull stadsdelspark
med klass II, dvs. mycket högt värde. Området har höga
friluftsvärden, besöks- och stadsvärden samt värden för lokal
utveckling. Grönområdet förstärks genom att planlägga en
del av planområdet som parkmark respektive kvartersmark
som ska ordnas som park.
Även grönområdet Holmens lund som ligger tvärs över
Hultagatan från planområdet är utpekat i grönområdesplanen. Holmens lund är definierat som närpark med i huvudsak
klass III och i några delar klass II. Grönområdesplanen
pekar också ut kopplingen över riksväg 40 som viktig för
både djur, grönska och människor. Kopplingen mellan
Ekarängen, Holmens lund och vidare över riksväg 40 stärks
i och med detaljplanen. Tillgång för gående och cyklister
till Ekarängen skapas genom att delar av planområdet blir
allmän plats avsedd för gång- och cykel.

sättningsförhållandena i området är goda alternativt mycket
goda. Grundläggning av byggnader kan utföras med plattor
på konventionellt sätt. Före fyllning eller grundläggning skall
all organisk ytjord och löst lagrad sand schaktas bort under
blivande byggnader, hårdgjorda ytor och dylikt. Lasterna från
16-våningshuset innebär sannolikt krav på att grundläggning
utförs på naturligt fastare jord och förankringsmetod ska
anpassas till undergrunden.

Förorenad mark

Det finns inga misstankar om att marken i området är förorenad. Befintlig asfalt bör provtas i samband med borttagning
så att den vid eventuellt innehåll av tjära kan omhändertas på
rätt sätt.

PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett miljögift
som tidigare har använts i till exempel fogmassor. PCB kan
förekomma i fogarna i byggnader som uppfördes mellan
1956-1973 och alla byggnader som är byggda under denna tid
ska inventeras och vid behov saneras så att giftet inte sprids
vid till exempel rivning. Eftersom byggnaderna på Hulta
Torg är uppförda under denna tidsperiod har en miljöinventering genomförts. Enligt inventering finns ingen förekomst
av PCB i byggnaden som avses rivas. De två mindre byggnaderna vid torget är sanerade.

Lek och rekreation

Planområdet ligger i direkt anslutning till parkområdet
Ekarängen som delas upp i Stora respektive Lilla Ekarängen.
I området finns stora grönytor och två lekplatser. I Hässleholmsparken, som ligger ca 500 meter från planområdet
på andra sidan Riksväg 40, finns ett grönområde med ett
elljusspår. Det finns gång- och cykelväg hela vägen från
planområdet till Hässleholmsparken.
Den aktivitetslekplats som tidigare funnits på fastigheten
Hultahus 5 försvinner till förmån för den nya förskolans gård
och lekytor. En ny konstgräsplan är anlagd längre söderut
mot Ekarängsskolan.

Skyddad natur

Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen
inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Enligt översiktlig inventering utgörs marken av sandig
morän och utgör normalriskområde vad avser radon.
Området är redan idag bebyggt med storskaliga byggnader
vilket gör att marken bedöms ha god bärighet. En geoteknisk
utredning för området har tagits fram inför granskningsskedet av detaljplanen (se bilaga). Utredningen visar att
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6. Vatten
Det finns inga vattenområden inom eller i närheten av
planområdet. Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det
finns miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer
för grundvatten och ytvatten. Miljökvalitetsnormerna för
vatten bedöms inte påverkas negativt på grund av föreslagen
användning i planen.

7. Sociala perspektiv
Trygghet

Detaljplanen medför att en omvandling av Hulta Torg
möjliggörs. Befintlig miljö är sluten och svår att överblicka
vilket gör att platsen kan upplevas otrygg. Befintliga
verksamheter har sina entréer in mot torget och vänder sin
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baksida ut mot Hultagatan. Detaljplanen medverkar till att
skapa en mer överblickbar miljö, ett tydligare gaturum utmed
Hultagatan och entréer som vänder sig ut mot gatorna, torget
och parkområdet där människor rör sig och kommer med till
exempel cykel eller buss. Detaljplanen bidrar till en fortsatt
blandning av funktioner såsom förskola, butiker, restauranger
och bostäder i området. Det gör att området kan befolkas
under en större del av dygnet.
För att Hulta Torg ska upplevas som en trygg plats är det
viktigt med god belysning och att verksamheter och bostäder
vänder sina entréer och fönster ut mot de öppna ytorna. Det
är också viktigt att vegetationen utformas i lämplig skala
så att den tillför positiva gröna inslag till miljön utan att
skymma eller skapa potentiella gömställen.
Ur ett trygghetsperspektiv är det också viktigt att parkeringsdäcket och övriga byggnader får en bra utformning med
materialval och utseende som gynnar tryggheten i området.
Det är till exempel positivt med uppglasade partier som
skapar möjlighet till insyn och utblickar.

Identitet och mötesplatser

Hulta Torg har sedan det byggdes fungerat som en viktig
mötesplats för närområdet. I området samlas många olika
funktioner och typer av vistelseytor vilket tillåter människor
i alla åldrar att vistas på och använda platsen. Området har
dessutom god tillgänglighet till kollektivtrafik. Detaljplanen
bidrar till att upprätthålla Hulta Torg som mötesplats för
närområdet, stadsdelen och i viss mån även för människor
som bor i andra områden i staden.
En av de viktigaste funktionerna för att bibehålla Hulta Torg
som en mötesplats i området är livsmedelsbutiken. Genom
att ändra detaljplanen är det möjligt att bygga en modern och
optimerad livsmedelsbutik. Det är därför viktigt att torget
och övriga ytor utformas så att livsmedelsbutiken kan fungera
på ett bra sätt.

8. Störningar på platsen
Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger 200 meter från
Riksväg 40 som är en farligt gods-led. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Den verksamhet som tillåts i planen ger inte upphov till
något buller som kan störa omkringliggande bostäder.
Planområdet är utsatt för buller från riksväg 40. En bullerutredning har därför tagits fram för de nya bostäder som tillåts
i detaljplanen (se bilaga).
Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader
anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
Avsteg kan dock göras om minst hälften av bostadsrummen
i en bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids samt 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om
uteplats ska anordnas i anslutning till bostaden ska bullervärdena på uteplatsen inte överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå.
Bullerutredningen visar att flertalet våningar i 16-våningshuset har beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad
som är högre än riktvärdet 55 dBA. För alla lägenheter utom
en klaras dock kravet för avsteg, det vill säga att hälften av
bostadsrummen är vända mot en sida där den ekvivalenta
ljudnivån är 55 dBA eller lägre. Bullerutredningen är gjord
utifrån aktuellt förslag på planlösning för bostadshuset, där
byggnaden består av två vinklade volymer med indragna
balkonger. I denna typ av planlösning är utgångspunkten
att det är de två fasaderna som är riktade mot de indragna
balkongerna som ska klara riktvärdet 55 dBA.
För den lägenhet där kraven för avsteg från bullerriktvärdena
inte uppfylls görs bedömningen i bullerutredningen att delvis
inglasning i kombination med absorbenter i tak och på vägg
gör att fasadsidorna mot balkongen klarar riktvärdet 55 dBA.
Maximala ljudnivåer vid fasad för 16-våningshuset beräknas
understiga 70 dBA. Således uppfyller samtliga lägenheter
kravet om att minst hälften av bostadsrummen skall vara
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden
inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00.
Några av de föreslagna balkongerna i 16-våningshuset klarar
inte riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Det innebär att
en gemensam uteplats som klarar riktvärdet måste ordnas.
I bullerutredningen rekommenderas att den gemensamma
uteplatsen placeras i direkt anslutning till bostäderna mellan
byggnaderna mot syd för att uppfylla ställda riktvärden utan
kompletterande bullerskydd. Andra platser kan vara aktuella
om kompletterande bullerskydd uppförs. Därför regleras
i plankartan enbart att uteplats som klarar riktvärdet 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå ska
ordnas, men placering regleras inte.
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I bullerutredningar finns även beräkningar för tillåten byggrätt utmed Hultagatan. Bullerutredningen har gjorts utifrån
att bostäderna byggs i form av en lamellbyggnad. Fasaden
mot norr har dygnsekvivalenta ljudnivåer som överstiger 55
dBA, men med genomgående lägenheter där minst hälften av
rummen har tillgång till den tysta, södra sidan kan avstegsprincipen i trafikbullerförordningen uppfyllas.
De maximala ljudnivåerna vid fasad för lamellhuset beräknas
till 76-79 dBA för den norra sidan och 49-73 dBA för
den södra sidan. Det är endast 1-2 lägenheter per våning
(beroende på planlösning) ytterst mot Trallingsgatan där
nivåerna överstiger 70 dBA. För övriga lägenheter bör det
vara möjligt att hälften av lägenhetens bostadsrum är vänta
mot en sida där maximala ljudnivån vid fasad inte överstiger
70 dBA mellan kl 22 och 06. För de 1-2 lägenheterna per
våning bedöms att en enklare inglasning av balkongerna gör
att riktvärdena klaras. Detaljerad utformning med tekniska
lösningar får säkerställas i samband med bygglov.
För lamellhuset bedöms samtliga lokala uteplatser (balkonger) klara riktvärdena för uteplats. Ingen kompletterande
gemensam uteplats behöver därför ordnas.
Bullerutredningen som är framtagen som underlag visar ett
möjligt förslag på utformning som klarar riktvärdena. Det
kan däremot finnas andra varianter av utformning, placering
och tekniska lösningar som också medför att riktvärdena
klaras. För att ha kvar en viss flexibilitet i detaljplanen men
ändå säkra att riktvärdena klaras regleras bullret genom en
generell planbestämmelse i plankartan:
”I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider
riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en fasadsida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad ska ha tillgång till
uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids.”

Området bedöms inte påverkas av vibrationer och den nya
bebyggelsen medför inga störningar för omgivningen.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen. Till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier,
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar
halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
I området Hulta finns flera bensinstationer vilka kan påverka
luftkvaliteten i sina respektive närområden. De nya bostäderna ligger dock ca 200 meter från närmaste bensinstation
och bedöms inte påverkas.

Höga hus

En flyghinderanalys har tagits fram av Luftfartsverket (201607-20) som visar att det nya bostadshuset med 16 våningar
inte utgör något hinder för närliggande flygplats och dess
trafik.

Inom planområdet kommer en matbutik placeras i nordvästra
hörnet. Livsmedelsbutiken kan avge buller från exempelvis
lossning/lastning samt fläktar och kylmaskiner. Slutsatsen i
bullerutredningen är att placeringen av matbutiken kan alstra
höga ljudnivåer vid varuleveranser. Vid behov kan varuleveranser begränsas till att ske dagtid (06-22).
Dialog har skett med Miljöförvaltningen och bedömningen
är att det verksamhetsbuller som livsmedelsbutiken och
övriga verksamheter inom planområdet kan alstra inte
bedöms utgöra sådan störning att ytterligare utredning
behövs. Livsmedelsbutiken är av mindre omfattning och
bedöms inte alstra så mycket transporter och varuleveranser
att de riskerar att utgöra en störning för de boende i närheten.
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17

9. Planbestämmelser
Område 1

Området med befintliga bostäder har bestämmelsen B1C. B1
betyder bostäder och det tillåts inom hela byggrätten. C står
för centrumanvändning och det tillåts också i hela byggrätten. Inom användningen tillåts även tekniska anläggningar
som exempelvis transformatorstationer. Centrumändamål
kan vara till exempel handel, kontor, samlingslokal m.m.
Utformning av byggnader inom området regleras genom
bestämmelser om höjd och maximal byyggnadsyta. För
området tillåts byggnader liknande de som finns idag, men
även tillskott såsom exempelvis sophus, andra komplementbyggnader eller mindre utbyggnader. Längst norrut mot
Hultagatan tillåts nya bostäder eller centrumändamål i tre
våningar.
Inom området tillåts också bostadskomplement i form av
parkeringsdäck. Där parkeringsdäcket ska ligga finns dock
bestämmelsen f 2 som innebär att parkeringsdäcket måste
byggas i sutteräng eller under mark. Högsta höjd för körbart
bjälklag regleras till +181,5 meter sett från stadens nollplan.
Om marken enbart bebyggs med parkeringsdäck får parkeringsdäckets översta plan ej överbyggas med tak och ett räcke
eller en mur får inte uppföras till en högre höjd än +182,7
meter över stadens nollplan. Parkeringsdäckets fasader får
inte vara slutna utan måste utformas med variation och minst
5% av fasaden mot Hultagatan måste vara genomsiktlig.
Det kan åstadkommas exempelvis genom helt öppna eller
uppglasade partier såsom ljusinsläpp, fönster eller dörrar.
Bestämmelserna kring parkeringsdäckets utformning är till
för att parkeringsdäcket inte ska upplevas otryggt. Det är
viktigt med en god gestaltning både avseende byggnadsform
och materialval. Uppglasningar i fasaden skapar möjlighet till
in/utblickar mellan gata respektive gård och parkeringsdäckets insida. Det är också positivt med flera in-/utgångar för att
skapa möjlighet att röra sig till och från sin parkeringsplats i
flera riktningar.
Mellan parkeringsdäcket och Hultagatan finns ett område
med korsmark som innebär att det inom området bara
får byggas mindre byggnadsdelar i form av till exempel
trapphus, balkonger och burspråk. Även mindre lokaler
för centrumanvändning tillåts. Syftet med området är att
möjligggöra smarta lösningar för exempelvis entréer och små
verksamheter ut mot Hultagatan. Det kan bidra till att skapa
variation i fasaden ut mot Hultagatan och därmed en mer
positiv upplevelse av gaturummet. I området med korsmark
finns också bestämmelsen n1 som innebär att det ska finnas
en enhetlig trädrad utmed Hultagatan. Det är således viktigt
att entréer, trapphus och liknande byggs så att de kan
samspela med träden. Bestämmelsen n1 beaktas i bygglovet
för parkeringsgaraget.
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Område 2

För området där det nya, höga bostadshuset ska ligga finns
också bestämmelsen B1C vilket betyder bostäder, centrumändamål och tekniska anläggningar. Samtliga användningar
tillåts inom hela byggrätten. Byggnaden får ha en totalhöjd
på max +240 meter över stadens nollplan vilket innebär 16
våningar. Totalhöjden är dock satt för att tillåta något högre
våningshöjder som till exempel kan krävas för entréplan och
verksamhetslokaler. Området har även bestämmelsen f1 som
innebär att material i entréer i huvudsak ska vara av genomsiktligt glas. Anledningen är att uppglasade entréer skapar
möjlighet till in/utsyn och kan förbättra överblickbarheten
och därmed tryggheten i området. Här finns även bestämmelsen f3 som innebär att det inte får finnas några uppstickande skyltar ovanför takfoten. Om byggnaden ska användas
som skyltläge bör skyltar istället placeras med omsorgsfull
gestaltning på fasaden.

Område 3

Området som är markerat med CSDB2 tillåter ändamålen
C - centrum, S - skola och D - vård. Beteckningen B2 betyder
att bostäder tillåts, men enbart på våning två. Inom hela
området tillåts även tekniska anläggningar. Området regleras
höjdmässigt och ytmässigt så att befintliga byggnader samt
eventuell mindre utbyggnation tillåts. Området regleras också
med en varsamhetsbestämmelse, k1, som innebär att eventuella om- och utbyggnader ska följa det befintliga utseendet
på fasader och fönsterpartier. Bestämmelsen innebär även att
den karaktäristiska takformen ska bevaras. Se foton på sida 7.

Område 4

Bestämmelsen HC står för handel och centrum. Inom
ändamålet tillåts även tekniska anläggningar. I område 4 ska
den nya livsmedelsbutiken inklusive dess parkering ligga.
Byggnaden får uppta som mest 1300 m2 av ytan och får ha en
maximal totalhöjd på 193 meter räknad från stadens nollplan.
Det innebär två våningar. Området har även bestämmelsen
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f1 som innebär att material i entréer i huvudsak ska vara av
genomsiktligt glas. Anledningen är precis som för höghuset
att öka möjligheten till in/utsyn samt att bryta av eventuella
slutna fasader med partier som släpper ut ljus m.m.
Bestämmelsen n1 innebär även i detta område att det ska
finnas en enhetlig trädrad utmed Hultagatan. Bestämmelsen
n 2 innebär att det ska finnas träd på parkeringsytan vid
livsmedelsbutiken. Båda bestämmelserna syftar till att
förstärka kopplingen mellan grönområdena Ekarängen och
Holmens Gård samt att skapa en trivsammare miljö mellan
de storskaliga byggnadskropparna. Bestämmelserna beaktas i
bygglovet för livsmedelsbutiken.

Område 5

Området planläggs som kvartersmark men begränsas med
bestämmelserna n3 och ej parkering. Det innebär att området
inte får användas som parkering utan ska göras om till ett
parkområde med träd, grönska och gångstråk. Området
syftar till att skapa en trivsam miljö mellan byggnaderna,
att förstärka grönstrukturen i området och att skapa en bra
övergång till det kommunägda parkområdet Ekarängen som
dessutom utökas något i detaljplanen, se område 6.

Område 6

Området planläggs som allmän plats, PARK, för att möjliggöra en utökad grön och trivsam miljö i anslutning till
byggnaderna. Området gynnar också kopplingen mellan de
kringliggande grönområdena Ekarängen och Holmens Lund,
både avseende gröna kvaliteter och gång- och cykelstråk.
Inom parkmarken tillåts tekniska anläggningar såsom
transformatorstationer.

Område 7

Området planläggs som allmän plats, GÅNG & CYKEL,
för att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Hultagatan
och Ekarängen och därmed fortsätta det stråk som leder
mellan Hulta, över Riksväg 40 mot Hässleholmen och Borås
centrum. Eftersom Hultavas 1 har sin utfart mot Månsingsgatan, och Månsingsgatan planläggs som kvartersmark tillåts
överfart för biltrafik mellan Hultavas 1 och Månsingsgatan.

in- och utfart för angränsande fastigheter genom bestämmelsen y samt för allmänna underjordiska ledningar genom
bestämmelsen u.
In- och utfart till planområdet får enbart ske där de två
befintliga gatorna Trallingsgatan och Månsingsgatan ligger.
De två kvarteren regleras därför med utfartsförbud mot
Hultagatan, vilket betecknas genom en linje med cirklar.
Utfartsförbud gäller även på en liten bit mellan Hultavas 1
och gång- och cykelvägen för att hindra att en utfart anläggs
alltför nära korsningen.

Störningsskydd

Eftersom området är utsatt av buller från riksväg 40 finns en
planbestämmelse om störningsskydd som ställer krav på att
de bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dBA vid fasad ska
ha minst hälften av bostadsrummen vända mot en skyddad
fasadsida. Alla bostäder ska även ha tillgång till en uteplats
som klarar 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.
Läs mer under rubriken ”Buller och vibrationer” på s. 16.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision för 2025 anges sju huvudsakliga målområden. Två av dessa är ”människor möts i Borås” och ”goda
resvanor och attraktiva kommunikationer”. Detaljplanen
bidrar på ett positivt sätt till att dessa målområden kan
uppfyllas. Hulta Torg ges möjlighet att utvecklas och fortsätta
vara en viktig mötesplats både för närområdet och övriga
Borås. Hulta Torg är dessutom väl försörjt med gång- och
cykelstråk samt kollektivtrafik vilket gynnar både de som bor
i området och de som vill besöka platsen.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Två av de
samhällsbyggnadsmål som gynnas genom detaljplanen är:
»»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

Där marken är markerad med prickar får byggnader inte
uppföras. Prickmarken hindrar dock inte att exempelvis
parkering i markplan eller staket ordnas.

»»

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

De båda gatorna i planområdet har tidigare varit allmän
platsmark i form av gata men görs i detaljplanen om till
kvartersmark respektive parkmark. Eftersom gatorna fungerar som viktiga gång- och cykelstråk görs ett stråk utmed
Trallingsgatan tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik
genom bestämmelsen x. Gatorna görs även tillgängliga för

Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i översiktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som
är särskilt relevanta för detaljplanen är:

Prickmark
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»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
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»»

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

»»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

»»

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.

»»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

»»

Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter
som inte stör varandra.

»»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål

Det finns 16 nationella miljömål i Sverige. Ett av målen, och
det mål som främst berör detaljplanen, är ”God bebyggd
miljö”. Miljömålet innebär enligt riksdagens definition att
”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
På en regional nivå har Västra Götalandsregionen beslutat
om ett antal tilläggsmål för varje miljömål. Två regionala mål
är att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt och att
det ska vara nära till naturen.
I Borås finns också lokala miljömål och ett av de viktigaste
målen för detaljplanen är att Borås arbetar för en hållbar
samhällsplanering. I målet ryms exempelvis att krav ska
ställas på hållbart byggande och att skapa bättre mötesplatser.
Ett annat lokalt miljömål är att Borås Stad ska arbeta för ett
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Här ryms bland
annat en målsättning om en minskad miljöpåverkan från
trafiken och en målsättning om att öka andelen förnybara
energikällor.
Detaljplanen tar sin utgångspunkt i både de nationella,
regionala och lokala miljömålen och bedöms vara förenlig
med de intentioner som utgör grunden i målen. Byggnaderna
utformas på ett sätt som bedöms lämpligt för platsen och
bostäder blandas med service av olika slag. Området ligger i
direkt anslutning till kollektivtrafik och det finns möjlighet
att ansluta byggnaderna till fjärrvärme.
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Bostadsbyggnadsprogram

I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform.
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara,
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer.
Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning
och att drygt 100 nya bostäder kan byggas i direkt närhet till
service av olika slag. Bostäderna är tänkta att bli hyresrätter
med en variation i storlek från ettor till fyror.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur,
buller och risk.

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Fastighetsplan

Inom planområdet finns tre fastighetsplaner: för kvarteret
Hultahus (fastställd den 26 januari 1968), för kvarteret Hultavall (fastställd den 30 april 1964) samt för Hultavas (fastställd
den 30 april 1964). De två förstnämnda fastighetsplanerna
upphävs i sin helhet genom den nya detaljplanen. Den tredje,
för Hultavas, upphävs enbart inom det område som omfattas
av detaljplanen för Hulta Torg. Se bestämmelse på plankarta.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att 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.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.
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Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Bullerutredning (ÅF Consult, 2016-12-08).

»»

Flyghinderanalys (LFV, 2016-07-20).

»»

Trafikalstringsutredning (Sweco, 2016-11-17).

»»

Solstudie (Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-09-19).

»»

Parkeringsutredning (Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-01-25).

»»

Geoteknisk markutredning (WSP, 2016-09-30).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Paulina Bredberg
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av
Hulta Torg genom att tillåta byggnation av nya bostäder
och en ny livsmedelsbutik. Även en ny gång- och cykelväg,
byggnation av gemensamt parkeringsdäck och påbyggnad av
befintliga hus belägna på fastigheten Hultavall 1 möjliggörs.
Detaljplanen är upprättad på initiativ av AB Bostäder i Borås,
som är exploatör av området och nedan kallad exploatören.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av stadsplanerna P315
och P305, vars genomförandetid har gått ut. De delar av
stadsplanerna som omfattas av detaljplaneområdet upphävs
i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplaneområdet omfattas även av tre fastighetsplaner: 1583KBN74/1968 för kvarteret Hultahus och 1583K-BN370/1964
för kvarteret Hultavall, vilka upphävs i sin helhet, samt
1583K-BN372/1664 för kvarteret Hultavas, vilken upphävs i
den del som omfattas av det nya detaljplaneområdet till följd
av att detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
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får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom den mark som är detaljplanelagd som
kvartersmark. Exploatören har även ansvar för utbyggnad
av ny gång- och cykelbana inom detaljplanen. Efter godkänd
slutbesiktning överlämnas gång- och cykelbanan till Borås
Stad.
Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för detaljplanens genomförande ansvarar exploatören för. Exploatören
har även ansvar för dagvatten fram till anslutningspunkt
och de anordningar som är nödvändiga för fördröjning av
dagvatten.
Borås Stad, genom Tekniska Förvaltningen, ansvarar för
ombyggnation av busshållplats belägen på Hultagatan samt
för iordningsställande av den mark som i detaljplanen är
utlagd som park.

Avtal

Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal tecknas
mellan kommunen och exploatören vad gäller reglering av
den mark som i detaljplanen ändras från allmän platsmark till
kvartersmark, respektive den mark där användningen ändras
från kvartersmark till allmän platsmark. I exploateringsavtalet ska även regleras kostnader för fastighetsbildning samt
kostnader för utbyggnad av allmän plats, vilket i detaljplanen
innebär utbyggnad av ny gång- och cykelbana samt park.
Avtalsservitut för att trygga allmänhetens tillgång till gångoch cykelväg på den kvartersmark som i planen är markerad
med x bör upprättas till förmån för fastigheten Borås Hulta
4:1, vilken ägs av Borås Stad.
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De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till
områden i detaljplanen markerade med u och y ansvarar
respektive ledningsägare och fastighetsägare för.

För de områden som är markerade med x inom detaljplanen
bör kommunen trygga allmänhetens tillgång till genom
upprättande av avtalsservitut med kommunens gatufastighet
Hulta 4:1 som härskande fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan även
säkerställas genom ledningsrätt.

och fastighetskonsekvenser
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar sex fastigheter: Borås Hultavall 1,
Hultahus 4, Hultahus 5 och Hultavas 1, vilka ägs av AB
Bostäder i Borås, samt Hultavall 2 och Hulta 4:1, vilka ägs av
Borås Stad.

Fastighetsbildning och servitut

Delar av Hulta 4:1 som omfattas av detaljplanen och som i
tidigare plan utgjorde allmän plats ändras till kvartersmark.
Detta gäller Månsingsgatan, Trallingsgatan och busshållplatsen belägen på Hultagatan. Dessa områden bör därför genom
fastighetsreglering tillföras någon av de fastigheter inom
planområdet som idag ägs av exploatören.
Den del av Hultavas 1 och som i detaljplanen utgörs av kvartersmark bör genom fastighetsreglering övergå till Hultahus
4 eller annan fastighet om så är lämpligt. Den del av Hultavas
1 som utgörs av allmän plats för gång och cykel bör genom
fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet Hulta 4:1.
Då Trallingsgatan och Månsingsgatan i detaljplanen utgörs
av kvartersmark anges att dessa ska vara tillgängliga för
allmän gång- och cykeltrafik samt för allmänna underjordiska ledningar i form av markreservat med bestämmelserna
x och u. Gatorna ska även vara tillgängliga för in- och utfart
för angränsande fastigheter, vilket regleras genom bestämmelsen y.
Planbestämmelser om markreservat för allmännyttiga
ändamål, exempelvis y, medför inte rätt att nyttja marken
för avsett ändamål. Den som är huvudman för anläggningen måste ta initiativ till att rättigheten att nyttja marken
säkerställs, i detta fall respektive fastighetsägare. Detta sker
förslagsvis genom tecknande av avtalsservitut där tjänande
fastighet är den fastighet som belastas av bestämmelsen y och
härskande fastighet är den fastighet som är i behov av in- och
utfart.

DETALJPLAN

Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått föreslagna förändringar genom fastighetsreglering eller kan komma att belastas av servitut, alternativt
ledningsrätt:
Hultavall 1
- Byggrätten för parkering ökar till att tillåta parkering i flera
plan.
- Byggrätten för bostäder (B1) ökar.
- Ny byggrätt för centrum (C) tillskapas.
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska
ledningar inom område markerat med u kan komma att
belasta fastigheten.
Hultahus 4
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska
ledningar inom område markerat med u samt servitut för
allmän gång- och cykeltrafik inom område markerat med x
kan komma att belasta fastigheten.
- Ny byggrätt för bostäder (B1) och centrum (C) tillskapas.
- Byggrätten för handel (H) minskar.
Hultahus 5
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska
ledningar inom område markerat med u kan komma att
belasta fastigheten.
- Ny byggrätt för centrum (C), skola (S), vård (D) och
bostäder (B2) tillskapas.
- Byggrätten för handel (H) tas bort.
- Varsamhetsbestämmelse (k1) införs i syfte att värna om
byggnadernas karaktärsbärande uttryck.
Hultavas 1
- Bör avstå den mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark i syfte att utgöra vändplats till förskola, till
Hultahus 5 som även ägs av exploatören.
- Avstår mark, ca 480 m2 , som i detaljplanen är utlagd som
allmän plats.
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4:5
HULTA
4:1

HULTAVAS
1
4:37

ca 480 m²

ca 95 m²
4:36
HULTAHUS
4

EKHOLMA
8

ca 1410 m²

ca 1960 m²
5

HULTAVALL
1

2

HULTA
4:1

Mark som AB Bostäder tar över från Borås Stad
- sammanlagt ca 3465 m2
HULTAHED
1

Mark som Borås Stad tar över från AB Bostäder

- sammanlagt
   ca 480 m²


Karta som visar de markbyten som ska genomföras med anledning av detaljplanen.
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Hulta 4:1
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark,
ca 3465 m2 , till de närliggande fastigheterna inom detaljplaneplanområdet.
Hultavall 2
- Bör genom fastighetsreglering övergå till Hulta 4:1.
Beroende av kommande fastighetsbildning kan fastigheterna
Hultavall 1, Hultahus 4 och Hultahus 5 komma att belastas av
servitut för att säkerställa angränsande fastigheters möjlighet
till in- och utfart samt allmänhetens tillgång till gång- och
cykelväg på den mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark med markreservaten y och x.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och
avloppsnätet. Den planerade exploateringen kräver särskilda
lösningar för vatten på grund av husens höjd.
Planområdet är försörjt av fjärrvärme och möjlighet att
ansluta de nya byggnaderna till befintliga ledningar finns.

Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom
exploatörens kvartersmark, vilket ökar en fastighets marknadsvärde.
Vad gäller upprättande av servitut för markreservat u och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen
är detta något som respektive huvudman ansvarar för och
bekostar.
Då ny allmän plats, park respektive gång och cykel, tillskapas
i detaljplanen uppkommer kostnader för skötsel av dessa ytor
för Borås Stad, Tekniska Förvaltningen. Även kostader för
iordningsställande av park åligger Tekniska förvaltningen,
likaså kostnader för ombyggnation av den busshållplats som
är belägen på Hultagatan. I övrigt förväntas inga kostnader
uppstå för kommunen till följd av planen.

Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med
detaljplanen.
Stadsledningskansliet, Mark- och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin
Mark- och exploateringsingenjör

El, tele och fiber

Planområdet är anslutet till ledningar för el, tele och fiber.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas av
exploatören, såsom exempelvis utbyggnad och förlängning
av Månsingsgatan. Eventuella utredningar och tillstånd
som är nödvändiga för detaljplanens genomförande samt
utbyggnader av tekniska anläggningar inom kvartersmark ska
exploatören ansvara för och bekosta. Då befintligt gång- och
cykelstråk inom detaljplaneområdet behöver flyttas måste en
ny gång- och cykelbana anläggas. Kostnaden för utbyggnad
av ny gång- och cykelbana åligger exploatören. Detta regleras
i exploateringsavtal.
Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens genomförande bekostas av exploatören. De fastighetsbildningsåtgärder som kommunen anser nödvändiga för detaljplanens
genomförande finns beskrivna i avsnittet Fastighetsbildning
och servitut. Ingen ersättning för de markbyten som krävs
för detaljplanens genomförande kommer utgå.

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
21 september 2016 har ägt rum under tiden 26 september
- 23 oktober 2016 och har annonserats i Borås Tidning 29
september 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev inför samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset och på Mötesplats Hulta på Hulta
Torg. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.
14 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådstiden. Inga sakägare har skickat in yttranden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan.

Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:
»»

Ett område med allmän plats, park, har lagts till i
planområdet. Ett område med kvartersmark regleras
med planbestämmelser så att det också ska utformas
som en park.

