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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 15 september 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare
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Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås Stad.
(2014/KS0522 730-3)

(Bil)

Anmälan om delegationsbeslut:
a)

Delegation för rivning av kommunala byggnader
av ringa värde med undantag av byggnader av
kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell
betydelse under tiden 2014-06-30 (nr 1-2/2014)
(2014/KS0035 236-2)

(Förslag: a till handlingarna)
M

M
M

E

2

3
4

1

Försäljning av del av fastigheterna Kråkered 2:62 och
Kråkered 2:69.
(2014/KS0542 261-2)

(Bil)

Omreglering av tomträttsavgäld för Femtioöringen 2 m.fl.
(2014/KS0146 261 -2)

(Bil)

Försäljning av cirka 8000 m2 av fastigheten Gässlösa 5:1 på
Dammsvedjan.
(2014/KS0591 252-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-08-31.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Flyktingmottagande 2014.
(2014/KS0446 133-3)

(Bil)

Ansökan från Hermods AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
(2014/KS0175 612-3)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
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E

2

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Mats
Brandt (C); Renovera Ramnaparken.
(2014/KS0194 331-3)

(Bil)

E

3

Om- och tillbyggnad av Bodaskolan 7 – 9 och tillbyggnad med
stadsdelskontor.
(2013/KS0799 287-2)
(Bil)

N

1

Deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB
(2014/KS0532 141-1)
(Bil)

SP

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2014/KS0349 407, 2014/KS0339 407, 2014/KS0335
407, 2014/KS0315 407, 2014/KS0294 407,
2014/KS0284 407, 2014/KS0282 407, 2014/KS0281
407, 2014/KS0269 407, 2014/KS0267 407,
2014/KS0248 407, 2014/KS0238 407, 2014/KS0237
407, 2014/KS0166 407, 2014/KS0157 407,
2014/KS0150 407,2014/KS0135 407, 2013/KS0807
407 samt 2013/KS0683 407 under perioden 2014-02-24–
04-11)
(2014/KS0349 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Yttrande över remiss: Förslag till förordning om riktvärden för
trafikbuller.
(2014/KS0561 425-2)
(Bil)

SP

3

Detaljplan för del av Hulta, Hulta 4:1 m.fl.
(2014/KS0641 214-2)

(Bil)

Borås Stad avstår från att svara gemensamt med Herrljunga
kommun på Trafikverkets remiss angående ÅVS för Västra
stambanan.
2014/KS0616 532-1)

(Bil)
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BESLUTSFÖRSLAG

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Stadsdelsnämnden Östers förslag om värdighetsgarantier i äldreomsorgen med
Kommunstyrelsens skrivning vad gäller uppföljningen.

140902
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-09-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0522 730
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-09-01/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0522

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Kommunfullmäktige

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås Stad
Stadsdelsnämnden Öster har tagit fram ett förslag till Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen i Borås Stad och överlämnat dessa till Kommunfullmäktige för beslut.
Föreslås att dessa ska träda i kraft 2015-01-01.
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande
äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2011-05-24 att införa värdighetsgarantier som en del i att
äldreomsorgen i Borås Stad fortsätter att arbeta med värdegrunden. Värdegrunden och
värdighetsgarantierna omfattar äldre personer som har insatser i äldreomsorgen, oavsett om
den äldre får sin vård och omsorg tillgodosedd av kommunal eller privat utförare.
Ett förslag på värdighetsgarantier har skickats till följande remissinstanser;
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster, Sociala omsorgsnämnden, Centrala
pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet och Handikappföreningarnas
samarbetsorgan (HSO). Med anledning av inkomna synpunkter i samband med remissrundan
gör Stadsdelsnämnden Öster följande ställningstagande och kommentarer.
Värdighetsgarantin Gott bemötande är naturligtvis viktig men samtidigt svår att följa upp.
Av det skälet har en tidigare text kring stress och visad närvaro tagits bort.
I värdighetsgarantin som innefattar Trygghet föreslår Stadsdelsnämnden Öster att den punkt
som lyder ”Du ska känna till vilka som ingår i den ordinarie personalgruppen hos dig” tas
bort. I stället föreslås att det informationsblad som ska finnas, utökas med information om de
personer i verksamheten som den äldre har kontakt med. Personerna kan exempelvis vara
socialt omsorgsansvarig, ansvarig sjuksköterska, enhetschef, eller biståndshandläggare.
Värdighetsgarantierna är riktade till de äldre som har insatser inom vård och omsorg och inte
andra såsom anhöriga, vilket har varit utgångspunkten och inriktningen i framtagandet av
värdighetsgarantierna. Stadsdelsnämnden Öster föreslår inte någon förändring utan anser att
målgruppen är de äldre som har insatser.
Stadsdelsnämnden Öster anser inte att några uttryck eller begrepp ska ändras eller införas.
Värdighetsgarantierna riktar sig till den enskilde äldre som har insatser inom vård och
omsorg, oavsett personens bakgrund. Likaså är personal ett bättre uttryck än medarbetare när
de riktar sig mot de äldre. Medarbetare är ett mindre känt begrepp för målgruppen.
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Genom att införa värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ombesörjs att den värdegrund som
finns inskriven i socialtjänstlagen efterlevs. Värdighetsgarantierna är ett sätt att tydliggöra de
grundläggande, och ibland självklara delarna, i hur personal ska förhålla sig i mötet med äldre.
Stadsdelsnämnden Öster anser att värdighetsgarantierna är något som ska finnas på en
övergripande nivå och gälla för de äldre som har insatser inom äldreomsorgen. Detta utesluter
inte, och ska inte ersätta, det individuella perspektivet och att hänsyn ska tas till den enskilde
äldres specifika behov och önskemål, utan istället ses som ett komplement och stöd.
Efter remissförfarandet har ett tillägg gjorts i Värdighetsgarantierna gällande uppföljning.
Remissammanställning, remissinstansernas yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen men föreslår vissa ändringar. Nämnden föreslår
att ta bort en del av texten under Gott bemötande där det står ”och inte låta stress eller
annat påverka” då nämnden anser att det är en subjektiv bedömning om hur något uppfattas
och dessutom är det svårt att garantera att det aldrig uppstår. Vidare ser nämnden att en
definition behövs vad gäller ordet ”känna till” som finns under Trygghet, då den ordinarie
personalen kan komma från fler verksamheter och det kan uppfattas otydligt och skapa
förväntningar som verksamheten inte kan leva upp till. Synpunkterna beaktas.
Pensionärsrådet i Norr har tagit del av remissen och har önskemål om ett tillägg för att säkra
bemötandet mot anhöriga. Denna synpunkt har inte beaktats med anledning av att
värdighetsgarantin inte omfattar målgruppen anhöriga.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster har godkänt upprättat yttrande. Nämnden anser att
värdighetsgarantierna skapar förväntningar hos brukaren som kan vara svåra för
verksamheten inom äldreomsorgen att leva upp till. Fokus bör ligga på att arbeta med de
individuella genomförandeplanerna utifrån varje enskild brukares specifika behov och
önskemål istället för att använda värdighetsgarantierna som är generella regler.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen men anser att det är något för många punkter
under varje område samt befarar att vissa av dem kan vara svåra att mäta och bedöma
huruvida personalen lever upp till dem.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen. Nämnden framhåller enkelheten i att ha fyra
värdeord och genom att förtydliga innebörden i dem ges goda möjligheter till måluppfyllelse
för att den äldre ska få bästa omsorg av innehåll och upplevelse. Nämnden framför att vissa
begrepp bör anpassas till andra styrdokument och även anpassas så att det inte utesluter
någon. Vidare framför nämnden att erbjudande av nedtecknande av levnadsberättelsen bör
vara grunden i all vård och omsorg.
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Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker remissen och framför att det i värdegrunden behöver
beaktas hur personer med annan kulturell bakgrund bemöts och att det finns broschyrer på
olika språk som informerar om värdegrunden.
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet har beslutat att ställa sig bakom det yttrande som
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Borås (HSO) lämnar.
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Borås (HSO)
Ordförandemötet för HSO tillstyrker remissen men gör tillägget att hänsyn tas till
tillgänglighet enligt Borås Stads ”Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning”, samt att det garanteras att personalen är engagerad och
kompetent. Stadsdelsnämnden Öster konstaterar svårigheten med att garantera engagerad och
kompetent personal och beaktar därför inte synpunkten.
Parkinsonföreningen Södra Älvsborg har inkommit med egna synpunkter. Då de ingår i
Handikappföreningarnas samarbetsorgan, som är remissinstans, har inte särskilt beaktande
tagits till dessa.
Kommunstyrelsens ställningstagande
Kommunstyrelsen föreslår ett förtydligande när det gäller uppföljning av
värdighetsgarantierna.
Förslag från Stadsdelsnämnden Öster,
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att alla stadsdelar kontrollerar att garantierna uppfylls,
dels via Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar, dels genom egna stickprov. Om det
visar sig påkallat ska nämnden ta initiativ till bättre efterlevnad.
Kommunstyrelsens förslag,
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att alla stadsdelar följer upp att garantierna uppfylls,
dels via Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar, dels genom egna stickprov. Resultatet
av uppföljningen redovisas årligen till respektive nämnd. Om det visar sig påkallat ska

Stadsdelsnämnden Öster ta initiativ till bättre efterlevnad.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för revidering av värdighetsgarantierna.
Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom Stadsdelsnämnden Östers förslag till
värdighetsgarantier i äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer Stadsdelsnämnden Östers förslag om värdighetsgarantier i äldreomsorgen med
Kommunstyrelsens skrivning vad gäller uppföljningen.
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Bilaga; Förslag till Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen med Kommunstyrelsens
text vad gäller uppföljning.