»»

Ett gång- och cykelstråk utmed Månsingsgatan planläggs som allmän plats, gång och cykel.

»»

Användningen E har tagits bort och istället ryms
tekniska anläggningar inom samtliga övriga användningar.

»»

En geoteknisk utredning är framtagen och planbeskrivningen är kompletterad med resonemang om områdets
geotekniska förhållanden.

»»

Trafikutredningen har kompletterats och planbeskrivningen har uppdaterats med den nya informationen.

»»

Bullerutredningen har kompletterats och planbeskrivningen har uppdaterats med den nya informationen.
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse
som innebär att det ska ordnas uteplats med max 50
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
Planbeskrivningen har även uppdaterats med en text
avseende verksamhetsbuller.
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»»

Parkeringsutredningen är reviderad med nya siffror på
grund av den nya användningen park som tar befintliga
parkeringsplatser i anspråk samt utifrån Borås Stads nya
parkeringsregler.

»»

Bestämmelsen n1 om grönska har justerats så att den
innebär att en enhetlig trädrad utmed Hultagatan ska
finnas. Bestämmelsen n 2 innebär numer att det ska
finnas träd på parkeringsytan till livsmedelsbutiken.
Bestämmelser om grönska finns inte längre kvar
utmed Månsingsgatan på grund av platsbrist samt att
Månsingsgatan istället fokuserar på gång- och cykeltrafik.

»»

Kvartersmarken har utökats vid busshållplatsen utmed
Hultagatan.

»»

Bestämmelsen g har tagits bort.

»»

Planbestämmelsen avseende bostäder på Hultahus 5
har förändrats till B2 vilket innebär att bostäder endast
tillåts på våning två.

»»

Utformningsbestämmelsen f 2 har utökats så att den
innebär att det vid bostads-/centrumbyggnation måste
finnas entréer mot Hultagatan. För att möjliggöra
för dessa entréer och en mer variationsrik fasad mot
Hultagatan har ett område med korsmark lagts till
utmed Hultagatan som innebär att det enbart får byggas
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mindre byggnadsdelar såsom trapphus, balkonger och
liknande inom området. Inom området tillåts även
mindre lokaler för centrumändamål.
»»

Bestämmelsen f3 har lagts till i byggrätten för höghuset.
Bestämmelsen innebär att skyltar inte får sticka upp
ovanför takfot.

»»

En varsamhetsbestämmelse, k1, har lagts till på befintliga torgbyggnader.

»»

Utfartsförbudet har utökats så att det gäller även i
korsningen Hultagatan/Trallingsgatan.

»»

Planbeskrivningen har kompletterats med fler illustrationer och volymstudier för att tydligare redovisa vilka
byggrätter som tillåts i detaljplanen.

»»

Planbeskrivningen har uppdaterats så att den stämmer
överens med nya och reviderade planbestämmelser.

»»

Genomförandebeskrivningen har uppdaterats så att den
stämmer överens med nya och reviderade planbestämmelser.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget som innebär en
blandning av bostäder och verksamheter men ser en del
frågor kring trygghet, parkering och ytor för grönska.
De nya bostäderna, tillsammans med befintliga verksamheter
skapar ett stort parkeringsbehov. Den redovisade parkeringsanläggningen utmed Hultgatan upplevs inte som ett led i
att skapa den urbana attraktiva staden. Byggnadsvolymen
behöver brytas upp. Utformningen av anläggningen behöver
ses över även ur ett trygghetsperspektiv.
Området har en god anslutning till kollektivtrafik och
ett väl utbyggt nät av cykelbanor. För att bidra till ett mer
hållbart resande från Hulta bör planen omdisponeras för
att skapa tydligare gångstråk fram till busshållplatsen och
redovisa hur gång- och cykeltrafik kan premieras i området
med exempelvis cykelparkeringar i goda lägen. Genom att
utföra flera mobility management-åtgärder i området kan
parkeringsbehovet minska.

»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt,

För att säkerställa de gröna stråken i nordsydlig riktning
som krävs för de övergripande gröna korridorerna genom
stadsdelen är det nödvändigt att skilja ytorna för n1-mark
som ska vara plantering för buskar och träd från markytorna som
ska vara hårdgjorda eller tillgängliga för in- och utfarter för
gående och cyklister.

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning och,

Kommentar

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

»»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 §75 att uppmana
Samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplan studera möjligheten till omvandling av torget och ytterligare bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 §2015000074 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan.
Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-09-23 § Pl 2016000011 via delegation att sända detaljplanen på samråd.
Samrådet pågick under tiden den 26 september – den 23
oktober 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda i
denna samrådsredogörelse.

DETALJPLAN

På samma plats som parkeringsgaraget tillåts skapas också
en byggrätt för bostäder i två-tre våningar beroende av
utformning. En planbestämmelse anger att det vid bostads-/
centrumbyggnation måste finnas entréer mot Hultagatan. I
området som är planlagt som korsmark finns också möjlighet att bygga utstickande byggnadsdelar såsom trapphus,
balkonger samt mindre verksamhetslokaler för att ytterligare
möjliggöra en varierad fasad ut mot Hultagatan. Bostäderna
eller lokalerna är inget som planeras idag, men byggrätten
skapar möjlighet till ett mer urbant stråk i framtiden. Parkeringsgaraget har utformningsbestämmelser som anger att
fasaden inte får vara sluten, att det ska finnas variation och
att minst 5% av fasaden mot Hultagatan ska vara i genomsiktligt material. Detta för att skapa möjlighet till insyn och
utblickar. Detaljerad utformning ska studeras och säkerställas
i samband med bygglov.
Samhällsbyggnadsnämnden ser att det är positivt med tydliga
gångstråk till busshållplatsen. Det är dock inget som regleras
inom kvartersmark i detaljplanen. Planbeskrivningen har
kompletterats med en illustration som på ett tydligare sätt
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redovisar de viktiga stråken samt grönstrukturen i området
enligt grönområdesplanen. Frågan kring exakt utformning
bevakas sedan i bygglovet.
En del av Trallingsgatan planläggs som allmän plats, park,
samt som kvartersmark avsedd för park för att möjliggöra
ett tydligare grönt stråk och för att tillgodose allmänhetens
gång- och cykelmöjligheter mellan Hultagatan och parkområdet Ekarängen på ett bättre sätt. Genom att skapa ett
attraktivt parkområde med utökade gröna kvaliteter och
möjlighet till vistelse i området skapas en positiv kontrast
till den storskaliga bebyggelsen runtomkring. Parkområdet
fungerar som ett positivt komplement till torgytorna intill
verksamhetsbyggnaderna och kan bidra till att fler vistas i
området som helhet.
Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik vilket
medger en viss reducering av parkeringsnormen. Området
har också god tillgänglighet med gång- och cykeltrafik vilket
ytterligare stärks genom den nya gång- och cykelvägen utmed
Månsingsgatan. Genom att planlägga en del av området som
park minskar möjligheten till parkeringsytor i markplan ytterligare. Cykelparkeringsplatser kommer att krävas i samband
med bygglov. Detaljplanen medger också en flexibel byggrätt
så att det vid behov kan byggas särskilda cykelgarage.
Bestämmelsen n1 har justerats så att den innebär att en
enhetlig trädrad ska finnas utmed Hultagatan. Bestämmelser
om grönska sammanfaller inte längre med ytor som också
ska fungera som gång- och cykelstråk och/eller utfarter.
Det är inte möjligt att plantera träd överallt p.g.a. ledningar
m.m., men planbestämmelserna pekar på en viljeinriktning
för att få till en grön struktur i området som helhet. Utmed
Månsingsgatan ligger fokus på gång- och cykelstråket medan
Trallingsgatan ska fungera som det gröna stråket med hjälp
av parkmarken samt träden som ska finnas utmed Hultagatan. Planbeskrivningen har kompletterats med text om att
träd och övrig grönska med fördel kan planteras i krukor för
att skapa en grön och trivsam miljö.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att det är positivt att Hulta Torg rustas
upp och kompletteras med fler bostäder för att därigenom
förbättra områdets status. Planen behöver kompletteras för
att beskriva förutsättningarna för att åtgärda bullerstörningarna från riksväg 40.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall
prövas av Länsstyrelsen.
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Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse kommer att skadas
påtagligt, att mellankommunal samordning blir olämplig,
att miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs, att strandskydd
upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) eller
att bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Bullerutredningen behöver kompletteras så att den omfattar
hela planområdet. I nuläget är det inte möjligt för Länsstyrelsen att lämna synpunkter på om en eventuell bostadsbyggnation i den västra delen av planområdet kan uppföras så att
bullerbestämmelserna klaras.
För det planerade höghuset i planområdets östra del behöver
en specificering göras av byggrätten så att husets placering
säkerställs. I bullerutredningen utgår man från att byggnadskropparna placeras i en viss vinkel i förhållande till bullerkällan. På så sätt blir det möjligt att åstadkomma relativt
ljudskyddade fasadsidor. Om inte denna placering säkerställs
så kan konsekvensen bli att ”ljuddämpad sida” ersätts med
”tystare punkter” innanför inglasningar på balkonger, vilket
inte är acceptabelt. Enligt förordningen om trafikbuller så
är det ljudskyddade fasadsidor som ska åstadkommas, vilket
också planbestämmelsen anger.
Länsstyrelsen ifrågasätter om den översta våningen (våning
16) på det planerade punkthuset ska tillåtas då det inte är
möjligt att klara bullerförordningens bestämmelser här. Det
borde även vara möjligt att ställa krav på till exempel ljudabsorbenter vid balkongerna eller andra tekniska lösningar för
att åstadkomma en så god ljudmiljö som möjligt. Detta kan
också säkras med planbestämmelser.
Målet bör inte vara att enbart precis klara nivåerna som anges
i trafikbullerförordningen utan att åstadkomma en så bra
ljudmiljö som möjligt på den valda platsen. Detta i enlighet
med PBL 2:6a.
I planbeskrivningen står det att ”Om gemensam uteplats ska
uppföras, bör den placeras i direkt anslutning till bostäderna
mellan byggnaderna mot syd för att uppfylla ställda riktvärden utan kompletterande bullerskydd. Vissa lokala uteplatser
(balkonger) bedöms uppfylla ställda riktvärden.”
Om inte samtliga balkonger kommer att klara riktvärdet för
uteplats på 50 dBA ekvivalentnivå så behöver en alternativ
uteplats anordnas som klarar riktvärdet. Det behöver i så
fall avsättas plats för detta på plankartan och säkerställas
i planen, eventuellt med en planbestämmelse. I annat fall
kommer balkongerna vara den enda uteplatsen för de boende
och då ska de klara riktvärdet. Det är inte möjligt att bygga
balkonger och sedan mena att de inte ska räknas som uteplat-
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ser om det inte finns ett tydligt och tillgängligt alternativ.
Alternativt ställs krav på att balkongerna byggs på ett sätt så
att de klarar ljudnivåkraven.
Bullerutredningen behöver även kompletteras med eventuella
störningar från verksamheter i närheten, till exempel lastning
och lossning vid affärer, fläktljud etc. Dessa störande ljud har
enligt bullerutredningen inte tagits med och motivering till
det saknas.
Det är positivt att området förtätas med bostäder och att
kommunen vill skapa en tryggare miljö på Hulta Torg.
Inom planområdet finns befintliga träd som kan vara skyddsvärda. Det är positivt om de kan bevaras.
Länsstyrelsen instämmer i synpunkterna framförda av
Trafikverket angående behov av komplettering av trafikutredningen beträffande påverkan på Hultamotet och riksväg
40.
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Bullerutredningen har kompletterats så att även byggrätten
på Hultavall 1 utmed Hultagatan innefattas. Bullerutredningen visar att byggrätten på Hultavall 1 klarar riktvärdena
för ekvivalentnivå på fasader åt söder. Lägenheterna längst ut
mot ena kortsidan har däremot maxvärden som överskriver
riktvärdena. För att dessa lägenheter ska klara riktvärdena
krävs tekniska åtgärder såsom delvis inglasning av balkong
för att klara riktvärdena.
För höghuset görs bedömningen att det är fasaderna vid de
indragna balkongerna som ska klara riktvärdena. Det innebär
att det fortfarande är en lägenhet som utan tekniska åtgärder
inte bedöms uppfylla riktvärdena. Bullerutredningen visar
dock att riktvärdet klaras genom tekniska lösningar såsom
delvis inglasning i kombination med absorbenter i tak och på
vägg för dämpning av infallande ljud.
Planbeskrivningen har kompletterats med mer information
under avsnittet ”Buller och vibrationer”. I plankartan
regleras bullret genom den generella bestämmelsen ”I bostad
där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider
riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot en fasadsida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad ska
ha tillgång till uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids.”

DETALJPLAN

Detaljplanen reglerar inte buller med hjälp av placeringsbestämmelser eftersom det bör finnas en viss flexibilitet i
utformning, val av tekniska lösningar samt planlösningar för
byggnaderna. Genom bestämmelsen om ljudnivåer säkras
dock att förordningens riktvärden klaras när bygglov ges.
Befintliga träd kommer i viss mån att behöva tas ned för att
göra det möjligt att bygga parkeringsytor, nya torgytor m.m.
Växtligheten i området är dock viktig både för människor
och djur och därför finns planbestämmelser som innebär att
det ska planteras nya träd, bland annat i form av en enhetlig
trädrad utmed Hultagatan. I detaljplanen görs ett område
som i dagsläget är parkeringsplatser om till park med avsikt
att öka mängden grönska i området och stärka kopplingen
mellan Ekarängen och Holmens Lund.
Trafikutredningen har kompletterats i enlighet med
Trafikverkets synpunkter. Se kommentar till Trafikverket.

S3 Trafikverket

Riksväg 40 är ett riksintresse. Vägen är en del av det
nationella stamvägnätet och har därför särskild nationell
betydelse. Den aktuella lokaliseringen ligger längs den del
av vägen som ingår i det av EU utpekade Trans-European
Transport Network och har särskild internationell betydelse.
Vägen är viktig för pendling samt långväga person- och
godstransporter. Riksväg 40 är också rekommenderad väg för
transporter av farligt gods.
Riksväg 40 är en allmän väg och Trafikverket är väghållare.
På aktuell vägsträcka är hastigheten 80 km/tim. År 2015
uppmättes ÅDT (årsdygnsmedeltrafik) till 27608 fordon
varav 10 % är tung trafik.
Det föreslagna området ligger inom ett område av riksintresse för framtida järnväg Götalandsbanan. Riksintresseområdet är det förstudieområde inom vilket undersökningar
och utredningar sker för var en höghastighetsbana mellan
Stockholm och Göteborg lämpligast placeras.
Trafikverket har tidigare lämnat synpunkter på bullerutredningen för aktuell detaljplan, se ärende TRV 2016/72172. I
korthet gäller det:
De angivna trafikmängderna för riksväg 40 i tabellen på sid
7 avser 2011. Trafikverket kan upplysa kommunen om att det
finns nyare mätvärden från 2015. Dock behöver skillnaden i
trafikflöden vara ganska stor för att det ska påverka nivån på
trafikbuller.
Man har undersökt förutsättningarna för avsteg enligt
trafikbullerförordning SFS 2015:216. Hälften av bostadsrum-
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men per lägenhet bedöms klara ställda krav för avsteg från
riktvärdet. Undantaget är den översta lägenheten mot norr i
båda husen där nivåerna beräknas till 1 dB över riktvärdet.
Trafikverket förutsätter att kommunen inte gör andra avsteg
från riktvärden för buller än de avsteg som kan göras i
enlighet med trafikbullerförordningen.
En flexibel plan är inte lämplig i detta bullerutsatta läge. För
att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse
kommer detaljplanen behöva innehålla en eller flera planbestämmelser som reglerar buller.
Trafikverket noterar att bullerutredningen har kompletterats
med förtydligande gällande källan till ingångsvärdena för
trafik 2011. Trafikverket anser däremot att ingångsvärdena
för buller bör vara desamma som för trafikutredning för år
2015.
I bullerutredningen har enbart punkthuset utretts. Trafikverket anser att bullerutredningen ska kompletteras med att även
redovisa området väster om punkthuset. I förslaget medges
bland annat en ny byggrätt för bostadsändamål med totalhöjden 192 m som bör ingå i bullerutredningen.
Det är positivt att kommunen har ambitionen att fler människor ska åka kollektivt, gå eller cykla. Kommunen skriver
att de planerar för 2,5 cykelparkeringsplatser per bostad. Det
är viktigt att denna ambition finns med hela vägen fram till
byggskedet.
En trafikutredning har tagits fram för detaljplanen som visar
på hur tillskottet från planförslaget påverkar belastningssituationen vid Hultamotet och Brämhultsmotet. Trafikverket vill
informera om att åtgärdsvalsstudien för Noden Borås visar
att det finns en brist i Hultamotet i avfarten från riksväg 40
(ramp från väster) och att åtgärdsförslag ännu saknas.
Trafikutredning till detaljplanen visar också att det finns en
brist vilken beskrivs enligt följande:
Ett undantag är vänstersvängande trafik från väster mot
Åsvägen, där belastningen medför en lägre standardnivå, s k
godtagbar standard. Där är trafikbelastningen så stor att det
under högtrafik uppstår viss köbildning på avfartsrampen.
Detta gäller redan med dagens trafik, men kön sträcker sig
dock ännu aldrig ned till riksväg 40.
För att kunna bedöma detaljplanens påverkan på riksväg 40
önskar Trafikverket att trafikutredningen till nästa skede
kompletteras med följande:
En karta över nollalternativet som visar år 2040 exklusive
tillskottet från planförslaget. Underlaget behövs, förutom
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som grund att bedöma detaljplanens påverkan på riksväg 40,
även för att bedöma möjligheten till eventuella åtgärder.
Ett förtydligande om vilka trafikslag som tagits med i
trafikanalysen. Vid Hultamotet södra, avfart riksväg 40 från
vänster korsar en cykelbana vägen. Har denna korsande
GC-bana inkluderats i trafikanalysen? Det innebär en
komplicerad trafiksituation där GC-banan spelar in.
Planområdet ligger inom ett större område som för närvarande studeras för dragning av den planerade höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Utredningsmaterialet ska kunna
utgöra underlag för järnvägsplan.
Om Götalandsbanans sträckning kommer att gå genom
Hulta kommer det troligtvis ske under mark då Hulta
topografiskt ligger högt. Vi kan i nuläget inte bedöma om den
planerade järnvägen kan komma att påverka eller påverkas av
den nya bebyggelsen.
En flyghinderanalys har tagits fram av Luftfartsverket (201607-20) som visar att det nya bostadshuset med 16 våningar
inte utgör något hinder för närliggande flygplats och dess
trafik.

Kommentar

Bullerutredningen har kompletterats i enlighet med
Trafikverkets och Länsstyrelsens synpunkter, se kommentar
till Länsstyrelsen.
Trafikutredningen har kompletterats i enlighet med
Trafikverkets synpunkter. Planbeskrivningen har även
kompletterats med förtydliganden under avsnittet ”Biltrafik
och bilparkering”. Trafikutredningen visar att tillskottet från
planförslaget inte är av avgörande betydelse för Hultamotet.
Avfartsrampen som enligt utredningen har en belastning som
under högtrafik innebär viss köbildning är 300 meter lång.
Det innebär att nästan 60 personbilar alternativt drygt 20
normallånga bussar (12 meter) kan stå i kö innan kön sträcker
sig ut på riksväg 40. Enligt kapacitetsanalysen är framkomligheten med dagens trafik som högst 0,7 i belastningsgrad
vilket innebär önskvärd standard.
Parallellt med framtagandet av denna detaljplan gör kommunen en trafikutredning för Hultamotet där samtliga kända
exploateringar inklusive en ännu ej platsspecificerad bostadsmängd räknas in. Kommunen är villig att samarbeta med
Trafikverket i frågan för att gemensamt titta på eventuellt
behov av åtgärder i ett längre perspektiv.
Kommunen vill dock förtydliga att i och med denna
detaljplan så föreslås inga åtgärder i Hultamotet. Kommunen
anser inte att ombyggnation av trafikplatsen blir nödvändig
till följd av de förhållandevis få nya byggrätter som föreslås
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i denna plan. Åtgärder för att öka kapaciteten i Hultamotet
kan komma att bli nödvändig på sikt, men först när trafikmängden i aktuellt trafikmot ökar till följd av ytterligare
exploatering. I sådant fall sker ombyggnation med stöd av
gällande planer eller genom upprättande av ny detaljplan, och
då i samråd med Trafikverket.
Kommunens bedömning är också att behovet av bostäder i
detta fall bör väga tyngre än att invänta pågående utredning
av Hultamotet. Bedömningen är att det är mycket positivt
att skapa möjlighet att bygga fler bostäder i ett läge där
bilinnehavet är förhållandevis lågt, där det finns mycket god
tillgänglighet med kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk
till Borås centrum och där det dessutom finns både kommersiella och kommunala verksamheter inom gångavstånd.
Samhällsbyggnadsnämnden tolkar Trafikverkets svar angående Götalandsbanan som att riksintresset inte är ett hinder
för detaljplanens fortsättning.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med
beaktande av vad som framförs i nämndens yttrande.
Tekniska nämnden anser inte att kraven i gällande parkeringsnorm ska frångås med hänvisning till hur dagens
parkeringsbehov ser ut. Bedömning av parkeringsbehovet ska
grunda sig i gällande parkeringsnorm.
Den aktivitetsplats på Hultahus 5 som försvinner till förmån
för den nya förskolans gård och lekytor ska enligt Tekniska
nämndens uppfattning ersättas i närområdet.
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat
förslag till detaljplan.

Kommentar

En ambition för Borås Stad är att fler människor ska välja
hållbara färdmedel. På Hulta finns goda möjligheter att
gynna och använda sig av kollektivtrafik, cykelanvändning
och gående. För att hushålla med marken bör det inte
planeras för och byggas fler bilparkeringsplatser än vad
som är nödvändigt. Idag är bilinnehavet i AB Bostäders
bostäder i området 70 %, vilket talar för att planerat antal
parkeringsplatser är rimlig. En aspekt som är viktig att
ta med i beräkningen är också vikten av att möjliggöra
trivsamma vistelsemiljöer i området. Parkeringsdäcket är
redan i nuvarande förslag storskaligt, och genom att bygga så
få parkeringsplatser som möjligt är det möjligt att begränsa
anläggningens storlek och höjd till den aktuella samt minska
antalet markparkeringar i området.
Parkeringsutredningen är emellertid uppdaterad efter de nya
parkeringsreglerna och förslaget stämmer numer överens
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med gällande regler. Avsteg är inte längre aktuellt i detaljplanen.
Parkeringsbehovet för livsmedelsbutiken uppfyller också
de gällande parkeringsreglerna. Övriga verksamheter i
planområdet är i huvudsak funktioner för närområdet vilket
innebär att de inte har ett lika stort parkeringsbehov. Parkeringsbehovet för anställda uppfylls genom AB Bostäders
parkeringsplatser på norra sidan av Hultagatan.
Det är Borås Stad genom Fritids- och Folkhälsonämnden
samt Tekniska nämnden som ansvarar för aktivitetsplatsen
som tidigare fanns på Hultavas 5. Konstgräsplanen är redan
ersatt i anslutning till Ekarängskolan. Vid behov är det
möjligt för Fritids- och Folkhälsonämnden samt Tekniska
nämnden att anlägga en ny aktivitetsplats i befintligt parkområde Ekarängen. Det är dock inget som regleras i aktuell
detaljplan.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.
Miljöförvaltningen har varit med i tidigt skede under framtagandet av detaljplanen och bland annat granskat bullerutredningen, val av plats med avsikt på Grönområdesplanen under
arbetets gång. Allt för att följa miljökvalitetsnormer, miljömål
med mera. Miljöförvaltningen tillstyrker detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S6 Borås Elnät

Vi ser helst att det i planen läggs till att mindre teknikanläggningar kan tillåtas på prickad mark för till exempel
transformatorstationer.
För anslutning till elnätet kan långa leveranstider förekomma
beroende på vilken storlek på elservis som kommer att
behövas. Därför bör exploatören beställa elservis i god tid
innan planerad inkoppling.

Kommentar

Detaljplanen är flexibel i dess användning genom att tekniska
anläggningar tillåts inom alla användningar. Det är inte
lämpligt att tillåta tekniska anläggningar inom prickmarken
eftersom den är avsedd att vara för gata, siktlinjer utmed
gator och öppna torgmiljöer.
Övriga synpunkter noteras.

S7 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Hulta, Hultahus 4
med flera, Hulta Torg, Borås Stad.
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Kulturnämndens bedömning är att förslaget till detaljplan
inte tar tillräcklig hänsyn till det mänskliga perspektivet utan
bygger vidare på mindre lyckade aspekter av miljonprogrammets byggnadsideal. För att uppnå ambitionen om att skapa
en bättre utomhusmiljö och ökad trygghetskänsla bör planförslaget omarbetas så att mänskliga perspektiv och behov
blir rådande, med fokus på att trivsamma ytor för samvaro,
rörelsemöjligheter, grönstrukturer och estetiska kvaliteter blir
bättre tillgodosedda.

Kommentar

En del av Trallingsgatan planläggs som allmän plats, park,
för att möjliggöra ett tydligare grönt stråk och för att säkra
allmänhetens gång- och cykelmöjligheter mellan Hultagatan
och parkområdet Ekarängen på ett bättre sätt. Se vidare svar
till Kommunstyrelsen.
Mellan befintliga torgbyggnader, planerad livsmedelsbutik
och det nya bostadshuset regleras marken med prickmark för
att möjliggöra öppna ytor för exempelvis torgverksamhet.
I detaljplanen finns en planbestämmelse som reglerar att
entréer i det nya bostadshuset och livsmedelsbutiken ska vara
uppglasade. Parkeringsgaraget har utformningsbestämmelser
som anger att det ska finnas variation och att minst 5% av
fasaden mot Hultagatan ska vara i genomsiktligt material.
Detta för att skapa möjlighet till insyn och utblickar. På
samma plats som parkeringsgaraget tillåts skapas också
en byggrätt för bostäder i två-tre våningar beroende av
utformning. En planbestämmelse anger att bostäderna
måste ha entréer mot Hultagatan. I området som är planlagt
som korsmark finns också möjlighet att bygga utstickande
byggnadsdelar såsom trapphus, balkonger samt mindre
verksamhetslokaler för att ytterligare möjliggöra en varierad
fasad ut mot Hultagatan. Bostäderna eller lokalerna är inget
som planeras redan idag, men byggrätten skapar möjlighet till
ett mer urbant stråk i framtiden.

S8 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inga direkta invändningar mot detaljplanen, men har några ”övrigt-punkter” för information:
1. Planerat höghus kommer att ha en del brandtekniska utmaningar med glastrapphuset. Det är troligtvis görbart, men
utmanande. Det är dessutom krav på räddningshiss för så
höga byggnader. Det är möjligt att allt detta är beaktat redan
(t ex med sprinkler i passagen och hiss i respektive byggnad),
men om det måste åtgärdas genom att förändra glastapphusets utformning kan det innebära att byggnadens gestaltning
påverkas, vilket troligen är av intresse för planavdelningen.
2. Planerat höghus kommer att ha krav enligt BBR på intern
brandvattenförsörjning (stigarledning med tryckstegringspump) som med största sannolikhet kommer att vara ansluten

36

till vattennätet. Detta kommer troligtvis inte att bli ett
problem, då huset verkar förses med speciellt dimensionerad
vattenförsörjning, men det kan vara bra att känna till att
BBR ställer krav på ett flöde på minst 600 l/min på översta
våningen.
3. För information är det mindre troligt att befintliga punkthus byggs på med fler våningar, då detta skulle innebära stora
och troligtvis ekonomiskt orimliga ingrepp för att uppfylla
brandkrav i BBR (byggnader över 8 våningar).

Kommentar

1. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på om stora
delar av trapphuset glasas upp för att gynna siktlinjer och
överblickbarheten i området. Detaljplanen reglerar dock
inte hur trapphuset ska utformas, mer än att entréer ska vara
uppglasade. Frågan hanteras vidare i bygglovet.
2. Synpunkten noteras.
3. I dagsläget finns inga specifika planer för att bygga på
befintliga bostadshus med fler våningar. Samhällsbyggnadsnämnden ser dock positivt på att skapa en flexibel detaljplan
som skapar byggrätter för fler bostäder i framtiden.

S9 Fritids- och folkhälsonämnden

Förvaltningen ser positivt på att man förtätar på Hulta då det
är nära kollektivtrafik och samhällsservice.
Trygghetsaspekten är viktig. I detaljplanen ingår flera insatser
i den riktningen såsom att flytta fritidsgårdens entré till
Trallingsgatan, öppna upp torgytan och att vända entréerna
mot gator och stråk. Allt bidrar till att en öka upplevelsen av
trygghet i området.
Förvaltningen vill passa på att lyfta att det är viktigt att
man, gärna i dialog med de boende, ersätter den borttagna
aktivitetsplatsen med något liknande.

Kommentar

Det är Borås Stad genom Fritids- och Folkhälsonämnden
samt Tekniska nämnden som ansvarar för aktivitetsplatsen
som tidigare fanns på Hultavas 5. Konstgräsplanen är redan
ersatt i anslutning till Ekarängskolan. Vid behov är det
möjligt för Fritids- och Folkhälsonämnden samt Tekniska
nämnden att anlägga en ny aktivitetsplats i befintligt parkområde Ekarängen. Det är dock inget som regleras i aktuell
detaljplan.

S10 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna
detaljplanen men vill påpeka att ökad bebyggelse av bostäder
även innebär ett ökat behov av kommunal service, vilket bör
beaktas i kommande planändringar i detta område.
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Kommentar

Synpunkten noteras. Det är Kommunstyrelsen som ger
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram nya
detaljplaner exempelvis för ny-/utbyggnad av skolor. Lokalförsörjningsnämnden kan uppmana Kommunstyrelsen att ge
Samhällsbyggnadsnämnden nya uppdrag för att möjliggöra
utökning av kommunal service i området.

S11 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser har trygghetsaspekten tagits med på ett bra sätt när det gäller planering av
belysning, planteringar, mörker etc så att tryggheten upplevs
som mycket hög.
När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser etc.
Parkeringsplatser som planeras som ett parkeringsdäck bör
byggas på ett sätt att de lätt kan hållas under uppsikt. Inga
skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under
mörker bör platserna vara väl upplysta.

Kommentar

Parkeringsgaraget ska utformas så att minst 5 % av fasaden
mot Hultagatan är i genomsiktligt material. Detta för att
skapa möjlighet till insyn och utsikt.

S12 Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
Noteras.

S13 Skanova

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av
rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att
invända mot planförslaget.

Kommentar
Noteras.

S14 Västtrafik

Västtrafik ser positivt på att utvecklingen sker i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik och har utöver det inga
synpunkter på planen.

Kommentar
Noteras.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

DETALJPLAN

Paulina Bredberg
planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.
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Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Datum
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Tillstånd och prövning
Birgitta Månsson
016-16 27 35
birgitta.mansson@ei.se

Diarienr
2016-103014

Borås kommun
boras.stad@boras.se

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession
Borås Elnät AB vill bygga och använda en ny markförlagd 130 kV kraftledning vilken
möjliggör anslutning mellan den planerade transformatorstationen vid Kråkered och den
planerade transformatorstationen vid Sobacken, Borås Stad i Västra Götalands län. och
har ansökt om tillstånd (nätkoncession för linje) för det hos Energimarknadsinspektionen
(Ei).
Borås Elnät AB har tidigare ansökt om nätkoncession för sträckan från Kråkered till
Sobacken i Borås kommun. Borås Elnät AB har inkommit med ändringar av sträckningen
och ansöker därför om ny nätkoncession. Ändringarna avser en sträcka längst söderut
samt en sträcka längst norrut.
Av ert yttrande ska det särskilt framgå om den planerade ledningen är förenlig med
detaljplaner och områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tätbebyggt område vill
vi också veta om den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är
viktigt att ni meddelar oss även annat som kan vara av betydelse. I prövningen tittar vi
på bland annat samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.
Energimarknadsinspektionen är den myndighet som avgör om ledningen ska få tillstånd.
Ni är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen (2013:208), vi måste därför ha
ert svar för att kunna fatta ett beslut.
Vi vill ha ert yttrande senast den 28 april 2017. Ansökan hittar ni på www.ei.se/2016103014 eller www.ei.se/kungorelser. Skicka svaret per e-post till registrator@ei.se, ange
diarienumret i ämnesraden. Ni behöver inte skicka originalet per post.
Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig på telefon eller e-post.

EI1021, W-4.0, 2014-01-31

Med vänlig hälsning

Birgitta Månsson

Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr. 202100-5695
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Figur 2. Sökt sträckning för 130 kV-ledning mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning.
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Figur 3. Jämförelse mellan tidigare och nu sökta sträckning
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5

Förord
Den 26 februari 2015 tog Energimarknadsinspektionen (EI) beslut om att
meddela Borås Elnät AB nätkoncession linje med ansökningsnummer 10024,
vilket var ett av tre föreslagna alternativ. Dock var den koncessionskarta
som Borås Elnät AB bifogat ansökan inte helt korrekt. Det saknades en
mindre sträcka, cirka 140 meter, i anslutningen i norra delen i anslutning till
stationen i Kråkered. En ny ansökan om nätkoncession ingavs därför till EI
den 2 februari 2016.
Det visade sig dock att denna sträcka, av tekniska anledningar, skulle vara
svårt att genomföra. Borås elnät har därför varit tvungna att ändra
sträckningen för ca. 340 meter i den norra delen av sträckan och ingav en
ny koncessionsansökan, Dnr. 2016-103014, mottagen av EI 3 november 2016.
En liten ändring av sträckan har även gjorts för den planerade
samförläggningsdelen med Borås Energi och Miljös överföringsledningar i
anslutning till transformatorstation Sobacken i södra delen i samband med
deras arbete med detaljprojektering.
EI skickade efter mottagen ansökan en begäran om komplettering i vissa
frågor. I denna uppdaterade MKB är kraven om kompletteringar
understrukna och markerade i kursivt.
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1

9

Icke teknisk sammanfattning

För att trygga elförsörjningen i Borås Stad planerar Borås Elnät AB (Borås
Elnät) att anlägga en ny ledning mellan Kråkered och Sobackens
miljöanläggning i Borås, Västra Götalands län. Borås Elnät ansöker således
om nätkoncession för linje för en ny markförlagd 130 kV kraftledning enligt
något av alternativen som visas i Figur 4. Ledningens totala längd blir ca 4,2
km.
Två samråd för ledningen har genomförts enligt miljöbalkens 6 kapitel.
Under det första samrådet utreddes tre alternativa ledningssträckningar
mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning, där den sista delen av
elledningen föreslogs samförläggs med planerade överföringsledningar för
bland annat vatten och fjärrvärme.
Energimarknadsinspektionen (EI) beslutade om att meddela Borås Elnät AB
nätkoncession för ledningssträcka enligt alternativ 2 den 26 februari 2015.
Dock var den koncessionskarta som Borås Elnät AB bifogat ansökan inte helt
korrekt, och en ny ansökan om nätkoncession ingavs EI den 2 februari 2016.
Det visade sig dock att denna sträcka, av tekniska anledningar, skulle vara
svårt att genomföra. En liten ändring av sträckan har även gjorts för den
planerade samförläggningsdelen med Borås Energi och Miljös
överföringsledningar i anslutning till transformatorstation Sobacken i södra
delen i samband med deras arbete med detaljprojektering. Därför utreddes
i ett nytt samråd ett ytterligare alternativ, alternativ 4, innebärande en
mindre ändring av den koncessionsgivna elledningens första sträcka, en
kortare samförläggning med överföringsledningar, samt en mindre ändring i
slutet av samförläggningsdelen.
Det förordnade alternativet, alternativ 4, innebär att ledningen förläggs på
den västra sidan av väg 41 från Kråkered ner till Sobackens
miljöanläggning, samt korsar väg 27.
Länsstyrelsen beslutade att projektet inte är av den art att det kan tänkas
innebära betydande miljöpåverkan.
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Väg 41 och väg 27 är av riksintresse för kommunikation. Även den norra
delen av utrett område är av riksintresse för kommunikation – framtida
järnväg. Inga andra riksintressen, Natura 2000-områden, naturreservat eller
liknande berörs.
Endast ett fåtal bostäder finns utmed sträckan. Eftersom ledningen kommer
vara markförlagd och förläggs med tre faser tätt ihop blir magnetfältet runt
ledningen kraftigt reducerat. Magnetfältsberäkningar har genomförts för
den aktuella ledningen. Beräkningarna visar att magnetfältet redan vid fyra
meters avstånd är cirka 0,4 µT. Närmsta bostadshus kommer ligga ca 5
meter från ledningen. Magnetfältet bedöms därmed inte utgöra någon
hälsorisk för boende längs med ledningen.
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2

Inledning

2.1

Bakgrund och syfte

11

Borås Elnät AB (Borås Elnät) bedriver ett långsiktigt projekt med syfte att
trygga elförsörjningen i Borås centralort. I projektet ingår arbete med att
föryngra regionnätet, som i dagsläget har för dålig överföringskapacitet,
bygga nya transformatorstationer samt öka matningsspänningen i befintliga
stationer. Projektet i sin helhet beräknas avslutas år 2031.
Borås Energi och Miljö planerar att uppföra ett Energi- och Miljöcenter™
(EMC) med ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk vid Sobackens
miljöanläggning i Borås Stad, Västra Götalands län, se Figur 1. Projektet
ingår i Borås Energi och Miljös plan att göra Borås till en fossilbränslefri stad.
Efter att EMC-anläggningen har tagits i drift krävs en högra kapacitet i
elnätet. Borås Elnäts planerade kraftledning mellan Kråkered och Sobacken
är därför en förutsättning för att överföringen mellan den nya anläggningen
och Borås stad ska fungera effektivt och bidra till att trygga elförsörjningen i
Borås centralort. Ledningens nominella spänning är 130 kV.
Den 26 februari 2015 tog Energimarknadsinspektionen (EI) beslut om att
meddela Borås Elnät AB nätkoncession linje med ansökningsnummer 10024,
vilket var ett av tre föreslagna alternativ. Dock var den koncessionskarta
som Borås Elnät AB bifogat ansökan inte helt korrekt. Det saknades en
mindre sträcka, cirka 140 meter, i anslutningen i norra delen i anslutning till
stationen i Kråkered. En ny ansökan om nätkoncession ingavs därför till EI
den 2 februari 2016.
Det visade sig dock att denna sträcka, av tekniska anledningar, skulle vara
svårt att genomföra och Borås elnät har därför varit tvungna att ändra
sträckningen för ca 340 meter i den norra delen av sträckan. En liten
ändring av sträckan har även gjorts för den planerade
samförläggningsdelen med Borås Energi och Miljös överföringsledningar i
anslutning till transformatorstation Sobacken i södra delen i samband med
deras arbete med detaljprojektering.
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Figur 3. Jämförelse mellan tidigare och nu sökta sträckning
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2.2

15

Avgränsning och metod

Geografiskt har MKB:n avgränsats till att omfatta påverkan på utpekade
intressen inom cirka 50 m från ledningen.
De aspekter som har ansetts relevanta att utreda i MKB har avgränsats
utifrån tidigare erfarenheter av liknande projekt och av de yttranden som
inlämnats under samrådet. De aspekter som behandlas är magnetfält och
påverkan på boende, naturmiljö och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv,
naturresurser samt samhällsplanering.
På den sista kilometern av sträcken av den planerade ledningen sker
samförläggning med överföringsledningar för bland annat
avloppsledningar, fjärrvärmeledningar och vattenledning. Förläggningen
av de olika ledningarna kommer sannolikt dock inte att ske samtidigt då de
kräver olika täckningsdjup. Denna MKB behandlar endast kraftledningarna.
Det större markanspråk som överföringsledningarna medför behandlas
endast kortfattat.
Sträckorna har inventerats översiktligt i fält och befintligt underlag har
inhämtats från bland annat Länsstyrelsen, Borås Stad, Riksantikvarieämbetet
och Skogsstyrelsen.
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3

Gällande lagstiftning

3.1

Tillståndsprocessen

Enligt bestämmelser i ellagen krävs tillstånd (nätkoncession) för att bygga
eller använda elektriska starkströmsledningar. Vid ansökan om
nätkoncession för linje är det främst ellagen (1997:857), elförordningen
(1994:1250), miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (1987:10) som
är tillämpliga. Ansökan behandlas av Energimarknadsinspektionen (EI).
I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på
MKB:n följer av vad som föreskrivs i 6 kapitlet miljöbalken.
Om koncessionen beviljas kan ansökan om ledningsrätt inlämnas till
Lantmäterimyndigheten för att rätten till marken skall kunna tryggas oavsett
om berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindelningen
förändras. Ledningsrätten gäller obegränsat i tid.

3.2

Samråd

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelse,
tillsynsmyndighet och berörda fastighetsägare (enskilda). Om verksamheten
anses medföra betydande miljöpåverkan, enligt länsstyrelsens bedömning,
ska ett mer omfattande samråd genomföras. Samråd har genomförts vid
två tillfällen i enlighet med bestämmelserna i miljöbalkens 6 kapitel.

3.2.1

Samråd augusti 2013

Vid det första samrådet i slutet av augusti 2013 skickades en
projektbeskrivning med information om projektet och de olika
ledningsalternativen ut till Borås Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
utvalda myndigheter, särskilt berörda företag samt direkt berörda
fastighetsägare. Även annons infördes i Borås tidning 2013-08-26 i Borås
tidning.
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Vid detta samråd förordade Länsstyrelsen alternativ 1 eftersom de
bedömde att alternativet hade minst påverkan på både naturmark och
boendemiljö. Även Scanova förordade detta alternativ i sitt yttrande.
Trafikverket ansåg att alternativ 3 var bäst om ledningsdragningen skulle
genomföras före år 2016, eftersom totalentreprenören inför byggandet av
väg 27 skulle påverkas minst av alternativ 3. Om ledningen skulle anläggas
år 2016 eller senare ansåg de att alternativ 1 eller 2 var att föredra.
Kommunstyrelsen för Borås stad avvisade alternativ 1 med hänvisning till att
framtida exploateringar söder om Borås främst kommer att ske väster om
väg 41. Förläggning enligt detta alternativ skulle eventuellt kunna försvåra
exploatering. Om framtida exploatering kan dra nytta av att ledningen finns
på västra sidan av väg 41 så förordades alternativ 2 av kommunstyrelsen.
Även den tekniska förvaltningen i Borås stad motsatte sig alternativ 1.
Miljöförvaltningen i Borås stad förordade i sitt yttrande det alternativ som
berör boendemiljöer så lite som möjligt och som i övrigt innebär så lite
ingrepp i natur- och kulturmiljöer som möjligt. Övriga yttranden berörde inte
val av alternativ.
Den föreslagna sträckning ansågs inte medföra betydande miljöpåverkan
enligt beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013-10-29.

3.2.2

Samråd september 2016

Ändringarna av den beslutade sträckningen innebar att Borås Elnät var
tvungna att göra om samrådet med ett nytt alternativ, alternativ 4.
Trots tidigare beslut om att föreslagen sträckning inte ansågs medföra
betydande miljöpåverkan genomförde Borås Elnät ett utökat samråd med
Borås stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, utvalda myndigheter samt
organisationer enligt samma procedur som tidigare. Berörda
fastighetsägare längs sträckan kontaktades dock inte, då det uppdaterade
samrådsunderlaget med det nya alternativet var mycket snarlikt det som
skickades ut under 2013.
Vid samrådet inkom yttrande från Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Trafikverket och Vattenfall. Länsstyrelsen hade inget at erinra. Trafikverket
förordade alternativ 1 eller 2, med hänvisning till att de inte bidrar till någon
påverkan på asfaltsytan på väg 27. Vattenfall hade inget att erinra, givet
ett antal förutsättningar.
Länsstyrelsen beslutade 2016-11-01 att projektet inte är av den art att det
kan tänkas innebära betydande miljöpåverkan. För en redovisning av
samråden, inkomna synpunkter och Länsstyrelsens beslut se bilaga 5 till
ansökan, samrådsredogörelse.

3.3

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all
verksamhet som kan tänkas ha en icke försumbar påverkan på människor
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och miljö. När tillstånd enligt miljöbalken prövas är alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att
de förpliktelser som följer av miljöbalkens andra kapitel iakttas. Nedan följer
en genomgång av de allmänna hänsynsreglerna samt hur Borås Elnät anser
sig uppfylla dem i detta projekt.

Kunskapskravet, 2 kapitel 2 § miljöbalken
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön
mot skada eller olägenhet.
Borås Elnät har en gedigen kompetens och lång erfarenhet inom
projektering, byggnation och drift av högspänningsledningar.
Driftpersonalen har stor erfarenhet och arbetar efter väl inarbetade rutiner
för drift och underhållsarbeten. Borås Elnät har kunskap om vilken påverkan
ledningen och nödvändigt underhåll ger på omgivningen. Vid vissa
åtgärder som grävning i bäckar och inom strandskyddsområden kan det
krävas anmälan till Länsstyrelsen/dispens från Borås Stad. Borås Elnät
kommer att söka de tillstånd som krävs och följa de lagkrav som gäller för
att fortsatt kunna bedriva verksamheten.

Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga
teknik, 2 kapitel 3 § miljöbalken
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ledningen kommer att utföras enligt gällande standard.
Försiktighetsprincipen är tillämplig i det dagliga arbetet, vid drift och vid alla
typer av åtgärder som Borås Elnät utför på kraftledningen.
Eftersom det inte finns några satta riktvärden eller gränsvärden för
elektromagnetiska fält tillämpas den av myndigheter antagna
försiktighetsprincipen.

Produktvalsprincipen, 2 kapitel 4 § miljöbalken
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa
eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som
kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor
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som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk
organism.
Ledningen kommer att utföras med material som inte visat sig skadliga för
människa eller miljö.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen, 2 kapitel 5 §
miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.
En markförlagd ledning kräver mycket lite underhåll och kan därför anses
vara ett gott sätt att hushålla med råvaror och energi.

Val av plats, 2 kapitel 6 § miljöbalken
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller
vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.
Fyra alternativa sträckningar har utretts inför ansökan om koncession. Det
alternativ som innebar minst intrång i utpekade värden har valts.
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4.2

Ledningsalternativ 1

Alternativ 1 följer befintliga vägar längs hela sträckan. Från den västra sidan
av Kråkeredsvägen följs en grusväg västerut. Bäcken från Stora Transåssjön
passeras. Efter passage av väg 41 (förslagsvis genomförd med styrd
borrning) följs en skogsväg väster om väg 41 hela vägen fram till
samförläggningen med överföringsledningarna mellan Sobackens
miljöanläggning och nuvarande Gässlösa avloppsreningsverk. Ledningen
kommer att korsa ny väg 27. När den nya delen av väg 27 byggdes
förbereddes den med en kanalisation under vägen avsedd för
elledningarna.

4.3

Ledningsalternativ 2

Från västra sidan av Kråkeredsvägen går ledningen västerut och passerar
en bäck från Stora Transåssjön. Därefter följs en mindre skogsväg västerut
som tar slut strax öster om väg 41. Väg 41 föreslås passeras genom en styrd
borrning. Passagen närmast öster om väg 41 består av en höjd som sluttar
brant ner mot väg 41, vilket gör att borrningen kan bli relativt
arbetskrävande. Därefter följs väg 41 på den västra sidan ner till den punkt
där överföringsledningarna mellan Sobackens miljöanläggning och
nuvarande Gässlösa avloppsreningsverk ansluter till väg 41. Ledningen
kommer att korsa väg 27. När den nya delen av väg 27 byggdes
förbereddes den med en kanalisation under vägen avsedd för
elledningarna.
Förläggning längs med väg 41 sker utanför vägområdet, vilket innebär att
cirka 5-7 meter mark utanför viltstängslet tas i anspråk under byggskedet.
Träd som växer inom detta område kommer att behöva avverkas.
Terrängen utanför vägområdet är bitvis kuperad med en del berg i dagen
samt några blötare partier.

4.4

Ledningsalternativ 3

Alternativ 3 följer först Kråkeredsvägen söderut i cirka 200 meter. Efter
passage av Kråkeredsvägen följs en mindre väg västerut, förbi ett
bostadshus. Passage av Kråkeredsvägen föreslås ske genom att vägen
schaktas av. Efter cirka 80 meter tar ledningen en skogsväg rakt söderut tills
väg 27 nås. Korsning av väg 27 föreslås genomföras med styrd borrning. Nytt
vägområde för väg 27 följs västerut tills ledningen ansluter till den östra
sidan av väg 41. Förläggningen sker därefter längs östra sidan av väg 41,
utanför viltstängslet sett från vägen. Ca 500 m från Sobackens
miljöanläggning förläggs dock ledningen väster om väg 41.
Förläggningen längs väg 41 sker utanför vägområdet, vilket innebär att 5-7
meter mark utanför viltstängslet tas i anspråk under byggskedet. Terrängen
utanför vägområdet är relativt kuperad med en del berg i dagen samt
några blötare partier. Träd som växer inom detta område kommer att
behöva avverkas. Vid den punkt där överföringsledningarna mellan
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Sobackens miljöanläggning och nuvarande Gässlösa avloppsreningsverk
ansluter till den västra sidan av väg 41, passeras väg 41, förslagsvis genom
styrd borrning. Förläggning sker sedan väster om väg 41, utanför
vägområdet på samma sätt som alternativ 2 och 4, till den punkt där
överföringsledningarna mellan Sobackens miljöanläggning och nuvarande
Gässlösa avloppsreningsverk ansluter till väg 41. Söder om denna punkt sker
samförläggning med överföringsledningarna på samma sätt som för
alternativ 1.

4.5

Ledningsalternativ 4

Från västra sidan av Kråkeredsvägen går ledningen västerut och passerar
en bäck från Stora Transåssjön. Därefter följs en grusväg västerut, varefter
den passerar väg 41. Första delen av sträckan är således samma som för
alternativ 1. Därefter kommer ledningen att dras i vägområdet innanför
viltstängslet, väster om väg 41, söderut i ca 90 meter, innan den övergår i
samma dragning som för alternativ 2.
Alternativet 4 innebär en mindre ändring av den koncessionsgivna
elledningens första sträcka samt en kortare samförläggning med
överföringsledningar, se Figur 3. Tidigare vek överföringsledningarnas sista
del av något åt väst innan korsningen med Viksgägen, men i det justerade
alternativet följer överföringsledningarna väg 41 hela vägen fram till
korsningen.

4.6

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att kraftledningen inte byggs och konsekvenserna
av denna uteblir. Nollalternativet innebär dock inte att
överföringsledningarna mellan Sobacken miljöanläggning och nuvarande
Gässlösa avloppsreningsverk inte byggs. Förläggningen av
överföringsledningarna kräver ett större schaktområde än vad som krävs för
förläggning av kraftledning. Därmed kan konsekvenserna, i form av bland
annat avverkning av träd, förväntas uppstå längs denna sträcka oavsett
om kraftledningen byggs eller inte.
Förläggning av kraftledningen och överföringsledningarna kommer
sannolikt inte att ske samtidigt. Nollalternativet innebär därför att de
temporära konsekvenserna i form av bland annat anspråkstagande av
mark och buller i samband med förläggandet endast uppstår under en
period med nollalternativet, och inte två vilket är fallet för
utbyggnadsalternativen.
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4.7

Intressen berörda av utbyggnadsalternativen

4.7.1

Intressen i området som helhet

Väg 41 och väg 27 är av riksintresse för kommunikation. Den norra delen av
området utgör riksintresse för kommunikation – framtida järnväg,
Götalandsbanan. Järnvägskorridoren som utgör riksintresset har en area om
ca 2500 km². Stora delar av området utgjorde tidigare riksintresse för
totalförsvaret. Skjutfältet som föranledde områdesskyddet är numera
nedlagt.
Norra delen av området, innan korsningen av väg 27 och väg 41, omfattas
av "Värdetrakt skog" och ingår i "strategi för formellt skydd av skogsmark i
Västra Götalands län". Strategin syftar till en kostnadseffektiv måluppfyllelse
av det nationella miljömålet Levande skogar. Samtliga alternativ berör
område som omfattas av strategin. Gränserna för området bygger på ett
urval av hela 1 km-rutor och utgör inget formellt skydd. Att ett område ingår
i strategi för formellt skydd av skogsmark innebär att skyddsarbetet ges
högre prioritet i dessa områden. Underlaget för att peka ut värdetrakter har
varit Naturvårdsverkets rapporter "Frekvensanalys av skyddsvärd natur"
respektive "Sydsvenska lövskogar" samt erfarenhetsbaserad kunskap inom
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.
Berörd värdetrakt, benämnd Kinnarumma Skephult, är rik på suboceaniska
lavar. Den biologiska mångfalden i området bör kunna bevaras i ett nätverk
av många små lavrika områden och på träd i kulturlandskapet. Trakten
ligger i ett sprickdalslandskap med flera intessanta sjöar och vattendrag. I
området finns ekskog och blandskog med ävellövinslag samt en del
bokskog. De miljöer som framförallt är intressanta är lövängsrester och
igenväxta inägor samt aspskogar i sluttningar. Ansvarsbiotoper är
ävellövskog och triviallövskog med ädellövinslag. Reservaten Backa och
Flenstorp, det senare kommunalt bildat, ligger inom området (Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, Skogsstyrelsen Region Väst, 2006).
Inga andra riksintressen, natura 2000-områden, naturreservat eller dylikt finns
i området. Inte heller några yt- eller grundvatten eller fiskevatten som
omfattas av miljökvalitetsnormer finns inom närområdet. Representerade
intressen i området kan ses i Figur 5.
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Figur 5. Karta över de alternativa sträckningarna och förekommande intressen.
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4.7.2

Alternativ 1 – befintlig skogsväg

Alternativet gör inte direkt intrång i några utpekade naturvärden. En
nyckelbiotop och en sumpskog utpekad i Skogsstyrelsens inventering finns
relativt nära, som närmast cirka 30 meter från vägen. Nyckelbiotopen
delades i två i och med anläggningen av ny del av väg 27 under 2015,
med en faunapassage under vägen. Två mindre bäckar till Stora Tranåssjön
passeras på sträckan. På sträckan norr om där samförläggning sker finns
inga byggnader i sträckningens närhet.
Delar av skogsvägen nyttjas som långpromenadstråk (Trafikverket 2009-1002).

4.7.3

Alternativ 2 – västra sidan av väg 41

Alternativet gör inte intrång i några utpekade naturvärden. Tre mindre
bäckar passeras på sträckan. På sträckan norr om där samförläggning sker
finns inga byggnader i sträckningens närhet.

4.7.4

Alternativ 3- östra sidan av väg 42

Alternativet gör inte direkt intrång i några utpekade naturvärden. En
lövskog utpekad i Länsstyrelsens lövskogsinventering finns relativt nära, som
närmast cirka 20 meter från vägen vid Kråkered. Fyra mindre bäckar
passeras på sträckan. På sträckan norr om där samförläggning sker
passeras fem bostäder i sträckningens närhet, den närmaste ligger ca 10 m
från ledningen. Inga fornlämningar berörs.

4.7.5

Alternativ 4 – modifierad kombination av alternativ 1
och 2

Alternativet gör inte något intrång i utpekade naturvärden. Samma
intressen berörs som för alternativ 2. Den mindre delen av alternativ 1 som
ingår i denna modifierade sträckning och den nya korta sträckan väster om
v 41 innebär inte heller något intrång på utpekade naturvärden eller några
nya intressen som berörs.

4.7.6

Samförläggning med överföringsledningar

Samtliga alternativ passerar i den del de samförläggs med
överföringsledningarna mellan Sobackens miljöanläggning och nuvarande
Gässlösa avloppsreningsverk två bostadshus, två mindre bäckar, samt en
övrig kulturhistorisk lämning i form av en långsträckt stensträng utgörande
en odlingsvall samt en kvarnplats, Kinnarumma 55. Vid genomförd
arkeologisk utredning för Sobackens miljöanläggning konstaterades att inga
ytterligare antikvariska insatser i det undersökta området (öster om väg 41
och söder om Viksvägen) bedömdes nödvändiga (UV Väst 2011). Inga
andra fornlämningar berörs.
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Jämförelse av alternativen

Nedan görs en kort jämförelse mellan de intresseområden som berörs av
respektive alternativ. Jämförelsen avser bara de delar av sträckan som
skiljer alternativen åt, det vill säga mellan Kråkered och den punkt där
ledningen avses samförläggas med överföringsledningarna mellan
Sobackens miljöanläggning och nuvarande Gässlösa avloppsreningsverk.
Tabell 1. Tabell över jämförelse av objekt berörda av alternativ 1, 2, 3 och 4. Det är
endast alternativskiljande objekt som redovisas. De objekt som berörs av samtliga
alternativ redovisas ej.

Intresseområde

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Naturmiljö

En nyckelbiotop
och en sumpskog
ligger som närmast
ca 30 m från
sträckningen. Berör
två mindre bäckar
som inte omfattas
av strandskydd.
Kräver mycket lite
avverkning av
skog, då
förläggning sker i
befintlig väg.

Inga
dokumenterade
särskilda
naturvärden
berörs. Berör tre
mindre bäck som
inte omfattas av
strandskydd.
Kommer att kräva
avverkning av skog
längs merparten av
sträckan.

Passerar inom
strandskyddsområd
e för Skrämbosjön.
En lövskog utpekad
i länsstyrelsens
inventering ligger
som närmast 20 m
från sträckningen.
Berör tre mindre
bäckar som inte
omfattas av
strandskydd.
Kommer att kräva
avverkning av skog
längs merparten av
sträckan.

Berör en mindre
bäck. Kommer att
kräva avverkning
av skog längs
merparten av
sträckan.

Rekreation och
friluftsliv

Berör inga
utpekade intressen
för rekreation och
friluftsliv.

Berör inga
utpekade intressen
för rekreation och
friluftsliv.

Berör inga
utpekade intressen
för rekreation och
friluftsliv.

Berör inga
utpekade intressen
för rekreation och
friluftsliv.

Kulturmiljö

Berör inga
utpekade intressen
för kulturmiljö.

Berör inga
utpekade intressen
för kulturmiljö.

Berör inga
utpekade intressen
för kulturmiljö.

Berör inga
utpekade intressen
för kulturmiljö.

Naturresurser

Befintlig skogsväg
kommer inte att
kunna nyttjas för
trafik under
byggtiden.
Skogsavdelningen
vid Borås Stad har
även uttryckt oro

Kommer att kräva
avverkning av skog
längs merparten av
sträckan. Ovan
ledningen kan
ingen skog
återplanteras.

Kommer att kräva
avverkning av skog
längs merparten av
sträckan. Ovan
ledningen kan
ingen skog
återplanteras.

Kommer att kräva
avverkning av skog
längs merparten av
sträckan. Ovan
ledningen kan
ingen skog
återplanteras.
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över att vägen kan
få försämrad
bärighet efter att
arbetena är
färdigställda.
Boendemiljö

Passerar inga
bostadshus, skolor
eller förskolor.

Passerar inga
bostadshus, skolor
eller förskolor.

Passerar ca fem
bostadshus. Inga
skolor eller förskolor
berörs.

Passerar inga
bostadshus, skolor
eller förskolor.

Korsning av större
vägar

Passerar väg 41
och 27.

Passerar väg 41
och 27.

Passerar väg 41
och 27.

Passerar väg 41
och 27.

Markförhållanden

Förläggs i befintlig
väg, sannolikt krävs
ingen sprängning.

Bitvis kuperat med
berg i dagen, samt
delvis blöta partier
däremellan.

Relativt kuperat
med berg i dagen,
samt delvis blöta
partier däremellan.

Bitvis kuperat med
berg i dagen, samt
delvis blöta partier
däremellan.

Längd på ledning

Ca 4799 m

Ca 4165 m

Ca 4245 m

Cirka 4258 m

Möjlighet till
åtkomst för
reparation

Goda.

Goda.

Goda.

Goda.

Samförläggning med överföringsledningarna gör att inte två olika
sträckningar berörs av ledningsförläggningar utan att ingreppet hålls
samlat. På grund av detta har Borås Elnät beslutat att samförläggnign ska
ske på den del av sträckan då detta är möjligt. I tidigare skede har även
alternativa sträckningar som inte innebar samförläggning i lika stor grad
utretts. Dessa innebar alla ökade kostnader samt ökade intrång i jungfrulig
terräng jämfört med alternativ 1-3.
Av jämförelsen ovan framgår att alternativ 2 och 4 innebär viss avverkning
av träd utmed väg 41, dock berörs inga naturvärden som omfattas av
formellt skydd. Av jämförelsen framgår också att alternativ 3 innebär störst
påverkan på natur- och boendemiljö samt går inom strandskyddsområde
för Skrämbosjön. Efter det första samrådet valde Borås Elnät att gå vidare
med alternativ 2 som då var huvudalternativ. Då det visade sig att
alternativet innebar tekniska svårigheter har därför valde Borås elnät att gå
vidare med alternativ 4 som huvudalternativ. Resterande del av
dokumentet behandlar därmed alternativ 4 – huvudalternativet.
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5

Samhällsplanering

5.1

Riksintressen
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Väg 41 är av riksintresse för kommunikation då den är av särskild regional
betydelse och utgör förbindelse mellan regionala centra enligt Trafikverket.
Även väg 27 utgör riksintresse för kommunikation då denna knyter samman
flera viktiga konsumtion- och produktionscentra (Trafikverket, 2016-06-17).
Den norra delen av området utgör även riksintresse för kommunikation –
framtida järnväg, Götalandsbanan. För närvarande pågår planerings- och
utredningsarbetet för höghastighetsbanan. Även Viskadalbanan som löper
väster om den planerade sträckningen är av riksintresse. Rydboholm som
ligger väster om Sobacken omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Inga
andra riksintressen, natura 2000-områden, naturreservat eller dylikt finns i
området, se Figur 5.

5.2

Översiktsplan

I Borås Stads översiktsplan (Borås Stad 2006) är området vid korsningen av
väg 41 och väg 27 utpekat som utredningsområde för verksamheter. Ett
vägreservat för framtida väg 27 mynnar även i denna korsning. Vägen
färdigställdes under 2015. Området runt Borås Golfbana är angett som
utvecklingsområde – golf.

5.3

Detaljplaner

Längs sträckan finns en gällande detaljplan för Sobackens miljöanläggning
(Borås Stad 2014-10-23). Syftet med detaljplanen är att tillskapa de
byggrätter som behövs för att Borås Energi och Miljö AB ska kunna bygga
ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Överföringsledningarna och
därmed elledningen berör detaljplanen för Sobackens miljöanläggning.
Passage sker inom områden utmärkta som ”Teknisk anläggning,
avfallsanläggning, industri, kretsloppspark, kontor (ej hotell) och lager.
Kretsloppspark kan ha kompletterande handel och servive”, samt "Teknisk
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anläggning, avloppsreningsverk, biogasanläggning, industri, kontor (ej
hotell) och lager". Detaljplanen innehåller ingen marklovplikt för trädfällning.
Kraftedningen anses inte strida mot detaljplanen. I övrigt finns inga gällande
detaljplaner längs sträckan.