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-01-02
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2013/SDNV0199

Maria Svensson
Planeringsledare äldreomsorgen
033-35 36 65

Yttrande över remissen ”Borås Stads
värdighetsgarantier i äldreomsorgen”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att upprättat yttrande godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Stadsdelsnämnden Öster.
Sammanfattning
Värdighetsgarantierna skapar förväntningar hos brukarna som kan vara
svåra för verksamheterna inom äldreomsorgen att leva upp till.
Fokus bör ligga på att arbeta mer med de individuella genomförandeplanerna utifrån varje enskild brukares specifika behov och önskemål istället
för att använda oss utav värdighetsgarantierna som är generella regler.
Stadsdelsnämnden Väster föreslås yrka på återremiss av ”Borås Stads
värdighetsgarantier i äldreomsorgen” för vidare utveckling utifrån ett mer
individuellt perspektiv.
Yttrandet i sin helhet
Remissen ”Värdighetsgarantier i äldreomsorgen” är ett regeldokument för
hur vi ska bemöta våra brukare. Därmed är de garantier som sätts upp
absoluta gränser och ska-krav. Den nationella värdegrunden för
äldreomsorgen ligger som grund för garantierna som i sin tur utgår från fyra
fokusområden: gott bemötande, trygghet, inflytande och delaktighet samt
meningsfull vardag. Garantierna reglerar personalens förhållningssätt
gentemot brukarna. Intentionerna i de regler som presenteras är goda och
ambitionsnivån är hög. Garantierna skapar stora förväntningar på
äldreomsorgens verksamheter. Det är viktigt att verksamheterna kan
förverkliga och leva upp till dem.
I värdighetsgarantierna står exempelvis att ” - vi anpassar din hjälp så att
den passar din dagsform och dygnsrytm, och ofta frågar hur du vill att din
hjälp ska utföras”. Verksamheterna scheman planeras utifrån brukarens
behov och med fokus på största möjliga effektivitet utifrån ekonomiska
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Maria Svensson
Planeringsledare äldreomsorgen
033-35 36 65

förutsättningar och bemanning. Verksamheterna har med dagens
förutsättningar stora svårigheter att lägga om arbetet med kort varsel utifrån
önskemål. Värdighetsgarantierna skapar förväntningar som äldreomsorgens
personal ska leva upp till och vem bedömer om vi lyckats? Och hur ofta är
ofta? En brukare med fem besök om dagen kan anse att ofta är två gånger
om dagen medan en annan anser att ofta är en gång per månad.
Att personalen ska vara närvarande i mötet med brukaren och inte låta
stress eller annat påverka. Vem bedömer om personalen upplevs stressad?
En person som inte är stressad kan upplevas stressad medan någon som är
stressad kan upplevas lugn. Vi är alla olika, uttrycker oss och kommunicerar
på olika sätt samt uppfattar saker/sinnesstämningar på olika sätt.
Respekt, trygghet och hänsyn innebär olika bemötande för olika personer.
En person kan anse att respekt är att ha ögonkontakt medan en annan kan
anse detta vara närgånget. Vad som är respekt, trygghet och hänsyn är
relativt och mycket individuellt. Därför bör Borås Stad satsa mer på att
arbeta professionellt med individuella genomförandeplaner istället för att
använda generella lösningar såsom värdighetsgarantierna. Den individuella
genomförandeplanen ska utgå från vad den enskilde brukaren anser att
respekt, trygghet och hänsyn är för henne/honom.
Utmaningar är bra för en verksamhet, men intentionerna får inte vara
ouppnåeliga. Vi måste se konsekvenserna av vad vi lovar våra brukare och
inte garantera sådant som vi inte kan leva upp till. Att skapa rätt
förväntningar hos våra brukare är en del i att skapa en god äldreomsorg, att
inte lova mer än vad vi kan stå för.
Det är viktigare att arbeta med att se till varje individ och skapa
förutsättningar för att tillgodose varje individuell brukares behov utifrån den
personens syn på gott bemötande, trygghet, inflytande och delaktighet och
meningsfull vardag istället för att använda oss av generella
värdighetsgarantier. Utifrån detta föreslås Stadsdelsnämnden Väster att yrka
på återremiss av ”Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen”.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
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STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-02-25
§8
Yttrande över remissen "Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås
Stad"
Värdighetsgarantierna skapar förväntningar hos brukarna som kan vara svåra för
verksamheterna inom äldreomsorgen att leva upp till. Fokus bör ligga på att arbeta mer
med de individuella genomförandeplanerna utifrån varje enskild brukares specifika behov
och önskemål istället för att använda oss utav värdighetsgarantierna som är generella regler.
Stadsdelsnämnden Väster föreslås yrka på återremiss av ”Borås Stads värdighetsgarantier i
äldreomsorgen” för vidare utveckling utifrån ett mer individuellt perspektiv. Efter
diskussion under sammanträdet föreslår dock förvaltningen att enbart godkänna och
översända yttrandet till Stadsdelsnämnden Öster och inte yrka på återremiss.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att upprättat yttrande godkänns och översänds som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Stadsdelsnämnden Öster.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-02-26

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Ninni Dyberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Datum

2014-03-03

2013/SDNO0162
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65

Kommunstyrelsen

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
Centrala pensionärsrådets beslut
Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen Värdighetsgarantier i Borås Stad.
Vid sammanträdet den 26 februari 2014 § 7 beslutade rådet att tillstyrka remissen.
Rådet vill framföra att det i värdegrunden behöver beaktas hur man bemöter personer
med annan kulturell bakgrund och att det finns broschyrer på olika språk som
informerar om värdegrunden.