5.4

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med
miljöbalken 1999. De beskrivs närmare i miljöbalkens 5:e kapitel.
Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan
från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk
(Naturvårdsverket besökt 2012-08-22).
I dag finns det miljökvalitetsnormer för:

›

utomhusluft (SFS 2010:477)

›

vattenförekomster (SFS 2004:660)

›

fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)

›

omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Den föreslagna sträckan berör inga grund- eller ytvattenförekomster som
omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster eller för fisk- och
musselvatten (VISS besökt 2016-06-17). Den föreslagna ledningen har ingen
inverkan på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och buller.
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6

Beskrivning av huvudalternativet

6.1

Omfattning
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Sträckningen framgår av Figur 2 och beskrivs i avsnitt 4.5. Ledningens totala
längd kommer att bli ca 4260 m och förläggs utmed väg 41 från Kråkered
ner till Sobackens miljöanläggning. Den sista biten, där Viksvägen korsas,
avviker ledningen och upphör ca 80 m väster om väg 41.
Transformatorstationen vid Kråkered placeras inom fastigheten
och transformatorstationen vid Sobackens miljöanläggning inom
fastigheten

6.2

Utformning

Utformning och utförande av ledningen sker enligt gällande EBR-standard.
EBR står för elbyggnadsrationalisering. Det är elnätföretagens verktyg, där
elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter har utarbetat en
branschstandard för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla
elnäten i Sverige.
Ledningens nominella spänning är 130 kV. 130 kV-ledningen utgörs av tre
enfaskablar som placeras i triangelform. Ledningen får en area på 1000
mm², vilket motsvarar en diameter på cirka 35 mm per kabel. Ledningen är
isolerad med tvärbunden polyeten (PEX eller XLPE). De innehåller ingen olja
eller PCB och har en yttre mantel av polyeten.

6.3

Genomförande

Ledningen läggs i ett schakt med ett täckningsdjup enligt gällande
föreskrifter, vilket innebär att minsta täckningsdjup skall vara 0,9 meter.
Djupet anpassas till markförhållanden, befintliga och planerade ledningar
samt till Trafikverkets krav gällande förläggning utmed väg samt korsning av
väg och järnväg.
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Schaktets bredd uppgår till cirka 0,5 meter i botten med cirka 1 meters
dagöppning för huvuddelen av sträckan, se Figur 6.

Figur 6. Ledningsschaktets ungefärliga utformning längs merparten av sträckan.

Vid ledningens förläggning kommer intilliggande mark att tas i anspråk för
arbetsmaskiner och kabeltrummor. Merparten av arbetsområdet förläggs
oftast på en sida om schaktet, se Figur 6. Erforderligt arbetsområde för ett
rationellt förläggningsarbete är totalt ca 7 m, men kan för begränsade
sträckor minskas till 4-5 m om starka skäl föreligger. Korta tider för öppna
schakt eftersträvas. Efter genomförda arbeten återställs mark som påverkats
så långt som det är möjligt.
Korsning med vägar, vattendrag och andra anläggningar sker i samråd
med väghållare, anläggningsägare och krav från myndigheter. I de fall
geologiska förutsättningar medger avses större vattendrag och större vägar
korsas genom styrd borrning eller tryckning för att undvika grävning i vatten
eller strandkant.
Längs med överföringsledningarna kommer kraftledningen att förläggas
öster om överföringsledningarna, dvs mellan överföringsledningarna och
vägen. Ledningarna kommer sannolikt inte att läggas ner vid samma
tidpunkt då de har olika krav på täckning mm. Totalt kommer den bredd
som samtliga ledningar upptar då de är nedlagda uppgå till cirka 20 meter,
inklusive serviceväg, med ett djup på större delen av sträckan om ca 2 m
och ett största djup på cirka 4 meter.

6.4

Drift och underhåll

Eftersom ledningen är markförlagd krävs inget reguljärt underhåll under drift.
Det är däremot en fördel att ledningen ligger nära vägar och i öppen mark
eftersom detta underlättar tillträde vid eventuella reparationer. Är marken
vid ledningen igenväxt vid reparationstillfället kommer denna att behöva
röjas.
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7

Förutsättningar och miljökonsekvenser

7.1

Naturmiljö

7.1.1

Förutsättningar
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En översiktlig naturinventering har genomförts för att ge en mer detaljerad
bild av de delar av ledningssträckningen som kan komma att beröra
värdefulla naturmiljöer (COWI AB 2013-10-17). Inventeringen återfinns i
bilaga 1. För den ändrade delen av sträckningen i norr gjordes en ny,
kompletterande naturvärdesinventering (COWI AB 2016-06-22) och återfinns
i bilaga 2. Nedanstående är en sammanfattning av inventeringarna. För
fullständig redovisning hänvisas till bilagorna.
Från Kråkeredsvägen följer ledningen en grusväg västerut fram till väg 41.
Söder om grusvägen finns ett skogsbryn med ung lövskog och utanför
brynet medelålders grandominerad skog, så kallad produktionsskog.
Fältskiktet domineras av typiska arter för vägkanter och blåbärsskog. Utmed
vägen kommer en bäck från Stora Transåssjön behöva passeras. Väg 41
som omges av relativt höga slänter passeras genom styrd borrning.
På den västra sidan av väg 41 sker förläggningen först i skogsmark
(barrblandskog) utan några nämnvärda naturvärden. Därefter passeras
vägområdet för ny väg 27. Vägområdet påverkades kraftigt vid
anläggandet av ny väg 27, vilket innebär att området inte innefattar några
naturvärden som kan påverkas av det aktuella ledningsprojektet.
Förläggning längs med väg 41 sker utanför vägområdet, vilket innebär att
cirka 5-7 meter mark utanför viltstängslet tas i anspråk under byggskedet.
Söder om väg 27 passeras en kraftledning. Eftersom det gjorts fynd av
hasselmusbon i relativt närbelägna kraftledningsgator gjordes en
inventering av hasselmusbon i buskarna närmast vägen (2013-10-17). Inga
bon, och endast ett fåtal potentiella bobuskar för hasselmus hittades.
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Resterande sträcka ner till delen som kommer att samförläggas med andra
ledningar består av barrblandskog som inte bedömdes hysa några
nämnvärda naturvärden.
Utmed sträckan där samförläggning planeras påträffades dock flera
bestånd revlummer som är fridlyst mot uppgrävning samt plockning för
försäljning, se Figur 7.

Figur 7. Den fridlysta växten revlummer som växer utmed ledningsträckningen.

Strax norr om Viksvägen kommer ledningen att passera ytterligare två
bäckar. Den större av dessa två visas i Figur 8.
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Figur 8. Bäck vid Töllesjö där ledningen planeras förläggas.

Den sista sträckan ner till Sobackens miljöanläggning sker förläggningen i
naturmark, främst bestående av granskog med inslag av tall och björk, som
inte bedömts hysa några särskilda naturvärden.
Den norra delen av området där ledningen är planerad att förläggas är
upptaget av Länsstyrelsen som en värdetrakt för skog. I detta område, nära
den planerade transformatorstationen ligger också området ”Transås
västra” som har naturvärdesklass 3 i kommunens lövskogsinventering.
Skogen består främst av asp, al och sälg. Öster om väg 41 i höjd med
Sobackens miljöanläggning finns ett biotopskyddatområde i form av en
äldre naturskog.

7.1.2

Konsekvenser

Inga riksintressen för naturmiljö, naturreservat eller Natura 2000-områden
berörs av den planerade ledningen. Inga intrång i biotopskyddade
områden eller i områden som finns upptagna i lövskogsinventeringen sker
heller till följd av arbetet med ledningen.
Ledningen förläggs längs befintliga vägar, i den norra delen längs en
mindre skogsväg och sedan längs väg 41. Detta innebär att marken sedan
innan är påverkad av schaktningar och att avverkning av skog kan
minimeras. Längs med den mindre skogsvägen kommer det smalare
arbetsområdet på totalt 4-5 m att efterstävas. Påverkan på naturmiljön
längs denna sträcka bedöms bli liten.
För passage av bäcken från Stora Transåssjön används styrd borrning.
Bäcken bedöms inte påverkas av detta. Längs med väg 27 bedöms det
inte finnas några naturvärden som kan skadas av ledningsprojektet. Utmed
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väg 41 där ledningen förläggs i ett 5-7 m brett område utanför vägområdet
kommer avverkning av träd att bli nödvändigt. I området finns dock inga
särskilt utpekade träd eller liknande. Då inga potentiella hasselmusbon
kunde observeras bedöms förläggningen av ledningen inte riskera att
påverka hasselmusen.
Vissa av bestånden av revlummer som inventerades kan komma att
påverkas av arbetet med ledningen. Även förläggningen av
överföringsledningarna kan påverka bestånden. Påverkan beror dock på
den exakta lokaliseringen av ledningen och arbetsområdet, vilket inte
kunde fastställas vid inventeringen. Om möjligt, kommer arbetsområdet att
anpassas för att undvika påverkan på de fridlysta växterna. Skulle det visa
sig omöjligt kommer dispens från artskyddsförordningen sökas hos
Länsstyrelsen. Fridlysningen syftar i huvudsak till förhindra skada på arten på
grund av den insamling som tidigare förekom. Revlummer är inte ovanlig
och uppgrävningen av ett fåtal plantor bedöms därför inte ha någon
betydelse för artens bevarandestatus, varken lokalt eller regionalt.
De två bäckarna vid Töllesjö kommer sannolikt att grävas upp vid de
tidpunkter då de olika ledningarna förläggs, därefter återställs bäcken ovan
ledningarna. För att minimera grumling i bäckarna bör arbetsområdet
smalnas av så att endast den del av bäcken som utgörs av befintlig
trumma berörs. Schaktet bör så långt det är möjligt grävas med trumman
bibehållen. När schaktet under trumman är så klart som
grundförhållandena tillåter lyfts trumman bort. Under den tid som det tar att
färdigställa schaktet och lägga ner ledningen samt återställa trumman
kommer bäckens vatten dels att ledas ner i schaktet, eller ledas om på
annat sätt, dels grumlas. Denna grumling är dock momentan och snabbt
övergående. Grävningen sker vid läget för trummorna och således
påverkas inte bäckarnas struktur annat än vid anslutningarna.
Delar av norra området omfattas av "Strategi för formellt skydd av
skogsmark i Västra Götalands län" och är utpekat som "värdetrakt för skog".
Detta innebär inget formellt skydd utan är endast ett stöd för Länsstyrelsens
och Skogsstyrelsens skyddsarbete. Då naturinventeringarna inte har
identifierat några nämnvärda naturvärden i norra delen av området anses
inga konsekvenser uppstå för värdetrakten eller planeringsarbetet för
formellt skydd.
Om Länsstyrelsen anser att det är nödvändigt kommer en anmälan om
vattenverksamhet att göras för de av de aktuella bäckarna där det
rekommenderas.
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7.2

Rekreation och friluftsliv

7.2.1

Förutsättningar
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Norr om Töllesjö går sträckningen genom öppen mark som används som
modellflygbana. På den östra sidan av väg 41 ligger en golfbana samt en
hundkapplöpningsbana. I övrigt saknas särskilt utpekade värden för friluftsliv
och rekreation i ledningssträckningens närhet.

7.2.2

Konsekvenser

Förläggningen av ledningen kommer inte att påverka varken golfbanan
eller hundkapplöpningsbanan i någon omfattning. Modellflygbanan kan
komma att påverkas under perioden för förläggningen av ledningen då
schaktningen begränsar tillgängligheten av området.

7.3

Kulturmiljö

7.3.1

Förutsättningar

Inga riksintressen eller kulturreservat riskerar att påverkas av arbetet med
ledningen. Närmaste riksintresse för kulturmiljö är Rydboholm, ca 1,4 km
väster om Sobackens miljöanläggning och den planerade ledningen.
Strax norr om Sobackens miljöanläggning, där samförläggning föreslås ske,
finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en långsträckt stensträng
utgörande en odlingsvall samt en kvarnplats, Kinnarumma 55. Vid
genomförd arkeologisk utredning för Sobackens miljöanläggning
konstaterades att inga ytterligare antikvariska insatser i det undersökta
området (öster om väg 41 och söder om Viksvägen) bedömdes
nödvändiga (UV Väst 2011). Inga andra fornlämningar finns utmed
ledningens sträckning.

7.3.2

Konsekvenser

Ledningen planeras att förläggas mellan stensträngen och kvarnplatsen för
att undvika påverkan på lämningen Kinnarumma 55. Förläggningen av
överföringsledningar orsakar dock ett bredare schakt och kan därmed
komma att påverka lämningen.
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7.4

Landskapet, boendemiljö och övrig
markanvändning

7.4.1

Förutsättningar

Ledningen följer först en mindre skogsväg i västlig riktning utan längre
siktområden. Därefter passerar den väg 41 genom styrd borrning och
förläggs inom vägområde för väg 41. Inga bostäder finns utmed denna
sträcka. Sträckning korsar väg 27 under vägbro. Resterande del av
sträckningen utmed väg 41 utgörs arbetsområdet av skogsmark.
På den sista sträckan norr om Töllesjö går sträckningen genom öppen mark
och sammanfaller med ett område som används som modellflygbana.
Sträckningen passerar också förbi två bostadshus innan Viksvägen korsas.
Det närmaste huset kommer att ligger ca 5 m öster om ledningen. I
samband med förläggningen av överföringsledningarna planerar Borås
Energi och Miljö att uppföra en pumpstation i detta område. Vid Sobacken
miljöanläggning planerar Borås Energi och Miljö att uppföra ett Energi- och
Miljöcenter™ (EMC) med ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk.
Vattenfall kommer att förlägga en ny jordkabel och en ny nätstation vid
Sobacken. Arbetet med denna kabel förväntas vara färdigt under maj
2014.

7.4.2

Konsekvenser

Under anläggningsfasen kan träd i direkt anslutning till väg 41 komma att
behöva avverkas. I den nordliga delen, där ledningen förläggs i
sträckningen av en befintlig mindre väg, kommer vägen att behöva grävas
upp. Avverkning av träd i detta område minimeras därmed. Vägen
kommer dock inte vara brukbar under perioden för förläggning. När
ledningen väl är nerlagd kommer förekomsten av ledningen endast att
påvisas genom att träd har avverkats. Ingreppet i landskapsbilden blir
därmed temporärt och generellt mycket litet till obefintligt.
Ledningen kommer att gå under bron för väg 27 och någon påverkan på
vägen görs därmed inte. Under anläggningsarbetet kommer närliggande
bostäder att kunna påverkas av buller och avgaser från arbetsmaskiner.
Miljöpåverkan under anläggningsfasen pågår dock endast under en
mycket begränsad tid, dagtid på vardagar. En fysisk påverkan på miljön
genom uppställning av arbetsmaskiner och utläggning av ledningen
förekommer också under denna tid.
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet kommer att regleras
genom markupplåtelseavtal som vid ett senare tillfälle kan ligga till grund
för en ansökan om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten.
Ledningen kommer delvis att placeras inom vägområdet för väg 41.
Tillstånd för detta kommer att sökas hos Trafikverket.
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Efter att Borås Energi och Miljös EMC-anläggning vid Sobacken tas i drift
krävs högre kapacitet i elnätet. Den planerade ledningen mellan Kråkered
och Sobacken är därför en förutsättning för att överföringen mellan den
nya anläggningen och Borås stad ska fungera effektivt och bidra till att
trygga elförsörjningen i Borås centralort. Byggandet av pumpstationen vid
Töllesjö påverkas inte av anläggandet av ledningen. Arbetet med
Vattenfalls nya ledning och nätstation vid Sobackens miljöanläggning
förväntas vara slutfört innan arbetet med Borås elnäts ledning påbörjas.
Därmed påverkas inte arbetena med ledningarna av varandra.
Övriga effekter såsom radio- och TV-störningar föreligger inte.

7.5

Elektromagnetiska fält

7.5.1

Förutsättningar

Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält (EMF). EMF är ett
samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska fält alstras av
spänning och mäts i volt/meter (V/m). Elektriska fält avskärmas av vanliga
material som exempelvis trä och metall. De magnetiska fälten alstras av
elektriska strömmar och mäts i tesla (T). Magnetiska fält är svårare att
skärma av än elektriska fält och de kan passera igenom de flesta vanliga
material.
EMF uppkommer vid generering, överföring och distribution samt
slutanvändning av el och påverkas av fasledarnas inbördes avstånd,
strömmen i ledarna och avståndet mellan ledarna. Det finns många former
av elektromagnetisk strålning eller elektromagnetiska vågor omkring oss i
vår dagliga miljö, allt från det statiska jordmagnetiska fältet till de
energirikare fälten; exempelvis synligt ljus, röntgenstrålar och kosmisk
strålning.
Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater och kraftledningar
kallas växlande magnetfält. Denna typ av magnetfält skapar elektriska
strömmar i kroppen som, vid mycket starka fält, kan påverka kroppens
nervsignaler. Det råder idag stor samstämmighet om hur starka magnetfält
som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och
muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger dock långt över vad
som normalt finns i vår omgivning. Däremot finns osäkerhet kring
barnleukemi och exponering för magnetfält från kraftledningar.
Eftersom hälsoeffekter från magnetfält från kraftledningar på lång sikt inte
helt kan uteslutas har svenska myndigheter valt att rekommendera en viss
försiktighet både för allmänheten och i arbetslivet.
Därför ger Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen,
Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Boverket rekommendationer vid
samhällsplanering och byggande.
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›

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.

›

Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

›

Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses
normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Åtgärderna måste kunna genomföras till rimliga kostnader.
(Arbetsmiljöverket m fl. 2009)
Socialstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens Strålskyddsinstitut
gav år 2005 ut ett meddelandeblad "Elektromagnetiska fält från
kraftledningar" (Boverket m fl. 2005). I detta meddelandeblad refereras till
en genomgång som ICNIRP genomförde år 2001 vad avser det möjliga
sambandet mellan exponering för magnetiska fält över 0,4 µT och ökad risk
för barnleukemi. Avsaknaden av biologisk förklaringsmodell påpekades
dock och det konstaterades att det vetenskapliga underlaget vad gäller
EMF fortfarande inte var tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde.
Eftersom gränsvärden saknas är det Borås Elnäts policy att tillämpa de
rekommendationer som Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket,
Socialstyrelsen, och Statens Strålskyddsinstitut formulerat, se text ovan.

7.5.2

Konsekvenser

Styrkan på fältet varierar beroende på om kraftledningen är utförd som
luftledning eller jordkabel. Vid förläggning av jordkabel placeras ledarna
väldigt nära varandra varför det resulterande fältet blir avsevärt mycket
mindre än vid utförande med luftledning. Ledningens skärm jordas i ena
änden och därigenom så avskärmas det elektriska fältet.
Det bästa sättet att minska magnetfält är att förlägga tre faser så tätt ihop
som praktiskt möjligt. Teoretisk blir magnetfältet 0 T om de tre faserna ligger
i samma punkt.
Den aktuella ledningen kommer att utföras som markförlagd ledning med
tre faser tätt ihop. Detta innebär som beskrivs ovan att EMF-fältet är kraftigt
reducerat och redan på korta avstånd understiger 0,4T.
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Magnetfältsberäkningar har genomförts för den aktuella ledningen. I Figur 9
visas det beräknade magnetfältet runt ledningen från Kråkered till
Sobackens miljöanläggning.
Av Figur 9 går att utläsa att magnetfältet redan vid 4 m avstånd är cirka
0,4 T. Det finns väldigt få bostadshus nära ledningen och närmste
bostadshus kommer ligga cirka 5 m från ledningen. Magnetfältsvärdet på
ett avstånd av 5 meter från ledningen beräknas till 0,27 T vid strömmens
årsmedelvärde på 410 A. Magnetfältet bedöms därmed inte utgöra någon
hälsorisk för boende längs med ledningen.
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Figur 9. Beräknat magnetfält kring markförlagd 130 kV-ledning mellan
Kråkered och Sobackens miljöanläggning med en årsmedelströmlast om 410
Ampere (A).
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7.6

Naturresurser

7.6.1

Förutsättningar

Förläggningen av ledningen kräver ett arbetsområde på ca 7 m men kan
för begränsade sträckor minskas till 4-5 m om starka skäl föreligger.
Överföringsledningarna för avlopp, fjärrvärme och vatten mellan Sobacken
och Gässlösa avloppsreningsverk kräver ett större arbetsområde. I de fall
träd finns inom arbetsområdet krävs avverkning.
Inga potentiellt förorenade områden har pekats ut längs sträckan (Borås
Stad, Miljöförvaltningen 2013-09-18). Det närmaste registrerade objektet
ligger ca 500 m från den planerade ledningen.

7.6.2

Konsekvenser

Avverkningen av träd begränsas genom att ledningen på den första
sträckan följer befintlig väg och förläggs i denna och genom att ledningen
sedan följer väg 41 där marken redan är påverkad av schaktarbeten och
liknande.
På sträckan som samförläggs med överföringsledningar kommer mer skog
att behöva avverkas. Detta orsakas dock inte av kraftledningen utan är en
följd av utrymmesbehovet för förläggningen av de övriga ledningarna.
För samtliga grävningsarbeten gäller att om en misstänkt förorening
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och Miljöförvaltningen, Borås
Stad kontaktas.

7.7

Riksintressen

7.7.1

Förutsättningar

Väg 41 och väg 27 är av riksintresse för kommunikation Den norra delen av
området utgör även riksintresse för kommunikation – framtida järnväg,
Götalandsbanan. För närvarande pågår planerings- och utredningsarbetet
för höghastighetsbanan. Även Viskadalbanan som löper väster om den
planerade sträckningen är av riksintresse. Rydboholm som ligger väster om
Sobacken omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.

7.7.2

Konsekvenser

Vid förläggning längs med väg 41 kommer intilliggande mark att tas i
anspråk för arbetsmaskiner och kabeltrummor. Erforderligt arbetsområde för
ett rationellt förläggningsarbete är totalt ca 7 m, men kan för begränsade
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sträckor minskas till 4-5 m om starka skäl föreligger. Korta tider för öppna
schakt eftersträvas. Efter genomförda arbeten återställs mark som påverkats
så långt som det är möjligt. Väg 41 avses korsas genom styrd borrning, en
schaktfri borrteknik som används vid byggande av ledningsnät. Arbete sker
i samråd med väghållare, anläggningsägare och krav från myndigheter.
Kontinuerlig kontakt kommer att hållas med Trafikverket och kommunen
under anläggande av ledningen för att minimera störningar. Arbetet bör
inte innebära några inskränkningar på nyttjande av vägarna.
Sammantaget bedöms konsekvenserna endast bli små under byggskede
och obefintliga under driftskede. Inga särskilda skyddsåtgärder behöver
vidtas.
När den nya delen av väg 27 byggdes förbereddes den med en
kanalisation under vägen avsedd för elledningarna. Konsekvenserna för
väg 27 anses därmed bli närmast obefintliga under både bygg- och
driftskede.
Utpekat riksintresse för kommunikation framtida järnväg - Götalandsanan,
utgörs av ett mycket stort område. I samband med anläggning av
Götalandsbanan kommer ledningsinventeringar att göras för att undvika
påverkan på befintlig infrastruktur. Borås Elnät är medvetna om planerna
och kommer att hålla sig uppdaterade om läget.
Viskadalsbanan befinner sig utanför ledningens påverkansområde. För
konsekvenser på riksintresse för kulturmiljövård se avsnitt 7.3.

7.8

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att kraftledningen inte byggs och konsekvenserna
av denna uteblir. Nollalternativet innebär dock inte att
överföringsledningarna mellan Sobacken miljöanläggning och nuvarande
Gässlösa avloppsreningsverk inte byggs. Förläggningen av
överföringsledningarna kräver ett större schaktområde än vad som krävs för
förläggning av kraftledning. Därmed kan konsekvenserna, i form av bland
annat avverkning av träd, förväntas uppstå längs denna sträcka oavsett
om kraftledningen byggs eller inte.
Förläggning av kraftledningen och överföringsledningarna kommer
sannolikt inte att ske samtidigt. Nollalternativet innebär därför att de
temporära konsekvenserna i form av bland annat anspråkstagande av
mark och buller i samband med förläggandet endast uppstår under en
period med nollalternativet, och inte två vilket är fallet för
utbyggnadsalternativen.
En trolig följd av att ledningen inte anläggs är att Borås Stad inte kommer
att kunna växa i den takt de planerar och ändå ha en trygg elförsörjning.
Ledningen är således av stort allmänintresse.
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BILAGA 1
Naturmiljö Kråkered-Sobackens miljöanläggning
Naturmiljön längs sträckan inventerades vid ett fältbesök 2013-10-17. Dessutom
besöktes området 2013-04-17 samt 2013-10-24, då olika ledningsalternativ
bedömdes. Nedan beskrivs naturmiljön norrifrån, dvs med start vid Kråkered och
slut i Sobacken. Objekten A-I visas på naturvärdeskartan.
Efter passagen av Kråkeredsvägen följs en grusväg västerut. Bäcken från Stora
Transåssjön passeras genom en riktad borrning. Därefter följs en mindre skogsväg
västerut som tar slut strax öster om väg 41. Innan passagen av väg 41 följs
befintliga vägar vilket innebär små konsekvenser för naturmiljön. Bäcken från Stora
Transåssjön (A samt figur 1) bedöms inte påverkas av borrningen. Väg 41 passeras
genom en riktad borrning. Vid passagen av väg 41 är slänterna runt vägen höga,
vilket gör att borrningen kan bli relativt arbetskrävande (figur 2). På västra sidan av
väg 41 sker förläggningen först i skogsmark (barrblandskog) utan några
nämnvärda naturvärden. Därefter passeras vägområdet för ny väg 27.
Vägområdet kommer att bli kraftigt påverkat av schaktningar etc vid
anläggandet av ny väg 27, och kommer därmed inte innefatta några
naturvärden som kan påverkas av det aktuella ledningsprojektet. Förläggning
längs med väg 41 sker utanför vägområdet, vilket innebär att cirka 5-7 meter mark
utanför viltstängslet tas i anspråk under byggskedet. Träd som växer inom detta
område kommer att behöva avverkas. Terrängen utanför vägområdet är bitvis
kuperad med en del berg i dagen samt några blötare partier.
Söder om ny väg 27 passeras en kraftledning (B). Eftersom det gjorts fynd av
hasselmusbon i relativt närbelägna kraftledningsgator gjordes en inventering av
hasselmusbon i buskarna närmast vägen. Det fanns endast ett fåtal potentiella
bobuskar (enbuskar) för hasselmus, och inga bon hittades i dessa (2013-10-17).
Kraftledningsgatan bedömdes som helhet utgöra en olämplig miljö för hasselmus
eftersom buskskiktet var dåligt utvecklat (figur 3). Sträckan söder om
kraftledningsgatan ner till samförläggningen med överföringsledningarna utgörs av
barrblandskog och bedömdes inte hysa några nämnvärda naturvärden.
I samförläggningsdelen hittades flera bestånd av den fridlysta växten revlummer
(C, D, E, F, I samt figur 4-5). Vissa av lummerbestånden kan påverkas av arbetet
med ledningen. Påverkan beror på den exakta lokaliseringen av ledningen och
arbetsområdet. Om möjligt bör arbetsområdet anpassas för att undvika påverkan
på de fridlysta växterna. Koordinater för lummerbestånden som hittades ges i
tabell 1.
Norr om Töllesjö går samförläggningssträckningen genom öppen mark (delvis
bestående av en modellflygbana) där två mindre bäckar (G och H) passeras. Den
större bäcken, närmast bostadshusen, visas på figur 5. Söder om Töllesjö sker
förläggningen i naturmark, främst bestående av granskog med inslag av tall och
björk, som inte bedömdes hysa några särskilda naturvärden (figur 7).

Figur 1. Bäcken från Stora Transåssjön, fotograferad söderifrån.

Figur 2. Den västra slänten vid passagen av väg 41. Foto taget mot söder.

Figur 3. Kraftledningsgatan, fotograferad västerut.

Figur 4. Revlummer.

Figur 5. Revlummer.

Figur 6. Bäck norr om husen vid Töllesjö.

Figur 7. Skogsmark söder om Töllesjö, norr om Sobackens miljöanläggning.

Bilaga 2
Fältbesök Kråkered-Sobacken 2016-06-22 – kompletterande naturvärdesinventering för ny
sträckning
Bakgrund
Denna naturv rdesinventerin utf rdes med anlednin av den nya str cknin en som planeras f r 130
kV markkabel Kr kered-Sobacken. Inventerin en utf rdes 2016-06-22 av Erik Heyman, biolo p
COWI AB i G tebor , i enli het med Svensk standard f r naturv rdesinventerin SS 199000:2014. De
inventerade omr denas utstr cknin redovisas med ljus r n linje p fly fotot nedan.

Den nya sträckningen visas med blå linje. De inventerade områdena visas med ljusgrön linje och siffra.

Område 1 – längs grusväg
Naturtyp: Sko och tr d. Infrastruktur och beby d mark.
Biotop: Gransko av bl b rstyp. V ren.
Naturv rdesklass: vri mark
S der om rusv en finns ett sko sbryn med un l vsko och utanf r brynet medel lders
randominerad sko , s kallad produktionssko . Tr dskiktet domineras av ran, s l , tall, ek och
v rtbj rk. I zonen 0-7 meter fr n rusv en v xer endast ett f tal ldre ranar, i vri t un sko .
Buskskikt ut rs fr mst av s kallad triviall vsko . I den v stra delen, mot v 42, r brynet t tt.
Dominerande arter r r nn, brakved, s l , ek, v rtbj rk, ran, tall och asp. F ltskiktet domineras av
typiska arter f r v kanter och bl b rs ransko . F rekommande arter r bl b r, sko skovall,
hundk x, blodrot, hund xin , maskros, blomsterlupin, h sthov, rnbr ken, krust tel, sko sstj rna,
styvfibbla, sko snoppa, ekorrb r, sko sfr ken, r dkl ver, storm ra, rallarros och ljun . Bottenskiktet
domineras av v - och husmossa och i fukti are partier bj rnmossa. F elarter som observerades
var bofink, tofsmes, l vs n are, rin duva och svarth tta.

Område 2 – längs väg 41
Naturtyp: Infrastruktur och beby d mark.
Biotop: V ren.
Naturv rdesklass: vri mark
Omr det n rmast v en ut rs av en cirka 10 meter bred zon som sl s. Utanf r finns en sl nt med
buskar och un sko . Viltst n slet r placerat uppe p sl nten. F rekommande arter i un sko en r
ran, lasbj rk, tall, asp, r nn, s l , hallon och v rtbj rk. I f ltskiktet f rekommer bland annat
krust tel, hund xin , blomsterlupin, ljun , n ssyra, styvmorsviol, maskros, storm ra, rallarros,
buskstj rnblomma, pr stkra e, kirsk l, kr kvicker, fyrkanti johannes rt och fin erbor sblomma.
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Beslut om att ny 130 kv-ledning mellan Kråkered och Sobackens
miljöanläggning i Borås stad, Västra Götalands län inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad 2016-09-23

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ny 130 kV växelströmsledning mellan Kråkered och
Sobackens miljöanläggning i Borås stad inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 5§ miljöbalken och 2 kap § 8a ellagen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I 6 kap 7 § miljöbalken (MB) anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB.
Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKB:n får den inriktning och
omfattning som behövs för tillståndsprövningen.
Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande
aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n:



Kontroll om fridlysta arter berörs ska göras längs de sträckor där ny
naturmark skulle kunna bli aktuell för förläggningen av kabeln.



Miljökonsekvensbeskrivningen bör även beskriva konsekvenserna
av elektriska och elektromagnetiska fält och dess påverkan på hälsan
hos boende invid kraftledningen



Länsstyrelsen vill erinra om att åtgärder som påverkar natur- eller
kulturmiljön kräver tillstånd eller samråd enligt särskild lagstiftning,
varför kontakt bör tas med berörda sakområden vid eventuella
åtgärder utmed ledningen.



Eventuella nyupptäckta fornlämningar ska anmälas Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet.

(se samrådsyttranden i detta och tidigare ärende)
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1 Genomförande
1.1 Utskick
Ett samrådsunderlag med information om projektet och de
olika ledningsalternativen skickades 2013-08-26 via mail och
2013-08-23 via post ut till Borås Stad
(Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen och
Miljöförvaltningen), Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt
ett antal övriga utvalda myndigheter, särskilt berörda företag,
samt direkt och indirekt berörda fastighetsägare. Innan
utskicket hade de fastighetsägare som gått att nå 2013-08-23
informerats om att utskicket skulle ske. Svartstiden sattes till
2013-09-16. För samrådsunderlag se bilaga 1 och för sändlista
samt svaranden se bilaga 2.
Markavdelningen Borås Stad samt Länsstyrelsen i Västra
Götalands län begärde och fick förlängd tid för yttrande tom
2013-09-30. Borås Energi och Miljö AB begärde och fick
förlängd yttrandetid tom 2013-10-04. Då det framkom att
samrådsunderlaget inte nått fram till Kommunstyrelsen Borås
Stad fick de förlängd tid för yttrande tom 2013-10-09.

1.2 Annons
En annons har 2013-08-26 förts in i Borås tidning, se bilaga 3. I
annonsen gavs kort information om projektet samt information
om möjligheten att lämna synpunkter eller kontakta projektet
för att erhålla mer information. I annonsen fanns uppgift om
Borås Elnäts hemsida där samrådsunderlaget kunde hämtas
hem. Svarstiden sattes till 2013-09-16.
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2 Inkomna yttranden
Yttrandena redovisas i den ordning de inkom. Utifrån
yttrandena har Borås Elnät beslutat att gå vidare och söka
nätkoncession för alternativ 2 längs sträckan.

2.1 Fastighetsägare

och

2013-08-29. Ägare till
och
påpekar att
forskningen kring hälsoeffekterna av magnetfält är begränsad
och att försiktighetsprincipen bör nyttjas vid val av alternativ för
placering av ledningen. De anser därmed att alternativ 3, vilket
passerar fastighetsägarnas bostadshus är mycket olämpligt. För
yttrandet i sin helhet se bilaga 4.
Borås Elnäts bemötande: Borås Elnät har alltid för avsikt att
nyttja försiktighetsprincipen vid förläggning av sina ledningar.
Markförlagda 130 kV-ledningar av den typ som är aktuell och
som förläggs med tre faser bredvid varandra ger upphov till
låga magnetfält redan på korta avstånd från ledningen (under
0,1 µT på 10 meters avstånd). Det föreslagna alternativet till
förläggning innebär att ledningen förläggs i vägen utanför de
aktuella fastigheterna. Avståndet till bostadshusen är sådant
att magnetfälten vid fasad kommer att vara mycket litet.
Alternativ 2 har dock visat sig sammanvägt vara lämpligare än
alternativ 3. Alternativ 3, förbi de aktuella fastigheterna
kommer därmed inte att väljas för en förläggning av
ledningen.

2.2 Scanova
2013-08-30. Scanova har inget att erinra mot att Borås Elnät
anlägger en 130 kV-kraftledning mellan Kråkered och
Sobackens miljöanläggning. Scanova föredrar alternativ 1,
dragning utefter skogsvägen, då detta icke berör telenätet.
Scanova upplyser om att 130 kV-ställverk kräver
markpotentialmätning i god tid före drifttagning för att
möjliggöra skydd av telenätet mot farliga spänningar. För
yttrandet i sin helhet se bilaga 5.
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Borås Elnäts bemötande: Alternativ 1 har visat sig vara
olämpligt då Borås Stad, både från kommunstyrelsen och som
markägare, avvisar detta alternativ då det skulle komma i
konflikt med i Översiktsplan 06 redovisade utredningsområde
för framtida planer på exploatering i området där ny väg 27
och väg 41 korsar varandra. Hänsyn till Scanovas telenät
kommer att tas vid förläggning av ledning enligt alternativ 2.
Markpotentialmätningar kommer att genomföras vid de nya
ställverken vid Kråkered och vid Sobackens miljöanläggning i
god tid före drifttagning.

2.3 Borås Stad, Tekniska förvaltningen
2013-09-02. Enligt avdelningschefen för Skogsavdelningen inom
Tekniska förvaltningen får 130 kV-ledningen inte ligga i den
befintliga skogsvägen, det vill säga alternativ 1. För yttrandet i
sin helhet se bilaga 6.
Borås Elnäts bemötande: Alternativ 1 har även visat sig
olämpligt utifrån Borås Stad kommunstyrelsens yttrande (se svar
till Scanova i punkt 2.2) och är därför inte aktuellt för en
förläggning av ledningen. Den befintliga skogsvägen kommer
således att lämnas intakt.

2.4 Försvarsmakten
2013-09-13. Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet. För
yttrandet i sin helhet se bilaga 7.

2.5 Trafikverket
2013-09-13. Trafikverket anser att alternativ 3 är bäst om
ledningsdragningen kommer att genomföras före år 2016.
Detta då totalentreprenören för väg 27 påverkas i minst
utsträckning av alternativ 3. Om ledningen ska anläggas år
2016 eller senare är dock alternativ 1 eller 2 att föredra. Detta
då det inte sker någon påverkan på asfaltsytan på väg 27,
vilket underlättar när det gäller garantierna för projektet väg
27, Viared-Kråkered.
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Trafikverket bedömer att samrådsunderlaget behöver
kompletteras för att tydligare visa korsningspunkterna med väg
21 (sannolikt ska det stå väg 41, red. anmärkning), ny väg 27
och den framtida järnvägskorridoren för Götalandsbanan.
Trafikverket anser det även informativt med
illustrationer/karta/foto som visar de sträckor där ledningen
kommer särskilt nära vägområdet.
Placering av ledning vid väg ska ske enligt Vägverkets
publikation 2005:14 Ledningsarbete inom vägområdet. Nya
transformatorstationer ska placeras utanför bebyggelsefritt
avstånd för respektive väg. För dessa krävs bygglov eller
Länsstyrelsens beslut enligt 45§ väglagen. För anläggande av
ledning inom vägområdet krävs tillstånd från Trafikverket. För
yttrandet i sin helhet se bilaga 8.
Borås Elnäts bemötande: De krav och standarder som
Trafikverket angett kommer att följas. Erforderliga tillstånd och
avtal kommer att sökas, alternativt slutas.
Anläggninstid för ledningen är osäker, men målet är att den
ska vara anlagd senast år 2016. Intrång i vägområdet för ny
väg 27 görs som Trafikverket konstaterats i alla alterantiv.
Alternativ 1 är inte aktuellt på grund av Borås Stads
kommunstyrelses yttrande. Alterantiv 2 har därefter bedömts
som det lämpligaste alternativet att gå vidare med eftersom
korsningen med befintlig väg 27 kräver tryckning i alternativ 3
samt att alternativet går inom strandskyddsområde för
Skrämbosjön. I alternativ 2 kommer ledningen gå under bron
för ny väg 27 och någon åverkan på vägen görs därmed inte.
I miljökonsekvensbeskrivningen kommer korsningspunkterna
med väg 41 och väg 27 för alternativ 2 att illustreras tydligare.

2.6 Borås Stad - Miljöförvaltningen
2013-09-18. Borås Stad, Miljöförvaltningen har generellt inget att
invända mot den planerade ledningsdragningen.
Miljöförvaltningen anser att det rör sig om verksamhet som inte
kan anses medföra betydande miljöpåverkan.
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Avseende val av alternativ så förordar Miljöförvaltningen i
första hand det alternativ som:



berör boendemiljöer så lite som möjligt
i övrigt innebär så lite ingrepp i natur- och kulturmiljöer
som möjligt.

Miljöförvaltningen meddelar i ett tillägg att det inte finns några
uppgifter om potentiellt förorenade områden längs de
föreslagna alternativen i förvaltningens register. Det närmaste
registrerade objektet ligger på fastigheten Flimmeshult 4, ca
500 m från alternativ 1 och 2. För yttrande i sin helhet se bilaga
9.
Borås Elnäts bemötande: Valt alternativ, alternativ 2, berör inga
boendemiljöer (utom där samförläggning sker) och innebär
inga ingrepp i utpekade natur- eller kulturmiljöer.

2.7 Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013-09-27. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra
mot de olika alternativa dragningarna. Inget av alternativen
kommer i konflikt med några fastställda eller kommande
detaljplaner. För yttrande i sin helhet se bilaga 10.
Borås Elnäts bemötande: Borås Elnät tackar för informationen.

2.8 Länsstyrelsen Västra Götalands län
2013-09-30. Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som
föreslås. Dock anser Länsstyrelsen att beskrivningen av de
värden som berörs av de olika alternativen behöver förtydligas
och miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras enligt:
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Alternativ 1, förekomst av hasselmus (strikt skyddad enligt
habitatdirektivets bilaga 4) finns noterad i en punkt längs
sträckan år 2006. En naturinventering för att kontrollera
eventuell förekomst av hasselmus behöver göras.






Alternativ 2, inga dokumenterade särskilda naturvärden
berörs. Det bör dock noteras att orörd naturmark berörs.
Alternativ 3, kan komma att beröra ett lövskogsobjekt
med naturvärdeklass 3. Förläggning inom Skrämbosjöns
strandskyddsområdet innebär att strandskyddsdispens
måste sökas hos Borås Stad. Orörd naturmark berörs.
Samförläggningsdelen, eventuellt finns förekomst av den
fridlysta växten revlummer i ledningssträckningen. Om
revlummer riskerar att skadas på grund av förläggningen
måste dispens från artskyddslagstiftningen sökas hos
Länsstyrelsen.

Vidare påpekar Länsstyrelsen att schaktning i vattendrag kan
vara tillstånds- eller anmälningspliktig vattenverksamhet.
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att alternativ 1 är att
föredra eftersom alternativet har minst påverkan på både
naturmark och boendemiljö. Dock bör förekomst av lummer
och hasselmöss eller andra fridlysta arter kontrolleras enligt
punkter ovan.
Vad avser hälsa och säkerhet så bör MKB beskriva
konsekvenserna av EMF och dess påverkan på hälsa hos
boende invid kraftledningen. Åtgärder som påverkar kultureller naturmiljö kräver tillstånd och samråd enligt särskild
lagstiftning, varför kontakt bör tas med berörda sakområden
vid eventuella åtgärder utmed ledningen. Eventuella
nyupptäckta fornlämningar ska anmälas till Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet. För yttrande i sin helhet se bilaga 11.
Borås Elnäts bemötande: Då Borås Stad kommunstyrelsen (som
även företräder Borås Stad som markägare längs sträckan)
avvisat alternativ 1 är det inte lämpligt. Borås Elnät har därför
valt att gå vidare med alternativ 2. En översiktlig
naturinventering kommer att genomföras längs alternativ 2
samt samförläggningsdelen där uppmärksamhet kommer att
ges åt eventuell förekomst av hasselmus (även om det berörde
alternativ 1) och revlummer (samförläggningsdelen). En
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avstämning kommer att göras med Länsstyrelsen avseende
eventuellt behov av anmälan om vattenverksamhet vid
korsning av bäckar. Beräkningar av EMF och närhet till boende
längs sträckan kommer att redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen.

2.9 Borås Energi och Miljö
2013-10-08. Borås Energi och Miljö ser ingen direkt konflikt med
samrådshandlingen. De bifogar underlag för hur EMC bygger
längs sträckan samt befintliga VA-ledningar, även Vattenfalls
nya matning till området skickas med. Byggnation för EMC
pågår planerat från maj 2014 till februari 2015 i detta område.
Om arbete utförs samtidigt ska samordning ske med Borås
Energi och Miljös entreprenör. För yttrandet i sin helhet se
bilaga 12.
Borås Elnäts bemötande: För sträckan Kråkered-Sobackens
miljöanläggning är det Borås Energi och Miljö som har utrett
sträckningen av schaktet för överföringsledningar mellan
Gässlösa avloppsreningsverk och EMC som Borås Elnät avser
att förlägga aktuell ledning i. Borås Elnät förutsätter därför att
Borås Energi och Miljö tagit hänsyn till ovanstående information
vid projektering av schaktet för överföringsledningarna. Borås
Elnät avser samordna arbetena med Borås Energi och Miljös
entreprenör om dessa befinner sig i området samtidigt.

2.10 Borås Stad - Kommunstyrelsen
2013-10-08. Borås Stad lämnar efter samråd med ansvariga
kommunalråd,
(MP) och
(FP) följande yttrande. Borås Stads bedömning är att framtida
exploateringar söder om Borås främst kommer att ske väster
om väg 41. En förläggning av ledningen får inte försvåra
denna exploatering. Därför avvisas alternativ 1 på sträckan
Kråkered-Sobacken. Om framtida exploatering kan dra nytta
av att ledningen finns på västra sidan av väg 41 så förordas
alternativ 2. I ett tillägg till yttrandet meddelas att detta
yttrande även omfattar markavdelningen, det vill säga Borås
Stad som markägare. För yttrandet i sin helhet se bilaga 13.
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Borås Elnäts bemötande: Borås Elnät går Borås Stad till mötes
och väljer därmed bort alternativ 1 för att inte försvåra en
framtida exploatering väster om väg 41. En framtida
exploatering kan inte dra nytta av att ledningen ligger väster
om väg 41. Alternativ 2 har dock vid en sammanvägning av
övriga yttranden ansetts vara lämpligast.
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3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen beslutade 2013-10-29 att projektet inte antas
medföra betydande miljöpåverkan, se bilaga 14.
Länsstyrelsen anser att följande aspekter ska beaktas:




Borås Elnät bör iaktta försiktighet vid schaktarbete.
Försiktighetsprincipen råder och kabeln får inte grävas ner för
nära eventuella fastigheter och kulturhistoriska fornlämningar.
Högsta prioritet ska läggas för att minsta intrång sker i
grönområden.

Borås Elnäts bemötande: Borås Elnät instämmer i Länsstyrelsen
bedömning att projektet inte anses innebära betydande
miljöpåverkan. Försiktighet kommer att iakttas. Grönområden
kommer att prioriteras så att minsta intrång sker.
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Dnr 2017/KS0219 530

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Boråsregionen

Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
1. Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen från föregående programperiod till 2016?

Det är uppenbart att det krävs stora insatser för att öka tågresandet i enlighet med
uppsatta mål att öka andelen kollektivtrafikresande i Sjuhärad. Det handlar både om
att utöka turutbudet på sträckorna, väsentligt korta ner restiderna och att hantera de
kapacitetsproblem som finns. Icke samordnade turer gör att det kan uppstå långa
väntetider som nu exempelvis i Herrljunga där tåget från Uddevalla blir stående innan
det kan fortsätta till Borås vilket avsevärt drar ner på linjens attraktivitet.
Järnvägsnätet som den regionala tågtrafiken använder behöver rustas upp. Istället sker
hastighetssänkningar på Älvsborgbanan/Viskadalsbanan och Kust- till-Kustbanan på
grund av den dåliga standarden. Något måste göras, annars hotas de regionala järnvägarna på sikt av nedläggning.

I Sjuhärad ökade resandet med drygt två procent år 2016. I den övriga trafiken är det
främst express- busstrafiken i stråket Ulricehamn-Borås-Göteborg som fortsätter öka,
medan det däremot minskar något mellan Mark och Göteborg. I tågtrafiken har resorna minskat och sett över programperioden konstateras att tågresandet inte har utvecklats enligt uppsatta mål. Jämfört med trafikförsörjnings- programmets mål för
2012-2016 är måluppfyllelsen 92 procent, men exkluderar man tågtrafiken är måluppfyllelsen 96 procent. Ur Uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram 2012-2016

De dåliga restidskvoterna mellan Västra Götalandsregionens två största städer Göteborg och Borås är extremt dålig med tanke på de stora pendlingsströmmar som finns.
En ny järnväg mellan Göteborg och Borås med anlutning till grannlänets största stad
Jönköping är helt nödvändig för att få till en ökning av kollektivtrafikresandet i Boråsregionen i stort.
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Restidskvoten är kollektivtrafikens restid i förhållande bilen. Målet är att restidskvoten
ska vara högst 1,2 för buss och 0,8 för tåg. Restidskvoten har redovisats för relationer i
det prioriterade kollektivtrafiknätet och i starka pendlingsrelationer. I relationer där
det finns tåg är det den kvoten som redovisas medan kvoten för buss redovisas för
övriga relationer.
Relationen Göteborg – Borås med tåg sticker ut med en restidskvot omkring 1,4, vilket
innebär att det tar 40 procent längre tid att resa med tåg än bil. Andra relationer med
hög kvot med tåg är Göteborg – Uddevalla/Strömstad, Borås – Varberg och Göteborg – Lidköping. I relationer med buss (där tåg inte är ett alternativ) har relationerna
Öckerö – Göteborg, Mölnlycke – Mölndal samt Skövde – Tibro bäst restidkvot. Högst
kvot med buss har relationen Borås och Jönköping. Även Trollhättan – Skövde har en
hög kvot. Inte heller här har det skett några tydliga förändringar sedan år 2012.
Ur Uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram 2012-2016

Om det inte sker någon överföring till kollektivtrafiken bland de motoriserade resorna
så kommer det starkt påverka Borås möjlighet att växa och utvecklas som stad i framtiden då Borås och Göteborgsområdet kommer att få problem med trängsel och framkomlighet.
2. Finns det något/några prioriterat/-de utvecklingsområde/-n som kollektivtrafikrådet finner särskilt angeläget att involveras i?

Delmål 1 Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland.
1. Verka för en utbyggnad av Götalandsbanan i enlighet med Målbild stråket Göteborg - Borås och den funktionsutredning som Västra Götalandsregionen arbetat
fram.
2. Arbeta medvetet för att genomföra Målbild tåg med de investeringar som krävs
på det statliga järnvägsnätet. För att det ska vara attraktivt att välja kollektivtrafiken
så måste restidkvoterna vara konkurrensmässiga. Tåget anses vara det mest attraktiva färdmedlet för de längre regionala resorna.
3. Utveckla resmöjligheter och bytespunkter för de som bor utanför tätorterna.
3.Rapporten; Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland: Är
de redaktionella förändringar som genomförts i dokumentet acceptabla, så
att denna version kan ersätta den som beslutades vid skatteväxlingen?

BHU ersätter de delregionala råden och Kollektivtrafiknämnden och BHU ersätter
regionfullmäktige, förändringen är redan genomförd. Borås Stad har inga synpunkter.
4.Har ni förslag på förbättringsåtgärder för att förbättra kollektivtrafikrådens
arbete?

Förtydliga hur möjligheterna och villkoren för tillköp av trafik fungerar för kommunerna. Här finns ett informationsbehov.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Remiss
Datum 2017-02-03
Diarienummer KTN 2017-00005

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Sara Eriksson
Telefon:070-730 25 93
E-post: sara.eriksson@vgregion.se

Till kollektivtrafikråden i Västra Götaland

Avstämning av trafikförsörjningsprogrammet
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland
ska VGR årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av
trafikförsörjningsprogrammet. Enligt beslut i BHU i juni förra året riktas remissen
nu till de fyra kollektivtrafikråden i stället för till varje kommun för sig.
Vart fjärde år ersätts avstämningen av att förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram remitteras. 2016 var ett sådant år. I november 2016 antogs ett reviderat
trafikförsörjningsprogram och därmed kan vi nu stänga den första
programperioden till 2016 och öppna den nya 2017-2020.
Denna avstämning innehåller
1. Uppföljning av föregående trafikförsörjningsprogram till 2016
2. Kortfattad redogörelse för uppstarten av de områden som pekats ut i nya
trafikförsörjningsprogrammet som ”prioriterade utvecklingsområden”
3. Avstämning av samverkansformerna mellan kommuner och Västra
Götalandsregionen, inklusive Västtrafik
Remissen är en avstämning av pågående arbete – det finns inget dokument som
ska godkännas eller ej. Det är en möjlighet för kollektivtrafikråden att inkomma
med inspel och synpunkter. Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till kollektivtrafiknämndens prioriteringar inför
kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande trafikförsörjningsprogram. Avstämningen ger också möjlighet att lämna synpunkter på hur vår
samverkan fungerar vilket ger underlag för ett ständigt pågående förbättringsarbete. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till kommande
revidering av trafikförsörjningsprogam som påbörjas igen inom ett par år.
Vi önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 22 juni. Svaret skickas till
kollektivtrafik@vgregion.se.

Postadress:
Box 1091
405 93 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 37-41
Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se
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Vi önskar svar på följande frågeställningar:
a) Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen från föregående programperiod till
2016?
b) Finns det något/några prioriterat/-de utvecklingsområde/-n som kollektivtrafikrådet
finner särskilt angeläget att involveras i?
c) Rapporten; Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland: Är de
redaktionella förändringar som genomförts i dokumentet acceptabla, så att denna
version kan ersätta den som beslutades vid skatteväxlingen?
d) Har ni förslag på förbättringsåtgärder för att förbättra kollektivtrafikrådens arbete?

1 – Uppföljning av föregående trafikförsörjningsprogram
till 2016
I denna avstämning gör vi en summerande uppföljning av föregående
programperiod. I det nya trafikförsörjningsprogrammet kommer delvis andra
måltal och indikatorer ingå i den årliga uppföljningen från och med nästa år.
Sammanfattningsvis visar uppföljningen att samtliga mål i trafikförsörjningsprogrammet har rört sig i rätt riktning, resandemålet är näst intill uppnått. Den
generella nöjdheten med kollektivtrafiken är en bit ifrån målnivån medan
nöjdheten med senaste resan är högre. Upplevelsen av förseningar i
kollektivtrafiken har rört sig upp och ned under programperioden, och anpassning
av hållplatser når inte upp till målnivåerna i funktionshinderstrategin även om
flera hållplatser åtgärdats varje år. Se bifogad rapport: Uppföljning av regionalt
trafikförsörjningsprogram för perioden 2012-2016.

2 – Påbörjat arbete med prioriterade utvecklingsområden
till 2020
Det reviderade trafikförsörjningsprogrammet för 2017-2020 med utblick till 2035
finns på VGRs hemsida; www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet har precis
lämnats för tryck och varje kommun kommer att få några exemplar, samt
möjlighet att beställa fler vid behov.
I samband med framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet lyfte
kollektivtrafikråden fram ett antal områden som särskilt viktiga att utveckla, där
det idag saknas tydliga strategier eller att befintliga strategier och arbetssätt
behöver breddas, kompletteras eller fördjupas. Dessa är:
 samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process
 samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar
 hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av
färdsätt
 pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa
 principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav
 strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social hållbarhet
Nedan ges en kortfattad lägesrapport för dessa utvecklingsområden.
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Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process

Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafikplanering
och övrig samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Det handlar dels om att
kollektivtrafiken ska kunna utvecklas effektivt, dels om kommunernas
förutsättningar för att utveckla ny bebyggelse. Det kräver ömsesidigt
kunskapsbyggande i syfte att ta fram tydligare principer och processer för parterna gällande kollektivtrafikutbud och bebyggelse. Dialogen i kollektivtrafikråden,
där samtliga kommuner ingår, utgör plattform för utvecklingsarbetet.
Lägesrapport januari 2017: En arbetsgrupp bestående av åtta kommuntjänstemän,
med representation från samtliga delregioner, Västtrafik, VGR, Länsstyrelsen och
Trafikverket är utsedd. Arbetet syftar bland annat till att öka kunskapen om
formella och informella förutsättningar för de olika aktörerna och identifiera
eventuellt behov av förändrade processer för samverkan. Avgränsningen har
preliminärt diskuterats fokusera på ny och förändrad bebyggelse.
Arbetsgruppen kommer under våren att definiera förutsättningar och
utmaningarna och ta fram förslag till fortsatt arbete. Då alla delregioner är
representerade i arbetet kan tjänstemannanätverken i delregionerna löpande få
information från sina representanter. Ambitionen är att en lägesinformation kan
göras i de delregionala råden innan sommaren.
Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar

Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet; Det finns potential att öka
servicenivån på landsbygd ytterligare genom samordning med skolskjutsar. De
utredningar som gjorts visar att det inte finns en lösning som passar alla
kommuner. Samordningen bör därför ske genom samråd mellan Västtrafik och
respektive kommun utifrån geografiska och demografiska förutsättningar, inför
upphandlingar, där både kommunen och Västtrafik strävar efter bästa möjliga
totallösning för invånarna. Dialog kommer fortsätta föras för anpassning av
skoltider så att fordonen kan nyttjas bättre och vi kan få mer kollektivtrafik för
skattemedlen. Stor potential finns när det gäller gymnasieskolans tider i de största
regionala pendlingsnaven.
Lägesrapport januari 2017: Västtrafik har i sitt uppdrag att inför varje
upphandling samråda med berörda kommuner för att sträva efter goda
samverkanslösningar som bidrar till kostnadseffektivitet för samhällets resurser
och samtidigt ser till skolbarnens och övriga resenärers behov. Vi bedömer att
detta arbete skulle kunna stärkas genom att lyfta fram några olika goda exempel
och sprida kunskap om dem. Ett sådant arbete har ännu inte påbörjats. Frågan om
skoltider för gymnasieskolor har lyfts i GRs kollektivtrafikråd, men i nuläget
finns ingen plan för åtgärder. Ytterligare underlag behöver tas fram för att
bedöma nyttan och typ av åtgärd.
Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av
färdsätt

Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet; Kollektivtrafiken är ofta –
men inte alltid – det hållbara alternativet, ekonomiskt och miljömässigt. Ett
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viktigt utvecklingsområde är att kombinera färdsätt smartare. Åtgärder ska
anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov, geografiskt och hos olika
resenärsgrupper, för såväl vardagsresor som resor inom turism och besöksnäring.
Det innebär fortsatt hög prioritet för samverkansprojekt för utveckling av nya
tjänster för att underlätta för samåkning, bilpooler, cykelpooler osv. Därtill krävs
systematiskt beteendepåverkande arbete. Inom kollektivtrafikmyndigheten pågår
en uppbyggnad av en organisation; Hållbart resande väst, som ska verka för att
samordna och driva utvecklingen framåt. Kommunerna och Trafikverket spelar en
viktig roll som väghållare, för att utveckla pendelparkeringar för cykel och bil,
samt cykelvägar.
Lägesrapport januari 2017:
Hållbart resande väst
Under 2016 har Västra Götalandsregionens projekt- och kompetensplattform
Hållbart resande väst tagit form och flera projekt har genomförts. Bland dessa
finns Cykelvänlig arbetsplats, Skolreseplaner, Vintercyklist med flera. Under
2017 kommer projekten att fortsätta och det tillkommer även nya. Bland annat ett
som handlar om att invånare ska få testa vikcyklar, som ska kunna tas med på
kollektivtrafiken. Alla kommuner i Västra Götaland och Halland är välkomna att
delta i projekten, som samordnas av Hållbart resande väst.
Det nätverk som Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit för GRkommunerna har breddats och samtliga kommuner i Västra Götaland och Halland
är nu välkomna att delta. För närvarande är drygt 30 kommuner med i nätverket
och vi ser gärna att fler ansluter och tar del av kompetenshöjande aktiviteter och
nätverkande inom hållbart resande. Mer information om hållbart resande väst
finns på www.vgregion.se/hrv och på facebook.
Kombinerad mobilitet
Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utveckla en tjänst för
kombinerad mobilitet som ska göra det enkelt och smidigt för resenären att
kombinera till exempel cykelpool, bilpool och kollektivtrafik. Västtrafik har
under 2016 fört en bred dialog med näringslivet för att lyssna in intresset och vad
som krävs för att marknaden ska se ett intresse i att medverka till att en eller flera
sådan tjänster skapas. Det pågår också flera projekt av olika karaktär runt om i
Sverige och världen på detta område att hämta kunskap och inspiration från.
Cykelstrategier
Västra Götalandsregionen har tagit fram en cykelstrategi som nu successivt
implementeras. Strategin har prioritet på arbets-och studiependling och fokus på
utveckling av cykelleder längs det regionala vägnätet, där medel från den
regionala transportinfrastrukturplanen kan användas. Allt fler kommuner tar också
fram cykelstrategier, eller lyfter fram cykelns roll i trafikstrategier och
översiktsplanering. Det är positivt och bedöms stärka förutsättningarna för att öka
det hållbara resandet. Under 2017 kommer Turistrådet Västsverige genomföra ett
projekt för att inventera turistiska cykelleder i Västsverige.
Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav

Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet; Strategier för att möta
befolkningstillväxten och uppnå ökad marknadsandel för hållbara resor behöver
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utvecklas ytterligare. Samråd sker politiskt i stadstrafikforum, som finns för
respektive pendlingsnav i Västra Götaland. För dessa orter handlar det dels om att
skapa effektiva och goda förbindelser för de som pendlar in från resten av
regionen, dels att stötta stadsutvecklingen. Störst är behoven i den
sammanhängande tätorten Göteborg-Mölndal‐Partille där majoriteten av antalet
kollektivtrafikresor i regionen görs. Kapaciteten börjar nå sitt tak i kollektivtrafiken och dess infrastruktur, samtidigt som befolkningen ökar i hög takt.
Lägesrapport januari 2017: Ett omfattande utrednings- och dialogarbete har pågått
sedan 2015 för att ta fram en målbild för stadstrafikens stomnät i den
sammanhängande tätorten Göteborg-Mölndal-Partille. Remissen innebar att
stadstrafikforum beslutade om att göra ett antal kompletteringar till den utsända
utredningen. Dessa håller nu på att arbetas fram och målet är att utredningen ska
vara klar under våren 2017.
För Borås stad har en utvecklingsplan tagits fram och som efter beredning av
stadstrafikforum beslutats i såväl Borås kommunstyrelse som Västra
Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd och Västtrafiks styrelse.
I Uddevalla pågår flera projekt som rör stadsutvecklingen och kollektivtrafikens
utveckling.
I Skövde och Trollhättan-Vänersborg är planeringen igång för att ta fram
utvecklingsplaner/strategier för kollektivtrafikens utveckling i samspel med
stadsutvecklingen, och respektive stadstrafikforum kommer att spela en viktig roll
som beredande instans i det arbetet. Trafikförsörjningsprogrammets mål och
strategier är styrande för arbetet.
Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa

Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet; 2014 beslutade
regionfullmäktige om steg 1 i en pris- och sortimentstrategi, som syftar till att
göra det enklare för resenären. Dagens taxesystem upplevs av många som
komplext och ett systematiskt arbete pågår för att göra förenklingar. Färre tillägg
och varianter av kort, enhetligare regler för kommunala tillköp, rabattsatser,
möjlighet att köpa färdbevis i telefonen och avskaffa check-out, är sådant som
redan är beslutat och genomförs successivt. Att gå vidare till steg 2 har hög
prioritet och handlar om att se över zonsystemet för att uppnå ett system som resenären upplever som enklare och mer rättvist än dagens indelning, samt utvecklad biljettsamverkan för att underlätta resor över länsgräns. Att byta zonstruktur är
ett stort steg, både vad avser ekonomisk risk och hur det kommer tas emot av
resenären. Därför krävs djup förankring och tester med olika resenärsgrupper. All
utredning görs utifrån förutsättningen att intäkterna totalt sett ska vara oförändrade. Förankring sker i första hand genom kollektivtrafikråden. Fortsatt
utveckling av försäljningskanaler och information till resenären om hur och var
man kan köpa biljetter och resa med kollektivtrafiken krävs, med hänsyn till olika
resenärsgruppers behov och lokala förutsättningar. Digitala försäljningskanaler
ger nya möjligheter, bland annat när det gäller nationell samordning av
biljettgiltighet.
Lägesrapport januari 2017: Fokus under 2017 kommer att ligga på att utveckla
appen Västtrafik To Go med fler tjänster och biljettslag, samt ta fram förslag till
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ny avståndsbaserad zonstruktur (steg 2). Vi kommer att ha dialog och samråd i de
delregionala kollektivtrafikråden när vi har förslag framme till ny zonstruktur.
Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social hållbarhet

Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet; Västra Götalandsregionen
har gjort en utredning som visar att åtgärder för funktionsnedsatta även gynnar
andra grupper i samhället. Den visar att ytterligare åtgärder krävs, framförallt när
det gäller att öka tryggheten för olika resenärsgrupper. Ökad kunskap och
utveckling av ett strukturerat arbetssätt krävs dock för att beakta de sju
diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet,
religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder
(barn/äldre). Det är ett prioriterat utvecklingsområde. Här ingår att utveckla
kollektivtrafikens roll som ett verktyg för integration, jämställdhet och att stärka
barns rättigheter.
Lägesrapport januari 2017: Funktionshinder är en av de sju
diskrimineringsgrunderna och därför kommer den nuvarande strategin för
funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken att omarbetas och breddas till att
omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Kollektivtrafiknämnden har ihop
med Västtrafik och avdelningen för mänskliga rättigheter påbörjat ett arbete för
att ta fram en sådan strategi. Kollektivtrafikrådens tjänstemannanätverk kommer
att involveras i arbetet under våren 2017 och senast i slutet av 2018 kommer
strategin att beslutas.
Dessutom pågår ett arbete med att utreda eventuella nya tågstopp –
den s.k. västtågsutredningen
På uppdrag av regionfullmäktige utreder kollektivtrafiknämnden förutsättningarna
att öppna nya tågstationer i Västra Götaland. Det handlar om att komplettera
Målbild Tåg 2035 med ytterligare stationer om detta är möjligt. Arbetet sker i
samverkan med kommunerna, Västtrafik och Trafikverket. Syftet med att öppna
nya stationer är att invånarna ska erbjudas ökad tillgänglighet till arbete,
utbildning och fritidsaktiviteter. En utmaning i utredningen är att kunna erbjuda
tågstopp i mindre samhällen utan att förlänga restiderna för de som reser långt,
och att kostnaden per ny resenär ofta blir hög. Utredningen bedöms vara klar till
sommaren 2017. Dialog kommer att ske i råden under våren.