Enligt uppdrag

Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet

Remissvar
Borås 2014-02-25

Diarienummer
2013/SDNO0162

Stadsdelsförvaltningen Öster

Yttrande över "Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås Stad"
HSO i Borås har på ordförandemötet den 2014-02-11 behandlat ovanståendeförsla.
Ordförandemötet beslutade att tillstyrka förslaget med följande tillägg:
Att hänsyns tas till tillgänglighet enligt Borås Stads "Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning", samt att det garanteras att personalen är engagerad och har
erforderlig kompetens.

Med vänlig hälsning

HSO i Borås
Ordförandemötet
Gun Hallman
Ordförande
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Helen Magnusson
Områdeschef hemtjänst och hemsjukvård

2014-02-18

Dnr 2013/SDNN0149

Svar på Remiss Värdighetsgarantier
inom äldreomsorgen i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: Dnr2013/SDNNO149

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen Värdighetsgarantier och
översänder svaret till Stadsdelsnämnden Öster.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en
remiss om Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnden vill
se några ändringar i dokumentet. Att kunna garantera att den enskilde inte
upplever att personalen är stressad bör omformuleras. Det är ett
strävansmål, men som garanti är det inte möjlig. Pensionärsrådet vill göra ett
tillägg för att säkra bemötandet mot anhöriga. En definition behövs för
verksamheten kring ordet ”känna till vilka som ingår i din ordinarie
arbetsgrupp”. I övrigt tillstyrker nämnden remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en
remiss om Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.
En förändring är gjord i socialtjänstlagen som säger att omsorgen om äldre
ska inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. För att verksamheten ska kunna förhålla sig till detta och
säkerställa uppdraget behövs styrdokument. Nämnden anser att vissa
punkter bör förändras något i sin utformning. Enligt pensionärsrådet bör
även en punkt tillföras.
• Inledningen är tydlig och förtydligar den enskilde äldres rättighet
att känna välbefinnande och vara trygg.
• Gott bemötande, ” personalen är närvarande i mötet med dig, och
låter inte stress eller annat påverka”. Att kunna garantera att ingen
personal, som jobbar med hög brukartid och effektivitet, inte har
stress är alltid ett strävansmål men kan inte ges som en garanti. Det
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Helen Magnusson
Områdeschef hemtjänst och hemsjukvård

•
•

2014-02-18

Dnr 2013/SDNN0149

är en subjektiv bedömning om hur något kan uppfattas. Förslag är
att ta bort ”och inte låter stress och annat påverka”.
Gott bemötande Pensionärsrådet önskar ett tillägg under punkten
med ”Anhörig eller medboende ska bemötas med respekt, artighet
och hänsyn.” Nämnden ställer sig bakom pensionärsrådet.
Trygghet, ”du ska känna till vilka som ingår i den ordinarie
arbetsgruppen hos dig”. En definition av vad ordet ”känna till”
behövs. Den ordinarie arbetsgruppen kan komma från fler
verksamheter och vara hos den enskilde samtidigt, t.ex. hemtjänst,
nattpatrull, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal. Det är otydligt
och kan skapa förväntningar som verksamheten inte kan garantera.
Viktigt för den enskilde att veta är vem den socialt
omsorgsansvarige, patientansvarig sjuksköterska och rehabansvarig
och att det finns regelbundna insatser planerade med dessa. Viktigt
är också att få information om det kommer någon som inte varit hos
den enskilde innan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet påverkar inte det ekologiska perspektivet.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Ingen påverkan på barn och unga.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.
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Facklig samverkan

Information vid LSG, lokal samverkansgrupp, 2014-02-13.
Information vid FSG, förvaltningens samverkansgrup, 2013-02-11.

Remissinstans

2013-12-03 Pensionärsrådet i Norr, tillstyrker remissen med ett önskemål
om tillägg under punkt Gott bemötande, ”Anhörig eller medboende ska
mötas med respekt, artighet och hänsyn”.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef
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Sammanträdesdatum 2014-02-17
2013/SDNO0162

Handläggare
Cecilia Bothin

Remiss: Borås Stads värdighetsgarantier i äldreomsorgen
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen ”Borås Stads värdighetsgarantier i
äldreomsorgen” med beaktande av nedanstående synpunkter.
Nämndens yttrande
En ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft 1 januari 2011.
Bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande utifrån den nationella värdegrunden.
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 24 maj 2011 att införa värdighetsgarantier som en del i
att äldreomsorgen ska fortsätta att arbeta med värdegrunden.
De framtagna värdighetsgarantierna är till för att klargöra vilket bemötande personalen i
äldreomsorgen ska ge. Värdighetsgarantierna är riktade till den enskilde äldre, och är regler
för vad som ska uppnås avseende gott bemötande, trygghet, inflytande och meningsfull
vardag. Det är den äldres perspektiv och önskemål som ska värnas.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på införandet av värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen. Dock anser nämnden att det är något för många punkter under varje område
samt befarar att vissa punkter kan vara svåra att mäta och bedöma huruvida personalen lever
upp till dem. Ett exempel är ”personalen är närvarande i mötet med dig, och inte låter stress
eller annat påverka”.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

Sida
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Datum

Diarienummer

140217

2013/SON0098 700

Stadsdelsnämnden Öster

Svar på Remiss Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen
Diarienr: 2013/SDNO0162

Nämndens yttrande i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda
remissupplaga.
Stadsdelsnämnd Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor
gällande äldre- och funktionshinderverksamhet i Borås Stad. Med anledning av
ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) blev ett av Socialstyrelsens uppdrag 2010 att
stödja och stimulera kommunernas arbete med framtagande av lokala
värdighetsgarantier.
I Borås Stad pågår flera olika förbättringsarbeten parallellt. Ett arbete som nyligen
avslutats och är i genomförande är Synpunkts hantering, ett strukturerat system som
garanterar alla invånare i Borås Stad att få lämna synpunkter och få svar på dessa.
Systemet ger en ökad möjlighet till inflytande och delaktighet och är ett komplement
till styrdokumentet Värdighetsgarantier.
Nämnden vill framhålla enkelheten i endast fyra värdeord. Gott bemötande,
Trygghet, Inflytande och delaktighet och Meningsfull vardag.
Genom att förtydliga innebörden av värdeorden ges goda möjligheter till
måluppfyllelse för att den äldre ska få bästa omsorg av innehåll och upplevelse.
Genomgående är språkbruket enkelt att förstå men vissa delar bör förtydligas och
vissa begrepp bör anpassas till andra styrdokument som är antagna av
Kommunfullmäktige. Likaså bör invånarbegreppet vara det genomgående före
begreppet medborgare då det sistnämnda utesluter vissa äldre exempelvis de som är
utan uppehållstillstånd. Också de har rätt till en värdig omsorg.
I remissen används personalbegreppet genomgående istället bör medarbetare som
begrepp vara det som används då det är grunden i Borås Stads personalpolitiska
riktlinjer. Nämnden förutsätter att vissa språkredigeringar hanteras exempelvis att ”vi”
byts till medarbetare och att ordens ordningsföljd ses över.
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Vidare finns några funderingar om begrepp som ”alltid” är möjligt att uppnå. En
annan synpunkt är att nedtecknandet av levnadsberättelse ska ges som ett erbjudande:
det bör väl vara grunden i all vård- och omsorg att medarbetare utgår från den äldres
behov och önskemål.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen Värdighetsgarantier och översänder
remissvaret till Stadsdelsnämnd Öster.

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Britt-Marie Halldén
1:e vice ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
Dokumentet gäller för: Stadsdelsnämnderna
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Öster, kommungemensam äldreomsorg
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Stadsdelsnämnden Öster
Dokumentet gäller till och med: 2017
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Värdighetsgarantier
i äldreomsorgen
Våra värdighetsgarantier är till för att klargöra vilket bemötande vår personal ska ge i
äldreomsorgen. De är skrivna riktade till den enskilde vårdtagaren, och ska läsas som
regler för vad vi ska uppnå i bemötande, trygghet, inflytande och meningsfull vardag. Reglerna gäller oavsett vem som ger omsorgen, kommunal eller extern utförare.
Garantierna bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som finns
inskriven i socialtjänstlagen. De har fokus på den enskildes självbestämmande och
önskemål. Genom det vill vi skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och
välbefinnande. Den som behöver stöd för en meningsfull vardag ska få det, och ska
kunna känna trygghet.
Vi garanterar ett gott bemötande av personalen, att man kan göra sin röst hörd, och
att det är enkelt att lämna synpunkter eller klagomål.

Gott bemötande

Ett gott bemötande innebär att
- du möts med respekt, artighet och hänsyn, och att vi är lyhörda för dina unika
behov.
- vi anpassar din hjälp så att den passar din dagsform och dygnsrytm. I samråd och
med lyhördhet frågar vi hur du vill att din hjälp ska utföras, såväl den personliga
som den praktiska.
- innan vi går in i ditt hem knackar eller ringer vi på dörren och frågar om det går
bra att komma in.
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Trygghet

Trygghet innebär att
- personalen alltid bär namnskylt eller visar legitimation, och presenterar sig med
namn.
- du får dina insatser på planerad tid, med en tidsram på 30 minuter. I annat fall kontaktar personalen dig senast inom en timme med information.
- det finns ett informationsblad till dig och dina anhöriga om boende och hemtjänst,
med information om personal i vår verksamhet som du har kontakt med.