3 – Avstämning av justering i samverkansformerna mellan
kommuner och Västra Götalandsregionen
Justerat dokument: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland
I enlighet med BHUs beslut i maj 2016 har justeringar gjorts i Samverkansformer
kring kollektivtrafiken i Västra Götaland, som därmed ersätter den version som
beslutades i samband med skatteväxlingen (daterad 2011-02-14). Det BHU tog
ställning till var att ställa sig bakom:
 Att det regionala kollektivtrafikrådet upphör
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En enhetlig hantering av remisser från kollektivtrafiknämnden, genom de
delregionala kollektivtrafikråden
Att den utvärdering av samverkansformerna som genomfördes 2013-2014
är i enlighet med det som beskrivs i samverkansformerna och att en ny
utvärdering ska göras senast 2020.

När samverkansformerna beslutades inför skatteväxlingen fanns en del
osäkerheter kring organisation med mera. I samband med att dokumentet
reviderats enligt BHUs beslut har det även uppdaterats så att det är aktuellt utifrån
de förutsättningar som råder nu. Vi har gått igenom rapporten och ändrat tempus.
I förra versionen var texten framåtsyftande. Nu har vi en etablerad organisation
enligt samverkansformerna. Vi vet också att när det är Västtrafik,
kollektivtrafiknämnden eller BHU samt att det heter kollektivtrafikråd. Några
exempel på ändringar är
 att det heter regionala kollektivtrafikråd – inte ”forum” (sid 5)
 Att beredningsgruppen för hållbar utveckling, BHU och de delregionala
kollektivtrafikråden är plattformar för samverkan kring kollektivtrafikens
utveckling i Västra Götaland (sid 8).
 Att Västtrafik har inrättat en särskild enhet, team kommun, för kontinuerliga
tjänstemannakontakter med kommunerna (sid 8).
 Avsnitt 5.2 Regionalt forum har kortats väsentligt och beskriver BHUs roll idag
(sid 9).
Dokumentet bifogas och finns också på www.vgregion.se/kollektivtrafiknamnden
Notera att huvudavtalet; Avtal om ansvar för kollektivtrafik i Västra Götaland är
oförändrat. Förändringarna i dokumentet om samverkansformerna påverkar inte
avtalet. Ändringar i avtalet kan endast ändras genom 50 likalydande
fullmäktigebeslut.
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Sammanfattning
Det första regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland har styrt kollektivtrafikens
utveckling under fyra år. Från 2017 har regionfullmäktige fastställt ett nytt program. Denna
uppföljning avser hela perioden 2012-2016. Trafikförsörjningsprogrammet har haft ett övergripande
mål om att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka, samt fyra delmål. Om marknadsandelen
fortsätter att öka i samma takt som den här fyraårsperioden, så finns det goda möjligheter att nå
målet om en marknadsandel på 33 procent.
Resandet har under perioden 2012-2016 ökat med 17 procent till 303 miljoner resor per år vilket
innebär att målet för år 2016 på 304 miljoner resor per år är näst intill uppfyllt. En del av ökningen
beror på införandet av trängselskatt i Göteborg i januari 2013. Bedömningen är att det finns goda
möjligheter att nå resandemålet till år 2025 på 380 miljoner resor per år.
De flesta resenärerna, 81 procent, är nöjda med sin senaste resa. Resenärernas nöjdhet generellt
med kollektivtrafiken ligger på 57 procent, vilket är en ökning med sex procentenheter under hela
perioden 2012-2016. Samtidigt har andelen missnöjda resenärer minskat med fyra procentenheter.
Trots de senaste årens positiva utveckling bedöms det svårt att uppnå målet 85-90 procents nöjdhet
med senaste resa.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för alla resenärsgrupper utvecklas totalt sett åt rätt håll. Åtgärderna
sker i huvudsak genom anpassning av fordon och på hållplatser som båda går åt rätt håll.
Anpassningen av hållplatser går något för långsamt, och det är en stor variation i hur många som är
anpassade i olika kommuner. Långsiktigt fram till år 2025 bedöms det möjligt att nå målet som
innebär samtliga fordon och minst 770 hållplatser.
Uppföljningen av perioden 2012-2016 visar generellt sett en mycket positiv utveckling i riktning mot
miljömålet. Kollektivtrafikens miljöpåverkan minskar i snabb takt. Redan år 2014 uppnåddes
uppsatta mål för år 2016 när det gäller andel förnybara drivmedel och utsläpp. Däremot har målet
om minskad energiförbrukningen inte utvecklats i rätt riktning.
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Inledning
Trafikförsörjningsprogrammet styrande
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ska enligt kollektivtrafiklagen från
2012, ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det första trafikförsörjningsprogrammet
fastställdes av regionfullmäktige hösten 2012 och det andra hösten 2016.
Uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet följs upp varje år. Syftet är att visa hur kollektivtrafiken
utvecklas i jämförelse med målen. Uppföljningen är också viktig som underlag för prioriteringar.
Den sista uppföljningsrapporten för trafikförsörjningsprogrammet 2012-2016 är en förenklad
uppföljning utifrån målen. Fokus ligger på att sammanfatta hela programperioden utifrån tidigare
uppföljningar. Alla enskilda indikatorer redovisas inte.

Figur 1 Mål och indikatorer 2012-2016 för kollektivtrafiken

Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska
öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Målet är preciserat med fyra delmål med
tillhörande strategier.
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Tabell 1 Samlad bedömning av måluppfyllnaden 2012 - 2016
Mål

Måltal 2025

Utveckling
2012 till
2016

Övergripande mål:
Kollektivtrafikens marknadsandel
ska öka för en attraktiv och
konkurrenskraftig region

Kollektivtrafiken står för 33 % av de
motoriserade resorna i Västra Götaland.

Delmål 1:
Resandet med kollektivtrafiken
2025 ska fördubblas i förhållande
till 2006

Kollektivtrafiken ska öka till 380 miljoner
resor.

Delmål 2:
Minst 85-90 % av resenärerna ska
vara nöjda med kollektivtrafiken
2025

Minst 85 – 90 % av resenärerna ska vara
nöjda med kollektivtrafiken 2025.

Delmål 3:
Kollektivtrafiken ska beakta alla
resenärsgruppers behov. Det ska
finnas ett utpekat nät som är
tillgänglighetsanpassat för att
möjliggöra hela resan

Det utpekade nätet ska bestå av minst 770
hållplatser år 2025.

Delmål 4:
Kollektivtrafiken ska utvecklas så
att den både minskar
transportsektorns miljöpåverkan
och sin egen miljöpåverkan till
2025

År 2025 ska personresandets negativa
påverkan minskas genom att
marknadsandelen för kollektivtrafik är
minst 33 %.

Bedömd
måluppfyllelse
2016

I Göteborgsregionen står kollektivtrafiken
för 40 % av de motoriserade resorna.

100 % av kollektivtrafikens fordon skall vara
anpassade 2025.

95 % av kollektivtrafikens persontransportarbete ska utföras med fossilfri
energi.
År 2025 ska kollektivtrafiken använda 25 %
mindre energi per persontransportarbete
jämfört med 2010.
År 2025 ska kollektivtrafikens utsläpp av
kväveoxider och partiklar per person-km ha
minskat med minst 60 % jämfört med 2009.

Målet är
uppnått

Målet är nära
uppnått

Målet är ej
uppnått

Positiv
utveckling

Oförändrat

Negativ
utveckling
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Det övergripande målet
Det övergripande målet har fokus på hållbarhet. Då dagens transporter har en negativ påverkan på
miljön är det nödvändigt att kraftigt öka det kollektiva resandet och se kollektivtrafiken som en
avgörande plattform i ett framtida hållbart transportsystem.
Målet är att det ska ske en överflyttning från andra motoriserade färdmedel till kollektivtrafiken.
Målet handlar också om regionförstoring och vikten av en attraktiv kollektivtrafik i en tillväxtregion.
Samtidigt ska det finnas en grundläggande tillgänglighet för alla invånare. Det övergripande delmålet
har följts upp genom fem indikatorer. Bedömningen är att vi är på god väg att nå målet, men att det
förutsätter fortsatt effektiva åtgärder från många parter. Trängselskatten har varit en viktig orsak till
att det övergripande målet sammantaget har utvecklats starkt under perioden 2012 till 2016.
Tabell 2 Övergripande mål för kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region.
Måltal

Måluppfyllelse
måltal 2016

Indikatorer

Kollektivtrafiken står för 33 % av de
motoriserade resorna i Västra
Götaland.

Utveckling
2012-2016

Ö1. Kollektivtrafikens motoriserade
marknadsandel
Ö2. Kollektivtrafikens motoriserade
marknadsandel - Göteborgsregionen

I Göteborgsregionen står
kollektivtrafiken för 40 % av de
motoriserade resorna.

Ö3. Regionförstoring
Ö4. Regionförtätning *
Ö5. Andel invånare som är nöjda med
kollektivtrafiken

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från föregående års uppföljning.

Ö1-Ö2: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel

Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel utgörs av resandet med kollektivtrafik och taxi
dividerat med resandet med kollektivtrafik, taxi, bil, moped och motorcykel. Marknadsandelen i
Västra Götaland samt Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka) ökade under perioden 2012-2016
enligt Kollektivtrafikbarometern1, vilket visas i figur 2. För Västra Götaland skedde en viss nedgång
under 2014 och 2015, men under år 2016 ökade återigen marknadsandelen.
40%
35%
30%
25%
20%
Västra Götaland

2011

2012

Göteborgsregionen (inklusive
Kungsbacka)
2013

2014

2015

2016

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel utifrån Kollektivtrafikbarometerns resultat för år
2011-2016

1

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik
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Ö3: Regionförstoring; antal lokala arbetsmarknader och befolkningsstorlek

Regionförstoring avser vidgade lokala arbetsmarknader (LA), vilket gynnar både sysselsättningen och
den ekonomiska utvecklingen. Regionerna definieras utifrån pendlingsstatistik från SCB. Kollektivtrafiken har en viktig funktion för att möjliggöra en hållbar regionförstoring. Idag finns det sju
arbetsmarknader i Västra Götaland (inklusive Åmål som enligt den statistiska beräkningsmodellen
tillhör Karlstad, se figur 3 nedan), jämfört med 13 LA år 1990.
Den senaste förändringen är att Trollhättan-Vänersborgs LA har gått upp i Göteborg. En bidragande
orsak till det är utbyggnaden av dubbelspår på järnvägen. Arbetspendlingen söderut från
Trollhättan/Vänersborg har under perioden ökat med cirka 10 procent till 11 400. I motsatt riktning
är pendlingen cirka 3 600 personer.

Figur 3 Lokala arbetsmarknader (LA) i Västra Götaland år 2015 respektive 2010 samt befolkning i respektive
arbetsmarknad

Ö5: Andelen invånare som är nöjda med kollektivtrafiken

Under perioden 2012-2016 har nöjdheten med kollektivtrafiken hos invånarna ökat, och är 47
procent år 2016. Andelen missnöjda har samtidigt minskat ett par procentenheter.2 Det bör betonas
att nöjdheten hos resenärerna är betydligt högre än hos allmänheten (se indikator 2.1).

2

Siffran avser länet Västra Götaland, inte Västtrafiks område där även Kungsbacka ingår.
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2015, Svensk Kollektivtrafik.
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Delmål 1: Resandet fördubblas
För år 2025 gäller att resandet ska öka till cirka 380 miljoner resor, med ett delmål år 2016 på 304
miljoner resor (figur 4). Utgångspunkten är att den huvudsakliga resandeökningen ska utgöras av
personer som väljer att ställa bilen och istället reser med kollektivtrafiken.
Delmålet har följts upp genom sju indikatorer. Baserat på tidigare års utveckling, planerade
investeringar och införandet av trängselskatten är bedömningen att målet till år 2025 kommer att
nås.
Tabell 3 Delmål resande

Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006.
Måltal

Måluppfyllelse
måltal 2016

Kollektivtrafiken ska öka
till 380 miljoner resor

Indikatorer

Utveckling
2012-2016

1.1. Antal resor gjorda med
kollektivtrafiken
1.2 Kollektivtrafikens restidskvot
i prioriterat kollektivtrafiknät
1.3 Förändring i trafikutbudet *
1.4 Andelen invånare med
mindre än 45 minuter till sin
delregionala huvudort *
1.5 Utbud av kommersiell trafik
1.6 Kostnad per utbudskilometer
1.7 Andel ersättning till
operatörer som sker via
resandeincitament i trafikavtal *

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

1.1 Antal resor gjorda med kollektivtrafiken

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Syftet är att minska trängseln, förbättra miljö
samt delfinansiera Västsvenska paketet. Kollektivtrafiken flöt på bra i inledningsskedet och det var
ett kraftigt ökat resande under 2013.

Utförda resor samt resandemål (milj. resor/år)
400
380
360
340
Mål 2016

320
300

Mål 2025

280

Utförda resor

260

Trendlinje

Utfallet från biljettstatistiken korrigeras
löpande med hänsyn till
stämplingsbenägenhet, främst i
Göteborgsområdet. Under de senaste
åren har ett automatiskt
kundräkningssystem införts i stora delar
av trafiken. Västtrafik har fått säkerställt
att antalet resenärer är högre än vad
undersökningarna tidigare har visat. Den
stora resandeökning som statistiken visar
för 2016 har delvis skett tidigare år.

240
220
200
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
Figur 4 Resandeutvecklingen mellan år 2006 och 2016, samt mål 2016 och 2025
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För Västtrafik som helhet har resandet år 2016 ökat med sju procent till 303 miljoner3. Jämfört med
år 2006 har resandet med kollektivtrafiken ökat med 51 procent eller drygt fyra procent per år.
Resandemålet för år 2016 (304 miljoner resor/år) är därmed nästan uppfyllt. Till år 2025 behövs
resandeökningar med knappt tre procent per år vilket bedöms som möjligt under förutsättning att
fortsatta satsningar och samverkan med kommuner kring samordnad samhällsplanering sker.
För varje delregion finns mål för resande uppsatta för 2016 och 2025. Utfallet 2006-2016 och mål för
2016 framgår av diagrammen nedan. Under perioden 2012-2016 har resande ökat mest i Göteborgsregionen och Fyrbodal. I Sjuhärad avtog resandeökningen åren 2013 och 2014, men resandet är nu
åter stigande. Skaraborg har haft en svagt nedåtgående utveckling 2013 – 2015, främst beroende på
minskat antal skolresor, men under år 2016 har resandet börjat öka igen.
Antal resor (milj.) med kollektivtrafik
i Göteborgsregionen

Antal resor (milj.) med kollektivtrafik
i Fyrbodal

300
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16

250

14

200

12
10

150
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Figur 5 Antal resor med kollektivtrafik i Göteborgsregionen år 2006-2016.
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Figur 7 Antal resor med kollektivtrafik i Fyrbodal år 20062016.

Figur 6 Antal resor med kollektivtrafik i Sjuhärad år 20062016.
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Figur 8 Antal resor med kollektivtrafik i Skaraborg år 20062016.

Se faktaruta
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I Göteborgsregionen redovisas en ökning av resandet år 2016 med åtta procent. Resandet ökar såväl
i stadstrafiken som med expressbussar. I tågtrafiken är det regiontågen som ökar medan
pendeltågen minskar. I den övriga trafiken varierar utvecklingen men för båttrafiken finns ett ökat
resande (främst Älvtrafiken i Göteborg). Sett över hela programperioden har resandet ökat snabbast
i den regionala expressbusstrafiken. Jämfört med trafikförsörjningsprogrammets mål för 2012-2016
ligger utfallet näst intill i nivå med målet.
I Fyrbodalsområdet har resandet ökat drygt fyra procent år 2016. Tågresandet hämmades dock av
brand i en teknikbyggnad i mars. I stadstrafiken har resandet ökat främst i Trollhättan/Vänersborg
men även i Uddevalla. I den övriga trafiken har skolresandet fortsatt minskat, men kompenserats av
ett ökat resande av arbetspendlare och andra resenärsgrupper. Under år 2016 har skolresorna åter
sakta börjat öka och från juni har resorna med expressbussarna i Bohuslän ökat. Jämfört med
trafikförsörjningsprogrammets mål för 2012-2016 når Fyrbodal 99 procents måluppfyllelse.
I Sjuhärad ökade resandet med drygt två procent år 2016. I den övriga trafiken är det främst expressbusstrafiken i stråket Ulricehamn-Borås-Göteborg som fortsätter öka, medan det däremot minskar
något mellan Mark och Göteborg. I tågtrafiken har resorna minskat och sett över programperioden
konstateras att tågresandet inte har utvecklats enligt uppsatta mål. Jämfört med trafikförsörjningsprogrammets mål för 2012-2016 är måluppfyllelsen 92 procent, men exkluderar man tågtrafiken är
måluppfyllelsen 96 procent.
I Skaraborg har resorna ökat med drygt tre procent år 2016, och visar därmed åter på en positiv
trend. I stadstrafiken och den övriga trafiken ökar resandet med knappt sex procent medan
tågtrafiken minskar på grund av banarbeten på Västra stambanan under år 2016. Jämfört med
trafikförsörjningsprogrammets mål för år 2016 är måluppfyllelsen sex procent lägre. Avvikelsen beror
främst på att de årskullar som använder Västtrafik för sina skolresor fram till år 2015 minskat för att
under år 2016 åter börja öka. Sambandet kan avläsas i försäljning av skolkort. Orsaken till att
skolresandet påverkar totalresandet mer i Skaraborg än i andra delar av regionen är att andelen
skolresor är högre här än snittet för hela Västtrafik.
1.2 Kollektivtrafikens restidskvot i prioriterat kollektivtrafiknät

Restidskvoten är kollektivtrafikens restid i förhållande bilen. Målet är att restidskvoten ska vara högst
1,2 för buss och 0,8 för tåg. Restidskvoten har redovisats för relationer i det prioriterade
kollektivtrafiknätet och i starka pendlingsrelationer. I relationer där det finns tåg är det den kvoten
som redovisas medan kvoten för buss redovisas för övriga relationer.
Restidskvoten mellan tåg och bil har varit stabil under perioden 2012 till 2016. Delvis olika metod för
att räkna ut kvoten ger lite olika resultat men den inbördes ordningen är i stort densamma. De
relationer med tåg som har bäst kvot är främst på Västra Stambanan mellan Göteborg och Skövde
med delsträckor. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan ger också bra restidskvoter. I
båda fallen är pendeltågen sämre än regionaltågen på grund av att dessa stannar betydligt oftare.
Relationen Göteborg – Borås med tåg sticker ut med en restidskvot omkring 1,4, vilket innebär att
det tar 40 procent längre tid att resa med tåg än bil. Andra relationer med hög kvot med tåg är
Göteborg – Uddevalla/Strömstad, Borås – Varberg och Göteborg – Lidköping. I relationer med buss
(där tåg inte är ett alternativ) har relationerna Öckerö – Göteborg, Mölnlycke – Mölndal samt Skövde
– Tibro bäst restidkvot. Högst kvot med buss har relationen Borås och Jönköping. Även Trollhättan –
Skövde har en hög kvot. Inte heller här har det skett några tydliga förändringar sedan år 2012.
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Delmål 2: Nöjdhet 85-90 procent
För att nå målet om en ökad kollektivtrafikandel är det viktigt att invånare och resenärer är nöjda
med kollektivtrafiken. Viktiga faktorer för nöjdhet är pålitlighet (punktlighet), tillförlitlighet (utbud,
närhet till hållplats) samt att det ska vara enkelt och smidigt (biljett- och informationssystem). Där
ingår även att man kan ta sig till sin kommunala huvudort för att kollektivtrafiken ska kunna vara ett
attraktivt alternativ till bilen. Delmålet har följts upp genom fem indikatorer. Baserat på tidigare års
utveckling och kommande planerade åtgärder är bedömningen att det återstår en del arbete för att
målet ska kunna uppnås.
Den gemensamma nyckeln till ökad kundnöjdhet är att på djupet förstå kunden och dess upplevelse
av Västtrafik före, under och efter resan. Det pågår en mängd olika aktiviteter för att nå målet om
ökad kundnöjdhet. Ett exempel är ”Det goda kundmötet” som startades år 2015. Det syftar till att
åstadkomma en kulturförflyttning där kunden ska vara i fokus i allt Västtrafik gör.
Tabell 4 Delmål nöjdhet

Minst 85-90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025.
Måltal

Måluppfyllelse
måltal 2016

Minst 85 – 90 % av resenärerna ska
vara nöjda med kollektivtrafiken 2025

Indikatorer

Utveckling
2012-2016

2.1. Andelen resenärer som är nöjda
med kollektivtrafiken
2.2 Andelen utförda turer med
kollektivtrafiken *
2.3 Andelen turer som är punktliga *
2.4 Andelen invånare med mindre än
30 minuter till sin kommunala
huvudort *
2.5 Allmänhetens upplevelse av
förseningar i kollektivtrafiken**

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning. ** För 2.5 har uppgifter från 2014 jämförts med 2013.

2.1 Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken

Kollektivtrafikbarometerns undersökning bland resenärer baseras på ett urval av hela befolkningen
som uppger att de reser med Västtrafik minst en gång i månaden. Under perioden 2012-2016 har
andelen nöjda resenärer ökat med 5 procentenheter till 57 procent, med en liten nedgång under
föregående år, se figur 9. Värt att notera är att även andelen missnöjda resenärer har minskat under
perioden vilket är en positiv utveckling.
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Figur 9 Resenärernas nöjdhet med Västtrafik
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2016
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Andelen resenärer som är nöjda med sin senaste resa har under perioden 2012-2016 ökat med två
procentenheter till 81 procent.
I den ombordundersökning som genomförs kopplat till trafikavtalen uppger 94 procent att de är
nöjda med sin senaste resa.
2.3 Andelen turer som är punktliga

Definitionen av punktlighet skiljer sig mellan trafikslagen på grund av deras olika förutsättningar.
Västtrafiks mål är att punktligheten ska vara 80 procent för buss, 83 procent för spårvagn samt 95
procent för tåg. Tabell 5 visar andelen punktliga turer. Inget av dessa trafikslag når upp till målet. Sett
över hela perioden 2012-2016 har samtliga trafikslag ökat sin punktlighet. För buss i stadstrafik har
punktligheten minskat något det senaste året medan övriga trafikslag fortfarande uppvisar en viss
ökning.
Tabell 5 Punktlighet per trafikslag år 2011 – 2016

Andel turer som är punktliga (%)
Trafikslag
Buss stadstrafik*
Fartyg**
Spårvagn
Pendeltåg
Regiontåg

2011

2012

2013

2014

2015

2016

77
84
81
90
90

78
82
80
92
91

78
84
78
93
90

79
85
79
95
92

80
87
80
91
90

79
89
81
92
90

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille
** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget

Att spårvagn, expressbuss och stombuss
avgår i rätt tid betyder att de avgår
mindre än en halv minut för tidigt eller
mindre än 3 minuter för sent.
För pendeltåg menas att tåget är i tid om
det kommer fram till slutstationen inom
4 minuter jämfört med tidtabell och för
regiontåg om det kommer fram till
slutstation inom 6 minuter jämfört med
tidtabell.

Källa: Västtrafik

2.4 Andelen invånare med mindre än 30 min med kollektivtrafik till sin kommunala huvudort

Andelen invånare i Västra Götaland som hade mindre än 30 minuter med kollektivtrafik till sin
kommunala huvudort uppgår till 83 procent för år 2014, som är den senast framtagna siffran. Detta
är en liten minskning sedan år 2010 då motsvarande värde var 85 procent. Det är främst de ytmässigt
stora kommunerna med relativt gles befolkning som har områden där restiden till huvudorten
överstiger 45 minuter med kollektivtrafik. Det gäller främst områden i Dalslandskommunerna,
nordöstra och södra Skaraborg samt vid länsgränsen i Sjuhärad.
Närtrafik har genomförts i hela Västra Götaland under programperioden. Syftet med Närtrafik är att
erbjuda ett grundläggande utbud av kollektivtrafik i alla geografiska delar. Det minsta utbudet är fem
resmöjligheter per dag vilket i praktiken innebär en tur och returresa. Under 2017 ska en utvärdering
genomföras.
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2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken

SOM-institutet genomför varje år en undersökning om allmänhetens vanor och attityder på temat
Samhälle, Opinion och Medier. Inom denna undersöks bland annat hur allmänheten uppfattar
förseningar inom kollektivtrafiken.
Andelen som upplever förseningar som ett stort problem har under perioden 2011-2015 minskat
från 32 procent till 28 procent. Göteborgsregionen har den högsta andelen resenärer som upplever
förseningar som ett stort problem. Under år 2015 upplevde 29 procent av de boende där att det är
ett stort problem, jämfört med cirka 15 procent för övriga delregioner. Undersökningen för år 2015
är senast tillgängliga statistik.
80%
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40%

Litet problem

30%

Stort problem

20%
10%
0%
2011

2012
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2014

2015

Figur 10 Allmänhetens upplevelse av förseningar
Källa: SOM 2015
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Delmål 3: Förbättra för alla resenärsgrupper
Västra Götalandsregionen har under många år bedrivit ett systematiskt arbete för att anpassa
kollektivtrafiken så att så många som möjligt ska kunna resa på jämlika villkor. Under
programperioden 2012-2016 har fokus legat på att anpassa samtliga fordon och hållplatser där de
stora resandeströmmarna finns. Delmålet har följts upp genom tre indikatorer samt en kvalitativ
uppföljning. Baserat på de senaste årens utveckling och kommande planerade åtgärder är
bedömningen att delmålet kommer att nås till år 2025, även om hållplatserna inte anpassats i den
takt som funktionshinderstrategin anger.
Tabell 6 Delmål tillgänglighet för alla resenärsgrupper

Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas
ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan.
Måltal

Måluppfyllelse
2016

Indikatorer

Utveckling
2012-2016

Det utpekade nätet ska bestå av
minst 770 hållplatser år 2025.

3.1 Andel anpassade fordon

100 % av kollektivtrafikens fordon
skall vara anpassade 2025.

3.2 Andel anpassade prioriterade
knutpunkter och hållplatser
3.3 Andel knutpunkter med
ledsagning *
Kvalitativ uppföljning av aktiviteter i
syfte att beakta alla resenärsgrupper

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

3.1 Andel anpassade fordon

Vid slutet av förra året var 100 procent av bussar, tåg och fartyg tillgänglighetsanpassade, vilket är en
stor ökning från år 2012 (tabell 7). De fysiska åtgärder som Västtrafik har fokuserat på är att
tillgänglighetsanpassa reseplaneraren, bussarna och hållplatserna.
De äldre modellerna av spårvagnar är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Spårvagnstrafiken
planeras därför så att trafiken i första hand utförs med tillgänglighetsanpassade fordon, men i
dagsläget räcker inte antalet till för den planerade trafiken.
Tabell 7 Andel tillgänglighetsanpassade fordon avseende aspekterna ramp/lift, rullstol samt utrop och visning av
destination och nästa hållplats, år 2011-2016.

Andel (%) anpassade fordon
Trafikslag*
Buss
Spårvagn*
Tåg
Fartyg**

2011
59
50
75
39

2012
77
53
81
41

2013
92
53
83
52

2014
92
53
96
47

2015
100
70
96
87

2016
100
70
100
100

* Andelen anpassade spårvagnar 2015 har inte ökat utan beror på nytt sätt att
redovisa antalet fordon som inte tillämpats tidigare år.
** För 2015 och 2016 är manuella utrop på fartyg inkluderade i statistiken

Källa: Databasen FRIDA genom Västtrafik

3.2 Andel anpassade prioriterade knutpunkter och hållplatser

Det utpekade nät av hållplatser och resecentra som har varit prioriterat för anpassning baseras på
antal påstigande, så att det täcker de största resandeströmmarna. I strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken specificeras kriterierna för vad som anses vara en anpassad
hållplats; det ska finnas väderskydd, belysning, bänk med arm- och ryggstöd, realtidsinformation,
kontrastmarkering, taktilt ledstråk, kantsten som är 17 cm hög samt att det ska finnas utrymme för
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att fälla ut ramp på hållplatsytan. Under programperioden har många förbättringar skett och det är
ytterst få av de prioriterade hållplatserna som saknar något av de åtta kriterierna för anpassning. De
största bristerna finns i avsaknad av realtidsinformation och kontrastmarkering. Omkring 450
hållplatser i det utpekade nätet är anpassade år 2016.
Anpassningen av hållplatserna är ett delat ansvar mellan Västtrafik och väghållaren, det vill säga
Trafikverket eller kommunen. Under programperioden har det utvecklats en större samsyn kring
anpassning av hållplatser.
Kvalitativ uppföljning av aktiviteter i syfte att främja jämlikhet, jämställdhet, integration och
barnperspektiv

Under trafikförsörjningsprogrammets period 2012 till 2016 har Västra Götalandsregionen tagit fram
en strategi för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. Arbetet med de andra rättighetsperspektiven har inriktats på kunskapsuppbyggnad och på att skapa ett kontaktnät. Fram till år 2018
kommer strategin att utvecklas och även omfatta de sju diskrimineringsgrunderna. Frågan är ett
prioriterat utvecklingsområde i det nya trafikförsörjningsprogrammet. Inledningsvis har
trygghetsåtgärder lyfts fram som ett prioriterat område.
En kartläggning och analys av hur strategin för funktionshinderanpassning även påverkar andra
resenärsgrupper har genomförts under år 2014. Västra Götalandsregionen har också deltagit i ett
Vinnovaprojekt, där VTI är koordinator, som handlar om hur kollektivtrafiken kan utveckla
konsekvensbedömningar ur ett jämställdhetsperspektiv kopplat till bland annat de regionala trafikförsörjningsprogrammen. I arbetet med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet har en
workshop hållits med temat social hållbarhet. Uppgiften i workshopen var bland annat att identifiera
aspekter där kollektivtrafiken kan bidra till en ökad social hållbarhet.
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Delmål 4: Miljöpåverkan minskas
Kraven på kollektivtrafikens olika fordon när det gäller utsläppsnivåer är höga och ställs i samband
med att trafiken upphandlas. Delmålen har följts upp genom tre indikatorer samt en kvalitativ
uppföljning. Baserat på tidigare års utveckling och planerade åtgärder är bedömningen att målet
kommer att nås till år 2025, förutom vad gäller energianvändningen för buss. Statistiken som
används för uppföljning av detta delmål kommer från databasen FRIDA och utgår från en
branschgemensam överenskommelse om beräkningsförutsättningar.
Tabell 8 Delmål om kollektivtrafikens miljöpåverkan

Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar
transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025.
Måltal

Måluppfyllelse
måltal 2016

År 2025 ska personresandets negativa
påverkan minskas genom att
marknadsandelen för kollektivtrafik
är minst 33 %.