Inflytande och delaktighet
Inflytande och delaktighet innebär att

- vi gör en individuell planering tillsammans med dig inom två veckor efter att du
fått beslut om bistånd i hemmet, eller flyttat till ett vård- och omsorgsboende. Då
samtalar vi om hur och när du vill få din hjälp. Det är dina behov och önskemål som
styr, så långt det är möjligt.
- vi erbjuder dig ett uppföljande samtal två gånger per år där du kan berätta hur du
upplever din service eller omvårdnad, och vad som är viktigt för dig.
- du kan skriftligt lämna dina synpunkter, beröm eller klagomål, och du får hjälp
med att göra det om du behöver. Inom två veckor får du en personlig återkoppling.
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Meningsfull vardag

Meningsfullhet i vardagen innebär att
- du får information om de aktiviteter som finns på träffpunkter och på boenden.
Informationen ska vara enkel och lätt att ta del av.
- när du besöker en av våra träffpunkter ger vi ett bra välkomnande och hjälper dig
att hitta aktiviteter som passar just dig.
- du som bor på vård- och omsorgsboende har möjlighet till minst en aktivitet i
veckan efter dina egna önskemål.
- du som bor på vård- och omsorgsboende erbjuds att få din levnadsberättelse
nedtecknad för att dina behov och önskemål ska bli tydliga, och för att främja ditt
välbefinnande och öka ditt inflytande.

Uppföljning

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att alla stadsdelar följer upp att garantierna
uppfylls, dels via Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar, dels genom egna
stickprov. Resultatet av uppföljningen ska redovisas årligen till respektive nämnd.
Om det visar sig påkallat ska Stadsdelsnämnden Öster ta initiativ till bättre efterlevnad.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för revidering av värdighetsgarantierna.
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M 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av fastigheterna Kråkered 2:62 och Kråkered
2:69
Arrendatorn önskar få friköpa den del av kommunens fastigheter som idag upplåtes med ett arrende.
Ett preliminärt avtal har träffats som innebär att kommunen säljer ett område om totalt ca 1000 m2 av
Kråkered 2:62 och 2:69 för 275 000 kronor. Köpeskillingen är beräknad efter 275 kr/m2. Prissättningen
utgår ifrån pris vid tidigare försäljningar i närområdet samt taxeringsvärden. Köparen betalar erforderlig
fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning ska ske den 1 oktober 2014.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer ca 1000 m 2 av fastigheterna Kråkered 2:62 och Kråkered 2:69 enligt träffat avtal.

2014-08-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0542 261
Handläggare: Elin Persson, tfn 033-35 84 97
Datum/avdelningschef: 2014-08-13/PZ

Programområde: 2
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Copyright Borås Stad
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Omreglering av tomträttsavgäld för Femtioöringen 2 m.fl.
Innevarande år är 51 tomträtter för småhusfastigheter, 2 tomträtter för fritidshusfastigheter, 1 tomträtt
för hyreshus/lokal-fastighet, 1 tomträtt för hyreshus/bostad-fastighet och 2 tomträtter för
industrifastigheter aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna
medför att avgälderna skall gälla från 2016-01-01 och 2016-07-01. Avgäldsperioderna är 20 år för
hyreshus/bostads-fastigheten och 10 år för alla de andra fastigheterna. I enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter i samband
med omregleringen. De småhusfastigheter som omregleras i år ges 25 % i rabatt på friköpspriset fram
till 2014-12-31.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder
enligt bifogad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos fastighetsdomstolen i de
fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna avgälder, när det
finns uppenbara skäl.
2014-08-21

Tom Andersson

Datum Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-21

Morgan Hjalmarsson

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0595
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2014-08-12/PZ

Programområde: 2
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Kommunfullmäktige

Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Femtioöringen 2, 3, 5, 6, 9, 12-15, 17-33,
35, 37, 38, 40-42, 44-48, 50, 51, 53-58, 61, 63-67, Ormbäraren 3, Silverpoppeln 4,
Slätskivlingen 8, Smörblomman 2 och Viared 10:27 och 10:46 i Borås Stad.
______________________________________________________________
Innevarande år är 51 tomträtter för småhus/radhusfastigheter, 2 tomträtter för fritidshus, 1
tomträtt för hyreshus/lokal, 1 tomträtt för hyreshus/bostad samt 2 tomträtter för industri aktuella
för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna
skall gälla från 2016-01-01 och 2016-07-01. Avgäldsperioderna är 20 år för
hyreshus/bostadsfastigheten och 10 år för alla de andra fastigheterna.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före utgången av den löpande
avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas måste talan om omprövning av
avgälden väckas vid fastighetsdomstolen senast ett år före utgången av innevarande
avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden
bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och motsvara skälig
ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna i samband med
omregleringen att friköpa sina tomträtter.

Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive fastighets
marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde har
reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering.
Reduktionen för VA-anslutningen är gjord med 70.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för
trädgårdsanläggningar med 10 %.
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2012-års taxering motsvarar 75 % av
marknadsvärdet i 2010 års prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %,
vilket ska motsvara marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2010, prisnivån som ligger till grund för 2012-års
fastighetstaxering, har gjorts med 4 % vilket motsvarar den prisökning som skett i Västsverige på
småhusmarknaden från 2010 till 1:a kvartalet 2014 enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger
följande för de två exempelfastigheterna Femtioöringen 13 (tax.värde; 286 000 kr) och
Femtioöringen 47 (tax.värde: 414 000 kr);
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Tax.värde
mark

Reduktion
va-anslutn
- 70 000

Reduktion
trädgårdanl
- 10 %

Marknadsvärde
:0.75

Uppräkning
gentemot 2010
+4%

Avgäldsunderlag

286 000
414 000

- 70 000
- 70 000

x 0,9
x 0,9

:0,75
:0,75

1,04
1,04

269 000
428 000

Med 3,25 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna för Femtioöringen 13 och
Femtioöringen 47, 8 740 kr respektive 13 920 kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som gäller på den
allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under avgäldsperioden,
triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad som tillämpas i tingsrätts- och
hovrättsdomar för tomträttsmål.
De småhusfastigheter som omregleras i år ges 25 % i rabatt på friköpspriset. Rabatten gäller
endast de småhusfastigheter som omregleras i år och endast fram till 2014-12-31.
Fritidshus-fastigheter:
Avgäldsunderlagen för fritidshusfastigheterna har beräknats på samma sätt som för
småhusfastigheter. De nya yrkade avgälderna blir då 6 420 kr för Viared 10:27 och 5 040 kr för
Viared 10:46.
Hyreshus/lokal-fastigheten:
Fastigheten Slätskivlingen 8 ligger på Sjöbo och består av hyreshusmark för lokaler. Nytt
avgäldsunderlag har beräknats efter riktvärdet för lokaler i området i gällande fastighetstaxering,
650 kr/kvm. Avgäldsräntan föreslås till 3,25%. Den nya avgälden för kommande avgäldsperiod
blir därmed 33 000 kr per år.
Hyreshus/bostads-fastigheten:
Fastigheten Ormbäraren 3 ligger på Tullen och innehåller enbart utrymmen för bostäder. Nytt
avgäldsunderlag har beräknats efter riktvärdet för bostäder i området i gällande
fastighetstaxering, 1 300 kr/kvm. Avgäldsräntan föreslås till 3,25 %. Den nya avgälden för
kommande 20-åriga avgäldsperiod blir då 41 900 kr per år.
Industrifastigheter:
Fastigheterna Silverpoppeln 4 och Smörblomman 2. Det nya föreslagna avgäldsunderlaget är
beräknat efter 450 kr/kvm tomtyta. För Smörblomman 2 har avdrag gjorts för den del av tomtytan
som används för gatumark. De nya avgälderna blir då 279 600 (Silverpoppeln 4) och 31 500
(Smörblomman 2).
____________________________
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad förteckning med uppgift
om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya avgäldsunderlag och avgälder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder
enligt bifogad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Fastighetsdomstolen i de
fall överenskommelse inte kan träffas.
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I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna,
när det finns uppenbara skäl.
Tom Andersson
Kommunalråd
Peter Zettergren
Tf Markchef

Tomträtter omreglering 2014
Fastighet

Småhus
Femtioöringen 2
Femtioöringen 3
Femtioöringen 5
Femtioöringen 6
Femtioöringen 9
Femtioöringen 12
Femtioöringen 13
Femtioöringen 14
Femtioöringen 15
Femtioöringen 17
Femtioöringen 18
Femtioöringen 19
Femtioöringen 20
Femtioöringen 21
Femtioöringen 22
Femtioöringen 23
Femtioöringen 24
Femtioöringen 25
Femtioöringen 26
Femtioöringen 27
Femtioöringen 28
Femtioöringen 29

Period
Längd år

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ny fr o m

2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01

Nuvarande
årlig avgäld

6 040
5 640
5 640
6 280
5 720
5 960
5 640
5 640
5 640
6 080
5 640
5 640
5 640
6 080
6 040
5 720
5 720
5 720
5 720
6 080
6 800
6 800

Nuvarande
aväldsunderlag

151 000
141 000
141 000
157 000
143 000
149 000
141 000
141 000
141 000
152 000
141 000
141 000
141 000
152 000
151 000
143 000
143 000
143 000
143 000
152 000
170 000
170 000