Indikatorer

Utveckling
2012-2016

4.1 Andel fordons-km med
biodrivmedel och el
4.2 Utsläpp av kväveoxider och
partiklar per fordons-km

95 % av kollektivtrafikens persontransportarbete ska utföras med
fossilfri energi.

4.3 Energianvändning för buss
(kWh/person-km)
Kvalitativ uppföljning av hållbart
resande

År 2025 ska kollektivtrafiken använda
25 % mindre energi per persontransportarbete jämfört med 2010.
År 2025 ska kollektivtrafikens utsläpp
av kväveoxider och partiklar per
person-km ha minskat med minst
60 % jämfört med 2009.

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

4.1 Andel fordonskilometer med biodrivmedel och el

De biodrivmedel som främst används för kollektivtrafiken i Västra Götaland är biodiesel och biogas.
Utöver biodrivmedel används förnybar el till spårvagnar och tåg. Andelen fordonskilometer med
förnybara drivmedel var 32 procent år 2010 och har ökat till 91 procent år 2016 (figur 11). Den
främsta anledningen är ökningen av biodiesel i bussarna.
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Figur 11 Andel fordonskilometer med förnybara drivmedel år 2010-2016.
Källa: Databasen FRIDA
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4.2 Utsläpp av kväveoxider och partiklar per fordonskilometer och personkilometer

Utsläppen av kväveoxider och partiklar per personkilometer har minskat kontinuerligt under
perioden 2012-2016. Nya bussar som är miljöklassade enligt Euro VI har betydligt lägre utsläppsnivåer jämfört med tidigare modeller avseende såväl kväveoxider som partiklar. I takt med att bussparken förnyas förväntas därför utsläppsnivåerna att minska såväl per fordonskilometer som per
personkilometer. Målet för år 2025 om en minskning med minst 60 procent av utsläppen per
personkilometer bedöms kunna nås.
4.3 Energianvändning per personkilometer för buss

Energianvändningen för busstrafiken har ökat under perioden såväl per fordonskilometer som
personkilometer. Anledningen är dels större fordon, dels lägre energieffektivitet för bussar som drivs
med biogas.
Kvalitativ uppföljning av hållbart resande

Under 2015 etablerades en projekt- och kompetensplattform; Hållbart resande väst. Inledningsvis
skedde ett stort antal kommunbesök och ett nätverk har etablerats. Drygt 30 kommuner deltar från
Västra Götaland och Halland. Ett antal projekt har genomförts och pågår, till exempel vintercyklisten,
cykelvänlig arbetsplats, skolreseplaner och gröna resplaner.
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1. Sammanfattning
Som regional kollektivtrafikmyndighet, har Västra Götalandsregionen ansvaret, och
därmed beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra
Götaland. För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional utveckling
och utgöra ett reellt medel att nå ett hållbart transportsystem krävs att såväl regionen,
kommunerna och Västtrafik som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning. Utveckling
och planering av kollektivtrafiken är därför fortsatt en gemensam angelägenhet vilket
kräver samverkan för att åstadkomma bra lösningar. Detta dokument beskriver de
samverkansformer som etableras för att säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan
kommuner och region gällande kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland.
En viktig samverkansform mellan kommunerna och Regionen/Västtrafik är de vardagliga
kontakterna rörande kollektivtrafiken. Västtrafik har därför stärkt och förtydligat kanalerna
för vardagskontakter med kommunerna, bl.a. genom att varje kommun har en särskild
kontaktperson.
Politiska samverkansforum har inrättats för att möjliggöra dialog och samråd kring
strategiska frågor för kollektivtrafikens utveckling i regionen. Delregionala
kollektivtrafikråd har instiftats för dialog mellan delregionernas kommuner och regionen. I
BHU förs dialog och samråd mellan delregionerna och Regionen.
Trafikförsörjningsprogrammet utgör i och med den nya lagen det viktigaste
måldokumentet för kollektivtrafikutvecklingen i regionen. BHU har i uppgift att i samråd
ta fram förslag till strategisk inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet, baserat på bland
annat långsiktiga målbilder. Ansvaret för att fatta beslut om strategisk inriktning liksom att
omsätta inriktningen i trafikåtgärder och trafikplikt ligger på Regionen i rollen som
kollektivtrafikansvarig myndighet. BHU ska även enas om förslag gällande andra
övergripande strategiska frågor.,. Att använda samverkansformen i samråd kräver stort
ansvarstagande från samtliga parter och ska endast användas vid framtagande av underlag
för Regionens beslut gällande de allra viktigaste utvecklingsfrågorna.
De delregionala kollektivtrafikråden ansvarar för att utveckla delregionala målbilder i
dialog med Regionen samt att behandla förslag till strategisk inriktning i
Trafikförsörjningsprogram och andra strategiska dokument.
För de fyra naven i regionen; Göteborgs stadstrafik (Göteborg, Mölndal, Partille), Trestad
(Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg), Skövde i Skaraborg och Borås i Sjuhärad
föreslås samverkansavtal upprättas mellan Regionen och berörda kommuner. Avtalen
syftar till att tydliggöra respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i
respektive stadstrafikområde samt att säkerställa att samverkan sker.
Samverkansformerna utvärderades 2013 och ledde till en lista med 21 åtgärder.
Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) har beslutat att en ny utvärdering ska
genomföras senast 2020. BHU beslutar om eventuella förändringar.
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2. Samverkan kring kollektivtrafikutveckling i
Västra Götaland
Som regional kollektivtrafikmyndighet, har Västra Götalandsregionen ansvaret, och
därmed beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra
Götaland. För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra
Götaland krävs att såväl Regionen, Västtrafik och kommunerna som övriga aktörer strävar
i en gemensam riktning och samverkar för att åstadkomma bra lösningar. För kommunerna
är det angeläget att ha möjligheter till ett fortsatt inflytande över kollektivtrafiken, såväl
vad gäller relativt operativa frågor och bemötandet av resenärer, som beträffande mer
långsiktiga och strategiska frågor. För att åstadkomma maximal nytta och effekt av de
resurser som satsas på kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det viktigt att
kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken.
De samverkansformer som föreslås i dokumentet utgår från att kollektivtrafiken fortsatt är
en gemensam angelägenhet för parterna. Viktiga utgångspunkter är att trafikutbudet så
långt möjligt ska planeras utifrån resenärens behov och att kollektivtrafiken ska stödja en
utvidgning av dagens lokala arbetsmarknader, dvs. mer utgå från funktionella än
administrativa gränser.

Kommun
Kollektivtrafikansvarig
myndighet

Västtrafik
Utförare
som
Ägare,
tillhandahåller
beställare och
finansiär som expertkompetens för att
uppnå regionens
fastställer målbilder
kollektivtrafikmål
och ramar för
kollektivtrafikutvecklingen.

Kommun

Kommun
Kommuner

Kommun
Samverkan

Kommun

Skapar
Kommun
förutsättningar genom
samhällsplanering och
infrastruktur som gynnar
kollektivtrafikens
Kommun
genomslagskraft på lokal och
regional nivå

Kommun

Kommun
Kommun

Bild: Illustration av parternas roller

Samverkan mellan Regionen och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för att skapa
samsyn kring kollektivtrafikens utvecklingsbehov och säkerställa att det går hand i hand
med planering av infrastruktur och samhällsplanering. Samverkansformer behöver därför
etableras som säkerställer en effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess kring
dessa frågor såväl på lokal som på delregional och regional nivå.
Dokumentet beskriver de samverkansformer som etableras för att säkerställa det
nödvändiga samarbetet mellan parterna.
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3. Regionens organisation
Västra Götalandsregionen är den ansvariga regionala kollektivtrafikmyndigheten. Regionen
arbetar enligt styrmodellen att skilja på funktionerna ägare, beställare och utförare.
Västtrafik AB ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken.
I enlighet med den nya lagen om kollektivtrafik fattar den ansvariga myndigheten beslut om
bl.a. Trafikförsörjningsprogrammet. Ett sådant strategiskt viktigt beslut fattas av
regionfullmäktige. Kollektivtrafiknämnden bereder ärenden inför beslut i fullmäktige.
Kollektivtrafiknämnden får i praktiken ett beställaransvar och förutsätts också möta
kommunernas företrädare i olika samverkansfrågor i den mån detta inte naturligen ligger på
utföraren dvs. Västtrafik. I detta dokument finns de samverkansformer där både beställaroch utförarfunktionerna möter kommunerna beskrivna.
En utgångspunkt i arbetet med att förändra organisationen av kollektivtrafiken är att
vidareutveckla den politiska strategiska styrningen av Västtrafik, vilket förenklas av att
Regionen är ensam ägare. Västtrafik förutsätts styras genom politiska direktiv, men ha ett
tydligt handlingsutrymme att inom ramen för ekonomiska ramar och satta mål snabbt kunna
agera för att möta resenärernas behov. Detta blir än viktigare i och med att marknaden har
öppnats för konkurrens, en marknad vars kundintäkter kollektivtrafiken är beroende av.
När det i dokumentet fortsättningsvis står Regionen avses kollektivtrafikansvarig myndighet
och/eller Västtrafik.

4. Beslutsområden
Nedan presenteras vilket inflytande och ansvar de olika parterna har över de viktigaste
beslutsområdena inom kollektivtrafiken samt övergripande hur samarbetet mellan de olika
parterna kommer att ske.
I beslutsunderlaget förekommer ”i dialog” och ”i samråd” som samverkansformer. Dessa
formuleringar styr också graden av inflytande enligt nedan;
•

•

I samråd innebär att parterna/gruppen enas kring ett förslag till beslut.
Samverkansformen kräver en relativt stor insats av parterna och är därför tänkt att
användas endast för de viktigaste beslutsområdena.
I dialog innebär en öppen diskussion mellan parterna men det ställs inte krav på att
parterna/gruppen skall enas. Vid oenighet är det parten med beslutsrätt som
fastställer, alternativt kan gruppens majoritet utgöra parternas/gruppens förslag.

4.1 Operativa frågor/vardagsfrågor
Löpande arbete med operativa frågor, exempelvis trafikdrift, tidtabells- och hållplatsfrågor,
marknadsföring och försäljning m.m. sköts främst på tjänstemannanivå genom vardagliga
kontakter och avstämningar mellan Västtrafiks- och kommunernas tjänstemän. När det är
tillämpligt kan även avstämningar ske med och mellan region- och kommunpolitiker.
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Vardagliga kontakter används för att utbyta information kring pågående
planeringsprocesser inom Region och kommuner samt att utbyta information kring
infrastruktur- och samhällsbyggnadsfrågor samt tillköpsärenden.

4.2 Målbild(er)
Före förändringen av organisationen tog samtliga delregioner fram en delregional långsiktig
målbild, med år 2025 som målår. Delregionala tillväxtprogram och kommunernas
samhällsplanering ingick som underlag för utarbetandet av målbilderna. Framtagande
innefattade en omfattande dialogprocess med relevanta aktörer, såsom angränsande län,
trafikverk, näringslivsrepresentanter m.fl.
Västra Götalandsregionen ansvarar för att föra dialog med kommunerna i arbetet med att
utarbeta en målbild för länet som helhet. Här utgör de delregionala målbilderna en viktig
input.
Målbilderna kan revideras och uppdateras vid behov och utgör underlag för framtagande
av strategisk inriktning i kommande Trafikförsörjningsprogram.

4.3 Trafikförsörjningsprogram
Den nya kollektivtrafiklagen (2010:1065) som började gälla 1 januari 2012 innebär att den
regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet, i ett Trafikförsörjningsprogram, ska
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör i och
med den nya lagen det viktigaste måldokumentet för kollektivtrafikens utveckling i
regionen. Lagen kräver endast en uppdatering ”vid behov” (§8). För Västra Götaland görs
bedömningen att programmet bör tas fram en gång per mandatperiod, vart fjärde år.
Trafikförsörjningsprogrammet har flera syften. Förutom att ange mål för kollektivtrafikens
utveckling (inklusive mål och åtgärder för miljö- och funktionshinderanpassning) är
Trafikförsörjningsprogrammet underlag för kollektivtrafiknämndens beslut om vilken trafik
som ska beläggas med trafikplikt och därmed upphandlas, samt bedöma vilken trafik som
kan utföras på kommersiell grund (§10). Programmet kan därmed ses som två delar – en
strategisk del som anger mål och inriktning och en del (Trafikplikt och bedömning av
kommersiell trafik) som grundas på den strategiska delen. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska enligt lag besluta om båda.
Med strategisk inriktning avses t ex;
•
•
•

Prioritera mellan målområden för den kommande 4-årsperioden (t.ex. miljö,
marknadsandel, tillgänglighet)
Definiera prioriterade stråk och bytespunkter
Definiera utgångspunkter/kriterier gällande servicenivå för stråk/ relationer med
olika resandeunderlag (landsbygd/tätort osv)

Processen att ta fram den strategiska inriktningen för Trafikförsörjningsprogram bygger på
delaktighet från samtliga kommuner genom de olika samverkansforumen. Ansvaret att fatta
beslut om strategisk inriktning liksom arbetet att omsätta inriktningen i trafikåtgärder och
trafikplikt åligger därefter Regionen i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet.
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Under den 4-åriga programperioden sker en årlig uppföljning av de mål som satts upp.
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna formella
yttranden genom remiss på förslagen avseende kommande års förbättringar/förändringar.

4.4 Övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor
Med övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor avses t.ex. regionala strategier med
betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning såsom prisstrategi, miljöstrategi och
tågstrategi. Dessa strategier ska sedan också inarbetas i Trafikförsörjningsprogrammet.
Beredningen för hållbar utveckling (se avsnitt 5.2) tar i samråd fram ett förslag till strategisk
inriktning som ett underlag för Regionens beslut gällande övergripande
kollektivtrafikstrategier.

4.5 Kommunernas samhällsplanering
Kommunerna ansvarar för att hålla Regionen informerad om inriktning och planer för
samhällsplanering och infrastruktur som kan få påverkan på hur kollektivtrafiken bör
utformas.
För att underlätta samordning mellan samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling
bör kommuner särskilt överväga ett sådant förfarande gällande översiktsplaner och andra
planer som bedöms ha nära koppling till kollektivtrafikens utveckling.

4.6 Stadstrafik
Göteborgs stadstrafik (Göteborg, Mölndal, Partille) är navet i Göteborgsregionen där flest
delresor sker, samt flertalet regionala resor börjar och slutar. Trestad (Uddevalla,
Trollhättan och Vänersborg) utgör navet i Fyrbodal, Skövde i Skaraborg och Borås i
Sjuhärad/Boråsregionen. Dessa kommuner har omfattande stadstrafik. Det är också här
som kollektivtrafikens utveckling är som mest beroende av att infrastrukturåtgärder och
annan samhällsutbyggnad går hand i hand med utbyggnaden av kollektivtrafiken.
Exempelvis kan det handla om busskörfält, signalprioritering, terminaler,
omstigningsplatser, lokalisering av depåer mm. Det finns därmed ett ömsesidigt beroende
och behov av fördjupade samråd mellan kollektivtrafikmyndigheten och dessa kommuner,
vilket kan säkerställas genom samverkansavtal mellan parterna.

4.7 Tillköp
Kollektivtrafikens utveckling ska i första hand ske genom gemensamma processer. Det
innebär att enskilda kommuners önskemål om förändringar i kollektivtrafiksystemet
gällande t ex priser och trafikutbud lyfts inom samverkansprocessen för
Trafikförsörjningsprogrammet. Vart fjärde år tas ett nytt Trafikförsörjningsprogram fram
som anger inriktningen för kollektivtrafikens utveckling kommande programperiod. Under
pågående programperiod är Regionens budgetbeslut avgörande för omfattningen av
åtgärder.
Kommun som har önskemål om åtgärder som inte är prioriterade enligt målen i
Trafikförsörjningsprogrammet kan göra tillköp, så länge ett sådant tillköp är förenligt med
målen i Trafikförsörjningsprogrammet och/eller inte är systempåverkande. Det kan också
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handla om tillköp för att snabba upp måluppfyllelsen i Trafikförsörjningsprogrammet.
Ramverket för tillköp anges i huvudavtalets bilaga 2 Tillköpsprinciper.
Tillköpsprinciperna kräver att de hanteras ansvarsfullt av inblandade parter för att inte
riskera att administrativa gränser förstärks samt för att gemensamt värna om enkelheten i
systemet gentemot resenärerna i Västra Götaland. Vid prövning inför eventuellt tillköp ska
därför analys om tillköpets påverkan på mål och inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet
ingå.
Kommuns kostnad för tillköp baseras enligt Tillköpsprinciperna på tillköpets ”bedömda
nettokostnad”. Det innebär att priset för tillköpet baseras på antaganden och bedömningar
som kan vara svåra att mäta och följa upp, bl.a. vad gäller intäktsbortfall. Beroende på
tillköpets art är osäkerheten olika stor. Störst är osäkerheten vad avser tillköp av färdbevis.
Minst är osäkerheten vad avser tillköp av trafik. Detta bör beaktas av Parterna inför ett
beslut.

5. Samverkansformer
Som plattform för samverkan kring kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland finns
beredningen för hållbar utveckling och fyra delregionala kollektivtrafikråd. Forumen har
en tydlig uppgift att bereda förslag inför slutligt beslut hos Regionen. För de fyra naven i
regionen; Göteborgs stadstrafik, Trestad, Skövde och Borås ska fördjupade samråd ske, t
ex genom samverkansavtal. Vidare utgör vardagskontakter mellan kommuner och
Västtrafik fortsatt grundbulten i samverkan mellan parterna.

5.1 Vardagskontakter
Västtrafik har inrättat en särskild enhet, team kommun, för kontinuerliga
tjänstemannakontakter med kommunerna. Inför större förändringar eller omläggningar av
trafik, förs kontakt med företrädare för kommunerna. Tjänstemannadialogen innefattar att;
● Varje kommun ska veta vem från Västtrafik som är ansvarig kontaktperson för
kommunen
● Kontaktpersonen ansvarar för att de frågor som kommunen vill lyfta (oavsett om det
gäller regional eller lokal trafik) tas om hand och förs vidare till rätt ställe i
organisationen om så krävs
● Kontaktpersonen ansvarar för att ha god kännedom om kommunens
samhällsbyggnadsplanering mm som är relevant för att erbjuda en effektiv
kollektivtrafik som svarar mot medborgarnas behov.
● Kontaktpersonens geografiska ansvarsområde avgränsas så att ändamålsenlig dialog
möjliggörs
● Kommunen har ansvar för att dialog förs och att relevant information kommuniceras
till den ansvarige kontaktpersonen

5.2 Regionalt forum
Beredningen för hållbar utveckling är forum för möten mellan region- och kommunpolitiker
samt berörda tjänstemän för samråd och dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken
i Västra Götaland.
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Beredningen för hållbar utveckling ansvarar för att i samråd formulera förslag till beslut
gällande den strategiska inriktningen i Trafikförsörjningsprogram och övergripande
strategiska frågor.
Beredningsgruppen för hållbar utveckling är sammansatt av representanter från
kommunalförbunden samt regionens kollektivtrafiknämnd, regionutvecklingsnämnd,
miljönämnd och regionstyrelsen.
Vid behov kan andra aktörer, t ex Trafikverket och representanter från angränsande län/
kollektivtrafikmyndigheter bjudas in.
Mötesintervall där strategiska kollektivtrafikfrågor lyfts styrs främst av processen för
Trafikförsörjningsprogrammet.
Översyn eller framtagande av regionala strategier genererar också ett mötesbehov.

5.3 Delregionala forum
De delregionala kollektivtrafikråden har ansvar för att skapa möten mellan kommunpolitiker
i respektive delregion. Råden ansvarar för att bjuda in regionpolitiker samt berörda
tjänstemän för dialog kring strategiska frågor.
Råden ansvarar exempelvis för att i dialog med Regionen utveckla delregionala målbilder,
att behandla den strategiska inriktningen i Trafikförsörjningsprogrammet, att behandla
förslag till övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi.
Med fördel kan man i forumet även diskutera andra utvecklingsfrågor, såsom infrastruktur
och regionala tillväxtfrågor.
De delregionala forumen är sammansatta av representanter från samtliga ingående
kommuner samt regionens kollektivtrafiknämnd. De delregionala forumen ansvarar för att
bjuda in berörda tjänstemän. Vid behov kan andra aktörer, t ex Trafikverket och kommuner
från angränsande län bjudas in. Kungsbacka, som ingår i Västtrafiks trafikområde bör
särskilt beaktas.
Ett delregionalt kollektivtrafikråd har befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner
och har därmed ansvaret för förankring gentemot dessa. Ur det delregionala forumet utses
företrädare till det regionala forumet.
Mötesintervall styrs främst av processen för Trafikförsörjningsprogrammet. Fler möten
kommer att krävas vart fjärde år då ett nytt program ska tas fram, däremellan bedöms att
minst två möten per år krävs.
Respektive delregion (och ingående kommuner) ansvarar för att fastställa forumets
utformning och representation.

5.4 Stadstrafikavtal
För de fyra naven i regionen; Göteborgs stadstrafik, Trestad, Skövde och Borås finns
särskilda samverkansavtal som parterna frivilligt kan ingå. Avtalen syftar till att tydliggöra
respektive parts ansvar för kollektivtrafikens utveckling i respektive stadstrafikområde
samt säkerställa att samråd sker mellan parterna.
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Politiska företrädare för parterna möts ca 2 gånger per år, gärna i anslutning till ett
delregionalt forum, för ömsesidig dialog och informationsutbyte kring frågor som bedöms
relevanta för stadstrafikens utveckling, som en del av stadens utveckling och som en del i
kollektivtrafiksystemet som helhet.

5.5 Övrig samverkan
En kommun kan alltid ta direktkontakt med Regionen genom en skrivelse eller muntligen.
Vid behov kan särskilda beredningsgrupper tillsättas för enskilda frågor (t ex stråkstudier),
där även kommunpolitiker kan ingå. Kommuner har också möjlighet att enskilt eller i grupp
initiera och genomföra utredningar som inspel till antingen de delregionala forumen, eller
direkt till ansvarig nämnd/ beredning inom Regionen.
Det kan också finnas andra frågor än de som nämnts ovan som kan vara relevanta för
Regionen att remittera eller ha samråd med kommunerna kring. Ovanstående begränsar inte
den möjligheten.

6. Besluts- och förankringsprocesser
Bilden nedan avser att schematiskt illustrera hur kommunerna, genom de delregionala
kollektivtrafikråden och beredningen för hållbar utveckling, kan påverka den viktiga
beslutsgången från målbilder, via Trafikförsörjningsprogram och budget till de operativa
verksamhets- och aktivitetsplanerna för Västtrafik.
Bereda förslag, samråda kring
delregionala prioriteringar

DKR/BHU

Ekonomiskt ansvarig, beslutar

VGR

Expertkompetens, utförare

Västtrafik

Förslag till långsiktig
målbild

Långsiktig målbild

Förslag till prioriteringar
på 4 års sikt

Trafikförsörjnings
program (4års sikt)

Verksamhetsplan
(4 års sikt)

Budget
(1 års sikt)

Aktivitetsplan
(1 års sikt)

Uppföljning / Information

Bild: Övergripande besluts- och förankringsprocess för målbilder, Trafikförsörjningsprogram, budget, verksamhets- och
aktivitetsplan.
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6.1 Beslutsprocess för regional målbild och
Trafikförsörjningsprogram
Respektive delregion har sedan tidigare en långsiktig delregional målbild. Dessa målbilder
har utgjort ett viktigt underlag till den regionala målbilden.. Det övergripande regionala
perspektivet beaktas och en sammanvägning och prioritering av de delregionala målbilderna
sker. Kollektivtrafikansvarig myndighet behandlar och beslutar därefter om den regionala
målbilden. Målbilderna kan revideras och uppdateras vid behov och utgör underlag för
framtagande av strategisk inriktning i kommande Trafikförsörjningsprogram.
För att säkerställa att parterna aktivt ges tillfälle att bidra i processen att ta fram förslag till
strategisk inriktning för Trafikförsörjningsprogrammet behandlar BHU underlaget och enas
i samråd kring ett förslag till strategisk inriktning inför Regionens beslut om programmet.
Den strategiska inriktningen är en konkretisering och prioritering av den regionala
långsiktiga målbilden på fyra års sikt.
Beslut om strategisk inriktning för Trafikförsörjningsprogrammet fattas av
kollektivtrafiknämnden efter det att BHU ställt sig bakom den, vart fjärde år. Härigenom
möjliggörs en bred demokratisk debatt om programmets inriktning.
Att därefter omsätta mål och strategisk inriktning i de åtgärder och trafikplikt som ska
redovisas i Trafikförsörjningsprogrammet är Regionens uppgift.
Under pågående Trafikförsörjningsprogramperiod (”mellanåren”) kommer en årlig remiss
till samtliga kollektivtrafikråden att genomföras. I remissen ingår uppföljning av de mål som
anges i Trafikförsörjningsprogrammet, samt förslag till inriktning för kommande års
verksamhetsförändringar.

6.2 Beslutsprocess för övergripande strategiska frågor
De övergripande strategiska frågorna, såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi, utgör
utöver Trafikförsörjningsprogrammet de viktigaste styrande dokumenten för
kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland. I bilden nedan visas besluts- och
förankringsprocessen avseende övergripande kollektivtrafikstrategier.
Kommun kan enskilt, eller genom kollektivtrafikråden eller BHU, ge inspel till Regionen
rörande behov i övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafiknämnden kan
likväl ta initiativ till förändringar. Regionen beslutar om vilka frågor Regionen bedömer
behöver utredas och förbereder därefter ett underlag.
Beredningen för hållbar utveckling har ansvaret att formulera ett förslag till beslut i samråd
mellan kommuner och Region samt med stöd av och underlag från de delregionala
kollektivtrafikråden. Kollektivtrafiknämnden fattar därefter beslut.
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V ästtrafik /
Kollektivtrafiknämnden

Förbereda
underlag

Fatta beslut

BHU
Ge inspel

Delregionala
kollektivtrafikråd

Ge inspel

Formulera förslag
till beslut

Behandla förslag
till beslut

Kommuner
Ge inspel

Bild: Besluts- och förankringsprocess för regionala kollektivtrafikstrategier.

6.3 Beslutsprocess för tillköp
Enskilda kommuners önskemål om förändringar i kollektivtrafiksystemet gällande t ex priser
och
trafikutbud
lyfts
i
första
hand
inom
samverkansprocessen
för
Trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver har kommun möjlighet att göra tillköp i enlighet
med Bilaga 2; Tillköpsprinciper.
En kommun kan när som helst lyfta en fråga om tillköp till Regionen. Förfrågan ska
analyseras och möjliga konsekvenser prövas gentemot målen i
trafikförsörjningsprogrammet. Tillköp som är relativt enkla att bedöma ska kunna prövas i
en snabbare process än tillköp som kräver mer utredning och analys. För att underlätta
tillköp av färdbevis ska Regionen erbjuda kommun ett standardutbud av tidigare godkända
tillköp som bedöms fungera väl, exempelvis enligt praxis som har utvecklats för färdbevis.
Genom att begränsa antalet varianter av tillköp kan samtidigt tydligheten gentemot
resenärerna främjas.
För tillköp av ny trafik krävs vanligtvis ett beslut hos Regionen i maj/juni för ett införande
vid följande skifte för trafikår i december.
Regionen ska tillse att godkända tillköp införs vid första lämpliga tillfälle. Normalt sker
införande vid närmast följande skifte för trafikår (december) och prisjustering (januari).
För tillköp som inte behöver kopplas till dessa skiften kan Kommun och Region komma
överens om annan lämplig tidpunkt för införande. Kollektivtrafiknämnden har delegerat till
Västtrafik att hantera frågor om tillköp inom ramen för överenskomna principer.
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7. Revidering av samverkansformerna
En ny ansvarsfördelning och kollektivtrafiklagstiftning innebär osäkerheter. Successiva
anpassningar av samverkansformerna kan komma att krävas. Beredningsgruppen för
hållbar utveckling kan i samråd och efter dialog med de delregionala kollektivtrafikråden
föreslå förändringar i samverkansformerna. Beslut fattas därefter av regionen.
Samverkansformerna utvärderades 2013-2014 och ledde till ett 21-punkters
åtgärdsprogram. Beredningen för hållbar utveckling har ställt sig bakom att en ny
utvärdering ska genomföras senast 2020. Ställningstagandet gjordes vid möte 31 maj 2016
(§81). De ursprungliga Samverkansformerna beslutades genom att 49 kommunfullmäktige
och regionfullmäktige ställt sig bakom dem 2011. En första revidering och uppdatering av
Samverkansformerna gjordes efter BHUs beslut 2016 (denna rapport).
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Samrådsyttrande över detaljplan för Byttorpshörn m.fl.
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Tom Andersson
Kommunalråd
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Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja
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Kommentar:
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Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-04-03
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Byttorpshörn m.fl.
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget men vill betona följande aspekter. Planområdet ligger i ett strategiskt viktigt läge utmed ett stråk med potential att bli tätare och
mer stadsmässigt. Närhet till såväl busshållplats som till Getängen där omvandling till
blandad stadsbebyggelse sannolikt kommer ske på lång sikt, är andra aspekter som
bidrar till områdets potential. Det är därför positivt att centrumändamål möjliggörs på
Byttorpstå. Möjligheten att tillåta centrumändamål även på Byttorpshörn bör studeras, för att ytterligare möjliggöra stadsmässighet och variation utmed stråket.
Vidare är skala, utformning och gestaltning nyckelfrågor för att ta tillvara planområdets potential. Detta är särskilt viktigt på Byttorpstå vars läge utgör ett slags entré till
stadsdelen Byttorp. Bebyggelsen måste med andra ord utformas med helhetssyn på
både det befintliga och det nya.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

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

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2017-02-22 §000003

BN2016-1481

Inbjudan till samråd för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.,
Borås Stad.
Borås Stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för delar at Byttorpshörn och
Byttorpstå. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss
centrumverksamhet inom fastigheterna. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i
stadsdelen Byttorp.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår
hemsida: www.boras.se/detaljplan. Där finns
även utredningar som utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
Samrådstiden pågår den 6 mars – den 10 april.
Öppet hus
Ett öppet hus kommer att hållas i stadshusets foajé klockan den 21 mars klockan 15:00
-19:00. På mötet kommer det även finnas information om två andra planer på Lugnet
och på Norrmalm. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om
förslaget samt svara på frågor.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås.
Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på Byttorps bibliotek.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Petter Frid plankonsult tfn. 0733-725072, e-post petter.frid@krook.tjader.se
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-35 85 72, e-post Michaela.Kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 10 april via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2016-1481. Yttrandet
önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna
synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
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Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
Samråd

BN 2016-1481

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 m.fl. Sammanlagt föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i 3-7 våningar. Detaljplanen är förenlig med Borås
översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp.

Översiktskarta med planområde
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Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås, upprättad den 22 februari 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheterna
Byttorpstå 1, Byttorpshörn 1 med flera i stadsdelen Byttorp.

Planområde

Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen
Byttorp. Planområdets storlek är ca 12000 m2 . Inom
detaljplaneområdet finns 4 fastigheter. Borås Stad äger
fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger
Byttorpshörn 1. HSB och Cernera kommer att förvärva vissa
delar av den kommunalt ägda marken inom planområdet för
att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.
Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i
väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.),
i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot
Alingsåsvägen respektive Ribbingsgatan.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplaner P137 samt P158 för området anger
Kvartersmark - Bostäder samt Allmän plats - gatu- och
parkmark. Detaljplanerna är från 1941 respektive 1945 och
genomförandetiden har gått ut.

Kommunala beslut

Ett delegationsbeslut togs den 28 juni 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för Byttorpshörn respektive Byttorpstå. Den 22 februari
2017 tog Samhällsbyggnadsförvalningen på delegation beslut
om att skicka detaljplanen på samråd.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet
Byttorp i sydväst och Getängens industriområde i nordöst.
Befintlig bebyggelse längs med Alingsåsvägen norr om
Byttorpshörn 1 utgörs av tegellameller i fyra våningar som
ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om

Byttorpstå, längs Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt centrum
med skomakeri och restaurang inrymt i en av de större
stadsvillorna. Söder om planområdet på väster sida om
Alingsåsvägen finns en blomsterbutik och ett bageri.
Området omfattas inte av kulturmiljöprogrammet för
Byttorp men fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 ligger i nära
anslutning. Bebyggelsen beskrivs så här programmet.
Karaktäriserande för Byttorp är en tvåvånings spritputsad
byggnad med avsmalnande gavelspetsar på sadeltaken. Vissa
av husen varierades med olika entrépartier, fönstersättningar,
frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har
idag genomgått relativt stora förändringar vad gäller detaljer
och fasadförändringar men helhetsintrycket bestående av
i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar m.m.
består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av
hur området ursprungligen planerades och gestaltades.
Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur med oregelbundna terränganpassade gator och
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer (Värdefulla
kulturmiljöer i Borås kommun, Borås 2000).

Ny bebyggelse

Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av
bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. Sammanlagt
föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem friliggande
byggnadsvolymer i 3-7 våningar samt tillhörande parkeringsplatser i garage respektive parkeringsdäck.
Inom fastigheten Byttorpshörn 1 möjliggör detaljplanen
bebyggelse på föreslaget parkeringsdäck som en del i att göra
detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget
inte för avsikt av uppföra bebyggelsen.
På fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 ges möjlighet att
inrymma centrumverksamhet i en begränsad omfattning.

Stadsbild och gestaltning

Föreslagen gestaltning strävar efter att förhålla sig till Alingsåsvägen för att skapa förutsättningar för ett levande gaturum
längs vägen.
Bebyggelsen på fastighet Byttorpshörn 1 placeras med en 4
meter bred förgårdsmark längs med gatan. Planen medger
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Illustrerat förslag - Illustrerad bebyggelseutformning föreslår gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar.
Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
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Sektion A-A - längdsektion genom fastigheterna vid Byttorpstå
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Sektion B-B - längdsektion genom fastigheten Byttorpshörn
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SEKTION BB - SEKTION FASAD MOT NORR

TTORPSTÅ

av bostäder, Skiss med loftgång
R

2016.12.05

Ansvarig: DW

516.005 Byttorpstå\A
DETALJPLAN modeller\Sektion_bjälklag_2.dwg, 2016-12-05 17:20:53, AutoCAD PDF (Smallest
File).pc3
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NYTT HUS
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Projektnr: 2516.005
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Foto utmed Allingsåsvägen

Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen från söder. Bebyggelsen placeras i direkt anslutning mot Alingsåsvägen för att åstadkomma största
möjliga friytor på tomten i väster. Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler i bottenplan längs med Alingsåsvägen(vy 1).
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Foto mot Ribbingsgatan idag

Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse mot Ribbingsgatan (vy 2). Den högre markhöjden längs med Ribbingsgatan möjliggör att gården kan förläggas ovanpå
parkeringsgaraget. Detta medför en bebyggelse i fem plan med indragen takvåning från Ribbingsgatan.

DETALJPLAN
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Foto utmed Alingsåsvägen mot Byttorpshörn

Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse vid Byttorpshörn (vy 4). Bostadsbebyggelse i fyra våningar förslås längs vägen. Detaljplanen möjliggör bebyggelse på
parkeringsdäcket till höger i bilden som en del i att göra detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget inte för avsikt av uppföra påbyggnaden.
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Foto utmed Alingsåsvägen idag från norr.

Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen mot norr. I bottenvåningen läng Alingsåsvägen medges verksamheter och garage. Bebyggelsens höjd
är vid Byttorpstå något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits in och ger därmed
ny bebyggelse en lägre takfot som har ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6 (vy 3).

DETALJPLAN
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Gång- och cykelbana - entréer
ska dras in från gatan med en meter

In- och utfart som automatregleras
för sopfordon och räddningstänst

Gård - 6 p-platser
10 p-platser
Gård - 3 p-platser
56 p-platser i p-däck

In- och utfart till gård

In- och utfart till p-garage

In- och utfart till
gård och p-däck

In- och utfarter samt parkering

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

en fyravåningsbyggnad längs med gatan samt en femvåningsbyggnad i planområdets norra del. Entréer redovisas
i illustrationen vända in mot den gemensamma gård som
skapas mellan byggnaderna. Byggnadsarean (fotavtrycket på
marken) för tillkommande bebyggelse regleras i detaljplanen
till 1850 m2
Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

Planlösningarna behöver utformas som genomgångslägenheter där hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
ljuddämpad sida för att uppfylla bullerkraven. Mellan ny
bebyggelse skapas en gård som med skärmar uppfyller kraven
för ljudnivå vid uteplats.
Byggnaden som föreslås på parkeringsgaraget vid Byttorpshörn 1 kan av bullerskäl endast uppföras som smålägenheter.
Bebyggelsen medges vara ca 4 våningar hög. I illustrationen
redovisas ett förslag framtaget som visar på en volym och
placering som är anpassade för att möjliggöra acceptabla ljusoch utsiktsförhållande för omgivande bebyggelse.
Bebyggelsen på Byttorpstå 1 och 2 regleras till att vara 5-6
våningar med en ytterligare indragen takvåning. I bottenplan/souterräng förläggs ett parkeringsgarage. Bebyggelsens
placering i direkt anslutning mot allmän plats för att åstadkomma största möjliga friytor på tomten i väster. Detaljplanen möjliggör för centrumverksamhet inom fastigheterna.
Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara
anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits
in och ger därmed ny bebyggelse en lägre takfot som har
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Fastighetsbeteckning

ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6. Längs
med Alingsåsvägen tillkommer en sockelvåning för garage
och lokaler. Därmed kommer byggnaderna upplevas större
på den här sidan vilket har bedömts rimligt i förhållande till
gaturummets storlek. Bebyggelsen trappar sedan ner mot
sydöst (där Ribbingsgatan möter Alingsåsvägen) för att följa
marken lutning och anpassas sig till de lägre byggnaderna vid
Ribbingsgatan 1 och 3.
Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg

Rutnätspunkt

Detaljplan för

Byttorpsh

Slänt
Stig

Borås stad, Väst

Mur

Upprättad 2017-

Staket
Träd

Belysningsstolpe

Bostäder

Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 120 stycken nya
lägenheter.

Arbetsplatser och kommersiell service

Planen tillåter att centrumverksamhet möjliggörs för handel
eller annan verksamhet inom planområdet vilket på sikt kan
generera nya arbetsplatser.

Offentlig service

Närmaste förskola ligger på cirka 300 meters avstånd
(Byttorpgårdens förskola). Närmaste skola på ungefär 500
meters avstånd (Byttorpskolan).

Tillgänglighet

Planområdet är relativt plant och angöring till och inom
byggnadernas kan och ska placeras för att uppfylla krav på
tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer ska
utformas att vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Michaela Klema
Plan- och bygglo

Skala 1:500 A1, 1:1
0
5
10
1

3. Gator och trafik
Gatunät

Alingsåsvägen löper genom planområdet. Ribbingsgatan är
en lokalgata som leder in i stadsdelen Byttorp.

Gång- och cykeltrafik

Trottoar finns på båda sidor av Alingsåsvägen. Trottoaren
längs vägens södra sida är även anpassad med en sådan bredd
att den rymmer cykeltrafik. Trottoar finns på båda sidor av
Ribbingsgatan.
Väster om Byttorpstå löper en gångväg som förbinder
Ribbingsgatan med Alingsåsvägen. Denna ligger utanför
planområdet och bibehålls i enlighet med gällande plan.

Kollektivtrafik

I anslutning till detaljplaneområdet i öster finns en busshållplats som trafikeras ungefär var tionde minut (linjerna 2, 8,
21 och 153). Tillgängligheten till kollektivtrafik är god.

Biltrafik och bilparkering

Alingsåsvägen är den huvudsakliga kommunikationsleden
mellan Borås och Alingsås och trafikeras av cirka 12000
fordon per dygn (ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 km/h.

Cykelparkering

För Byttorpshörn krävs att cirka 160 nya platser för
cykelparkering skapas, vid Byttorpstå krävs 110 stycken
cykelparkeringar.

Angöring och utfarter

Vid Byttorpshörn tillkommer två in- och utfarter mot
Alingsåsvägen. Vidare föreslås i förslaget en tredje infart.
En trafikutredning (Sweco 2016-04-16) har gjorts för
att utreda lämpligheten med den här tredje infarten från
Alingsåsvägen. I samråd med Borås Stads tekniska förvaltning har ett förlag tagits fram som möjliggör en tredje infart
om kapaciteten automatregleras för tillfällig angöring såsom
räddningstjänst, sophanteringsfordon etc.
Vid Byttorpstå tillkommer en in- och utfart för angöring
till parkeringsgarage och en in- och utfart för en mindre
angöringsparkering mot Ribbingsgatan. Påverkan bedöms
acceptabel för kapaciteten på Ribbingsgatan.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning

Alingsåsvägen är idag ansträngd av mycket biltrafik vid vissa
tidpunkter. Tillkommande bebyggelses trafikalstring bedöms
vara liten och inte påverka situationen i den omfattningen att
några åtgärder behöver vidtas.

Vatten och avlopp

En trafikutredning har gjorts för att utreda tillkommande
utfarter till Alingsåsvägen. Se sammanfattning under rubriken Angöring och utfarter.

Dagvatten

Ribbingsgatan trafikeras av cirka 500 fordon per dygn.
(ÅDT) Hastigheten är reglerad till 50 km/h.
Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna.
Vid beräkning av parkeringsbehovet har Borås stads parkeringsnorm använts som underlag.
Vid Byttorpshörn planeras för 72 parkeringsplatser vilket
täcker behovet för både befintlig och tillkommande bebyggelse. Parkeringsdäcket under bostäderna vid Byttorpshörn
rymmer 56 parkeringsplatser, 6 besöksparkeringar förläggs
på gården. Längs med angöringsgata längst i öster tillskapas
10 parkeringsplatser.
Vid Byttorpstå planeras för 39 platser vilket täcker behovet
för ny bebyggelse. Parkering inryms i parkeringsgarage under
bostäderna samt tre besöksparkeringar på gården.

DETALJPLAN

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Befintliga och nya dagvattenbrunnar bör
förses med ventil för att klara översvämningssituationer.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas och en dagvattenutredning tas
fram. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3
per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Exploateringen ska
inte innebära ett högre flöde av dagvatten ut från fastigheten
vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen.
På fastigheten Byttorpshörn 1 har en dagvattenutredning
tagits fram.
I utredningen framgår att dagvattenflödet kommer att öka
efter exploatering och ett mindre utjämningsmagasin rekommenderas så att flödet kan fördröjas och därmed inte påverka
nedströms belägna områden negativt.
Det finns två alternativ för anslutning av de nya ledningarna.
Båda alternativen innefattar anslutning mot ledningar under
Alingsåsvägen. Åtgärder för omhändertagande av dagvatten
beskrivs närmare i dagvattenutredningen.
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Alternativ 1: Spillvatten, vatten och dagvattenledningar kan
anslutas till ledningarna under Alingsåsvägen, söder om
planområdet. Innan anslutningen till dagvattenledningen
föreslås ett mindre utjämningsmagasin.
Alternativ 2: Detta alternativ omfattar två anslutningspunkter för de nya ledningarna.
Den första anslutningen finns sydväst om planområde och
omfattar dagvatten-, spillvatten- och vattenanslutning samt
fördröjning av dagvattnet genom ett mindre utjämningsmagasin. Den andra anslutningspunkten omfattar anslutning för
dagvatten som kommer avledas från nuvarande parkeringsområde.
För fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 understiger den yta
som hårdgörs Borås energi och miljös riktlinjer och bedöms
därmed inte vara av den omfattningen att en dagvattenutredning är nödvändig.

Värme

Möjlighet finns att ansluta tillkommande bebyggelse till
fjärvärmenätet.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el och teleledningar.

Avfall

Avfallshanteringen för Byttorpshörn föreslås ske genom
separata återvinningshus på gården märkta afall i illustrationen. Gårdsytan har anpassats för angöring av återvinningsfordon. För Byttorpstå sker avfallshanteringen genom
hämtning från Ribbingsgatan.
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.

5. Mark
Natur och vegetation

Marknivån på fastigheten Byttorpshörn 1 varierar mellan ca
+140 och +150 och sluttar i huvudsak åt öster.
Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har en marknivå som
varierar mellan ca +150 och +152 och sluttar svagt åt öster.
Fastigheten Byttorpshörn 1 används idag som parkering,
på fastighet Byttorpstå 2 finns en igenvuxen villatomt. Ny
bebyggelse med tillhörande gårdsytor bedöms inte förstöra
några natur- eller rekreationsvärden på platsen utan snarare
vara positivt för området.
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Lek och rekreation

Lek i det direkta närområdet kan ske på gårdarna i anslutning
till föreslagen bebyggelse.
Större lekplatser finns i anslutning till förskolorna och
Byttorpskolan ca 400 meter nordväst om planområdet .
Planområdet ligger ca 500 meter från rekreationsområdet
Rya Åsar med tillgång till motionsspår, grillplatser och fina
naturupplevelser.

Fornlämningar och kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon

En geoteknisk utredning har tagits fram i samband med
detaljplanen. Utredningen rekommenderar att planerade
byggnader grundläggs med plattor eller grundsulor på
befintlig, naturlig jord efter att organisk jord schaktats bort,
alternativt via ett lager med packad fyllning av friktionsjord
eller sprängsten.
Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej förekomma inom planområdet med förutsättning att ytlig, lös
jord schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av
planerade byggnader.
Radonmätningarna visar på normal- till högradonmark.
Därför skall radonsäkert utförande beaktas i enlighet med
Boverkets byggregler.

Förorenad mark

I den geotekniska utredning som tagits fram beskrivs även
markmiljön. I utredningen framgår att riktvärden för känslig
markanvändning (enl. Naturvårdsverket) underskrids.
Därmed finns inte krav på redovisning av massorna (jord
m.m.) under förutsättning att de återanvänds inom fastigheten. Inga miljö- eller hälsorisker har bedömts inom området.
Jordschaktning kommer att behöva utföras inför nybyggnation. Schaktmassor bör återanvändas inom området om
möjligt.
För blyhalterna ligger dessa i nivå med mindre än ringa risk.
Ska massorna återanvändas utanför området gäller anmälningsplikt enligt miljöförvaltningen.
Asfalt inom området understiger 70 ppm PHA-halter. Återfyllning i mark är därmed inte tillåtet. Rekommendationen
är att transportera asfalten till en anläggning för återvinning
av asfalt. Restriktioner kan förekomma i känsliga områden.
Kontakta Miljöförvaltningen i samband med bygglovskedet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten
genast underrättas om det upptäcks en förorening och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare
är känd.
Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten
genast underrättas om det upptäcks en förorening och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare
är känd.

6. Vatten
Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.
Ingen grundvattenyta har kunnat avläsas inom planområdet.
(provpunkt 108) Ingen fri vattenyta har observerats i provtagningshålen som utförts ned till 2-3 m djup.
Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.

Miljökonsekvensnorm för vatten

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka
vatten med fastställd MKN, vare sig grundvatten eller
ytvatten.

Närhet till kollektivtrafik skapar goda möjligheter att röra sig
i området för ungdomar och de utan bil.

Mötesplatser

Illustrerad bebyggelseutformning (se illustration) föreslår
gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade
Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. På gatans norrsida
söder om bebyggelsen vid Byttorpstå ges en mer offentlig
gestaltning. På så sätt kan en tydlighet mellan privat/offentligt skapas som ger trygghet för de som vistas i stadsrummet.
Planförslaget möjliggör för en eller flera
lokaler(centrumändamål) i bottenplan längs med Alingsåsvägen. Detta skulle på sikt kunna bli en del av omvandlingen
från väg till en stadsgata och fungera som en av flera mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Risk

Utifrån kända förutsättningar bedöms att en riskutredning
inte behöver tas fram i samband med planen.
Planområdet uppfyller skyddsavstånden till riskkällor såsom
farligtgodsled (väg och järnväg) eller andra farliga verksamheter.

Räddningstjänstens bedömning

Räddningstjänsten behöver kunna komma åt varje lägenhet
med sin stegutrustning.
Inga ytterligare brandposter krävs för ny bebyggelse. I
dagsläget finns en brandpost 30 meter från fastighetsgräns.
Buller och vibrationer

7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att utgöra en
entré för stadsdelen Byttorp och integrerar sig i den befintliga
gatustrukturen. Ny bebyggelse placeras på mark som idag
används för parkering respektive en före detta villatomt.
Ny bebyggelse kan på sikt skapa ett rikare stadsliv längs med
vägen. Att röra sig längs med en gata kantad av byggnader
är intressantare och mer promenadvänligt än tidigare
parkeringsplats vid Byttorpshörn. Genom sitt läge i ett redan
befintligt stadsområde kan tillkommande bebyggelse dra
nytta av mycket av den samhällsservice som redan finns i
området.

DETALJPLAN

I Svensk författningssamlings ”Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader” anges följande avseende
buller från spårtrafik och vägar:
Om buller från spårtrafik och vägar överskrider 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad bör nedanstående avsteg gälla:
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.
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PLANKARTA
Grundkarta

Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2017-02-01
Fastighetsredovisning
Upprättad 2017-02-01

N

+154,0

b1

+172,0

e800
+170,0

e400

BC

+160,0

+154

+168,5

p1
+154,0

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

b1

LOK

ALG

ATA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER
Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
LOKALGATA

Gata

Kvartersmark
B
BC

Bostäder
Bostäder och centrumändamål

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
e000

Största medgivna byggnadsarea inom egenskapsområdet begränsat i m2

Begränsningar av markens bebyggande
Byggnad får inte uppföras

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

Placering
p1

Byggnadens entréer ska i huvudsak placeras mot Alingsåsvägen med 1
meters indrag

Utformning

e600

B

+0,0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan

+0,0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.

Byggnadsteknik
b1

+160,0

Planterbart bjälklag ska finnas

Störningsskydd
Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida
Minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan
22.00 och 06.00 vid fasad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

e650

u

+164,0

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft

u

INFORMATION
Planområdet ligger inom normal- till högriskområde för radon.
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmarken

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
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Generellt krävs, för att ny bebyggelse ska klara bullerkraven,
att bebyggelsen placeras så att ljuddämpad sida kan åstadkommas. Med genomgående lägenheter och bebyggelse som
placeras med långsidan mot Alingsåsvägen minskar bullret
från den största bullerkällan. Vidare har ytterligare åtgärder
vidtagits som synliggörs i bullerutredningen som visar hur
förslagen utformning hanterar omgivande buller.

Buller Byttorpshörn

För Byttorpshörn visar beräkningarna att byggnadsförslaget
överskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå för stora delar av
fasader gällande Hus 1 samt delar av fasad för Hus 3.
Maximal ljudnivå överskrider 70 dBA framförallt för de
fasader som ligger närmast Alingsåsvägen Hus 1 samt för
Hus 3 (gällande tågbuller).

8:1 - Nuvarande Bullersituation inom planområdet - Borås stads översiktskarta

Genom att förse delar av byggnader för hus 1 och hus 3
med delvis inglasade balkonger så bedöms det att riktvärden
enligt förordningen kan uppfyllas. Gällande delvis inglasade
balkonger så gäller att balkongräcken ska vara täta (sluta tätt
emot fasad, golv, tak samt emot varandra) och att taken i
balkongerna utförs med takabsorbenter.

Buller Byttorpstå

Hus 2
Hus 3

Hus 1

Resultat visar att ljudnivåerna inom det aktuella området blir
som högst vid fasader riktade ut mot Alingsåsvägen. Här
hamnar de ekvivalenta ljudnivåerna inom intervallet 63-67
dBA. Kortsidor erhåller ekvivalenta ljudnivåer inom intervallet 62-63 dBA. Fasader mot sydväst (Ribbingsgatan) erhåller
ekvivalenta ljudnivåer som är under 55 dBA.
Då byggnaderna inom Byttorpstå har minst hälften av bostäderna vända mot sydväst (Ribbingsgatan) där ljudnivåer vid
fasad underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå (väg/järnväg) så uppfylls förordningen för
samtliga bostäder.

Ekvivalent ljudnivå(dBA) 2 meter över mark vid Byttorpshörn med föreslagen ny
bebyggelse - Soundcon

Samtliga bostäder har tillgång till uteplats (balkong) där
ljudnivåer underskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå (väg/järnväg).

Luftkvalitet

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Ekvivalent ljudnivå(dBA) vid Byttorpstå mot Alingsåsvägen (överst) samt in mot
Ribbingsgatan. (underst) - Soundcon
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9. Planbestämmelser

10. Övergripande beslut

Allmänna platser

Vision 2025

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Alingsåsvägen och
Ribbingsgatan ska ha kvar sin användning som en väg till,
från och genom en tätort. Inom bestämmelsen finns även
möjlighet till gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Kvartersmark

Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får
bostäder uppföras.
Bestämmelsen C (Centrum) tillåter all sådan verksamhet som
bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många.
I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler.

Utformning av kvartersmark

Bestämmelsen om föreskriven nockhöjd över stadens
nollplan anger bostadsbebyggelsens höjd mätt till takets nock.
Därutöver får antenner och master sticka upp.
Bestämmelsen om föreskriven totalhöjd över stadens
nollplan, angivet med + och romb med dubba linjer, anger
bebyggelsens höjd och avser största höjd på gården vid
Byttorpstå som underbyggs av ett parkeringsgarage.
Bestämmelsen p1 anger att entréer i huvudsak ska placeras
mot Alingsåsvägen ska med minst en meters indrag. Detta
säkerställer att entréerna inte stör gång- och cykeltrafiken.
Bestämmelsen b anger att bjälklag ska göras planterbart för
att kunna anlägga en gård i anslutning till bebyggelsen på
Byttorpstå. Detta kräver en viss tjocklek på bjälklaget för att
skapa bra förutsättningar för växt- och trädrötter.
Bestämmelsen punktstreckad linje med ringar anger förbud
mot utfart för att styra var in- och utfarter mot Alingsåsvägen
och Ribbingsgatan ska placeras.Bestämmelsen prickad mark
anger att byggnad inte får uppföras.
För hela planområdet gäller bestämmelser med hänsyn till
buller. Dessa anger att hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida samt att
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22.00
och 06.00 vid fasad.

I enlighet med Borås vision är detaljplanen en del i följande
visionsarbete;
»»

Förätning i kollektivtrafiknära områden så att kollektivt
resande sker i större utsträckning.

»»

Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande
med en minimerad förbrukning av vatten och energi,
en medveten avfallshantering samt materialval som inte
innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De mål som
berörs handlar framför allt om bostäder och förtätning;
»»

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

»»

Ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan att den
sociala och yttre miljön försämras.

»»

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

»»

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

»»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av genomförandet
av planförslaget eller medföra någon skillnad mot dagsläget.
Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad klimatpåverkan
och Frisk luft genom att förlaget genererar mer trafik. Men
detta bedöms kompenseras av att det ligger när centrum/
service med goda förbindelser till kollektivtrafik och väg för
gång- och cykel.

Bestämmelsen e000 anger exploateringens nyttjandegrad i
kvadratmeter byggnadsarea, vilket betyder hur stor yta på
marken som man får bebygga.
Bestämmelsen u visar att det finns ledningar i marken som
man inte får bygga på.

DETALJPLAN
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11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användning för bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt
att belysa hur buller kommer att påverka boendemiljön.
En bullerutredning har därför tagits fram, beskrivits och
bifogats handlingen.

12. Administrativa frågor

Planunderlag

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

PM - Byttorp trafikutredning (SWECO 2016-04-13).

»»

Bullerutredning för Byttorpshörn (Soundcon, 2016-0108).

»»

Bullerutredning för Byttorpstå (Soundcon, 2016-0902).

»»

Geoteknisk utredning PM (QPG AB, 2014-03-14).

»»

Geoteknisk utredning MUR (QPG AB, 2014-03-14).

»»

Dagvattenutredning (ÅF-Infrastructure AB, 2013-1007).

Genomförandetid

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Handläggning

Plankonsult har varit Krook & Tjäder AB genom Petter Frid.
Handläggare från Borås Stad har varit Liisa Gunnarsson och
Kristina Axelsson.

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»»

är förenlig med översiktsplanen

»»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Petter Frid
plankonsult

Planavgift

Planavgift ska ej tas ut. Regleras i planavtalet.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 22 februari 2017.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 respektive
Byttorpstå 1 och 2 samt del av Lundby 1:1. Detaljplanen
är upprättad på initiativ av exploatörerna. Planen medger
användning för bostäder (B) och centrumändamål (C).

2. Organisatoriska frågor
Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd		
Granskning
Antagande

1 kvartalet 2017
2 kvartalet 2017
3 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

den allmänna platsen del av Alingsåsvägen och Ribbingsgatan. Exploatörerna ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel
av kvartersmark på sina respektive fastigheter.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns 4 fastigheter. Borås Stad äger
fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger
Byttorpshörn 1.

Avtal

Ett markanvisningsavtal har ingåtts mellan kommunen och
Cernera. Innan detaljplanens antagande ska ett köpeavtal om
markförvärv undertecknas och godkännas av kommunstyrelsen.
HSB äger sin fastighet vilket innebär att ett exploateringsavtal eventuellt kommer att ingås mellan kommunen och HSB
innan detaljplanen antas. Nyttjandet av exploateringsavtal
beror på behovet av diverse överenskommelser inom allmän
platsmark.

Fastighetsbildning

Planområdet Byttorpshörn innefattar fastighetsreglering av
delar av fastigheten Lundby 1:1, kommunens mark, till HSBs
fastighet Byttorpshörn 1.
I området Byttorpstå regleras fastigheten Byttorpstå 1 ihop
med Byttorpstå 2 samt del av Lundby 1:1.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.

Servitut och ledningsrätt

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och
samråda med exploatörerna avseende projektets påverkan
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller
kostnader och utförande.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av
allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar
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4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp och dagvatten

Planområdena bedöms kunna anslutas till det allmänna
vatten- och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. Om
mer än 2500 kvm yta hårdgörs ställs krav på fördröjning av
dagvatten.

Fjärrvärme

Byttorpstå och Byttorpshörn kan ansluta till det befintliga
fjärrvärmenätet. Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna
som omger respektive del av planområdet. Den befintliga
byggnaden på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. Fjärrvärmeledningen som ansluter till byggnaden på Byttorpshörn
kan behöva flyttas. Ansvar för eventuell flytt av ledningen
regleras mellan exploatören och Borås Energi och Miljö.

Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte debiteras i samband med lovgivning. Kostnaden för
framtagande av detaljplanen debiteras istället enligt gällande
avtal.

Utredningskostnader

Kostnader för diverse utredningar så som för exempelvis
trafikutredning och dagvattenutredning betalas av respektive
exploatör.

Stadskansliet
Mark och exploatering

Maria Carlund
Mark- och exploateringsingenjör

El, tele och opto

Området bedöms kunna anslutas till el och tele.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Exploatörerna står för sina respektive fastighetsbildningskostnader.

Ledningsåtgärder

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatörerna.
Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark
ska utföras och bekostas av respektive exploatör.
Kostnad för eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av
exploatören.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett
positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planprocessen.

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
RFKUHGRYLVDVLHWWJUDQVNQLQJVXWOnWDQGH8WOnWDQGHWVlQGV
tiden.
Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
till dem
som inte
sina synpunkter tillgodosedda.
och
redovisas
i ettfått
granskningsutlåtande.
UtlåtandetOm
sänds
förslaget
ändras
väsentligt
efter
granskningen
kommer
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
detaljplanen
att ställas
ut för
granskning
på nytt.kommer
förslaget
ändras
väsentligt
efter
granskningen
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
Antagande

överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planen
godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
planen kan överklagas.
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen
kan överklagas.
Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har

Överklagande
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-

Den
senast under granskningstiden
har
klagasom
antagandebeslutet
till Länsstyrelsen skriftligen
inom tre veckor
framfört
synpunkter
som
inte
tillgodosetts
har
rätt
att
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.överklaga
antagandebeslutet
till Länsstyrelsen
veckor
Länsstyrelsen
prövar därefter
överklagandetinom
och tre
fattar
beslut.
från
den dag beslutet
kommunens
anslagstavla.
Länsstyrelsens
beslut anslås
vinner på
laga
kraft tre veckor
efter att
Länsstyrelsen
prövar
därefter
överklagandet
och fattar beslut.
kommunen och
övriga
fått ta del
av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sinbeslut
tur överklagas
till kraft
Mark-tre
ochveckor
miljödomstolen
Länsstyrelsens
vinner laga
efter att
av
den
som
inte
är
nöjd.
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.
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Laga kraft
Om
ingen
överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
Laga
kraft

veckor
efteröverklagar
att antagandebeslutet
har anslagits
kommuOm ingen
vinner detaljplanen
lagapåkraft
tre
nens
anslagstavla
alternativt
efter
att
ärendet
avgjorts
i
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommuhögre
instans. Därefter
börjar efter
detaljplanen
att gälla.
När i
nens anslagstavla
alternativt
att ärendet
avgjorts
detaljplanen
vunnit
laga
kraft
kan
fastigheter
bildas
som
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
överensstämmer
medlaga
den kraft
nya planen
och bygglov
kan som
ges.
detaljplanen vunnit
kan fastigheter
bildas

överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
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Ni kan påverka utvecklingen!
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsav detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällssaker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
byggnadsnämnden.
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Vi
beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg$OODGHWDOMSODQHUSnVDPUnGRFKJUDQVNQLQJÀQQVWLOOJlQJOLJD
så är detvåning
bra om
tid. någon av våra handlägigare
Stadshuset,
6. ni
Villbokar
du träffa
gare så är det bra om ni bokar tid.
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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