2012- års mark
tax

304 000
288 000
288 000
315 000
288 000
302 000
286 000
286 000
286 000
307 000
288 000
288 000
288 000
308 000
305 000
288 000
288 000
288 000
288 000
308 000
373 000
373 000

Förslag till
Förslag till ny Friköpspris
nytt avgälds- avgäld per år 2014
underlag
med rabatt

291 000
271 000
271 000
305 000
271 000
289 000
269 000
269 000
269 000
295 000
271 000
271 000
271 000
296 000
293 000
271 000
271 000
271 000
271 000
296 000
377 000
377 000

9 460
8 820
8 820
9 920
8 820
9 380
8 740
8 740
8 740
9 580
8 820
8 820
8 820
9 620
9 500
8 820
8 820
8 820
8 820
9 620
12 260
12 260

161 200
152 700
152 700
167 000
152 700
160 100
151 700
151 700
151 700
162 800
152 700
152 700
152 700
163 300
161 700
152 700
152 700
152 700
152 700
163 300
226 000
226 000

Fastighet

Småhus, forts.
Femtioöringen 30
Femtioöringen 31
Femtioöringen 32
Femtioöringen 33
Femtioöringen 35
Femtioöringen 37
Femtioöringen 38
Femtioöringen 40
Femtioöringen 41
Femtioöringen 42
Femtioöringen 44
Femtioöringen 45
Femtioöringen 46
Femtioöringen 47
Femtioöringen 48
Femtioöringen 50
Femtioöringen 51
Femtioöringen 53
Femtioöringen 54
Femtioöringen 55
Femtioöringen 56
Femtioöringen 57
Femtioöringen 58
Femtioöringen 61

Period
Längd år

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ny fr o m

Nuvarande
årlig avgäld

6 800
6 960
6 640
6 520
6 520
6 800
6 800
7 200
6 920
6 920
7 480
7 480
7 480
7 840
7 160
6 960
6 960
5 640
5 640
5 640
5 640
5 640
5 640
6 080

Nuvarande
aväldsunderlag

170 000
174 000
166 000
163 000
163 000
170 000
170 000
180 000
173 000
173 000
187 000
187 000
187 000
196 000
179 000
174 000
174 000
141 000
141 000
141 000
141 000
141 000
141 000
152 000

2012- års mark
tax

373 000
381 000
368 000
362 000
362 000
373 000
373 000
390 000
379 000
379 000
400 000
400 000
400 000
414 000
388 000
380 000
380 000
288 000
288 000
288 000
288 000
288 000
288 000
307 000

Förslag till
Förslag till ny Friköpspris
nytt avgälds- avgäld per år 2014
underlag
med rabatt

377 000
387 000
371 000
364 000
364 000
377 000
377 000
398 000
385 000
385 000
411 000
411 000
411 000
428 000
396 000
386 000
386 000
271 000
271 000
271 000
271 000
271 000
271 000
295 000

12 260
12 580
12 060
11 820
11 820
12 260
12 260
12 940
12 500
12 500
13 360
13 360
13 360
13 920
12 860
12 540
12 540
8 820
8 820
8 820
8 820
8 820
8 820
9 580

226 000
230 900
223 000
219 400
219 400
226 000
226 000
236 300
229 700
229 700
242 400
242 400
242 400
250 900
235 100
230 300
230 300
152 700
152 700
152 700
152 700
152 700
152 700
162 800

Fastighet

Småhus, forts.
Femtioöringen 63
Femtioöringen 64
Femtioöringen 65
Femtioöringen 66
Femtioöringen 67
Fritidshus
Viared 10:27
Viared 10:46
Fastighet

Period
Längd år

Ny fr o m

10
10
10
10
10

5 640
5 640
5 640
5 640
6 080

10
10
Period
Längd år

Nuvarande
årlig avgäld

3 600
3 600
Ny fr o m

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
aväldsunderlag

141 000
141 000
141 000
141 000
152 000

90 000
90 000
Nuvarande
aväldsunderlag

2012- års mark
tax

288 000
288 000
288 000
288 000
308 000

213 000
182 000
2013- års mark
tax

Förslag till
Förslag till ny Friköpspris
nytt avgälds- avgäld per år 2014
underlag
med rabatt

271 000
271 000
271 000
271 000
296 000

8 820
8 820
8 820
8 820
9 620

198 000
155 000

Ej rabatt
6 420
200 300
5 040
200 300

Förslag till
Förslag till ny
nytt avgälds- avgäld per år
underlag

Industri
Smörblomman 2
Silverpoppeln 4

10
10

2016-01-01
2016-01-01

25 920
229 400

648 000
5 735 000

544 000
3 441 000

970 000
8 603 000

31 500
279 600

Hyreshus/lokal
Slätskivlingen 8

10

2016-01-01

14 400

360 000

1 015 000

1 015 000

33 000

152 700
152 700
152 700
152 700
163 300

Fastighet

Hyreshus/bostäder
Ormbäraren 3

Period
Längd år

20

Ny fr o m

2016-07-01

Nuvarande
årlig avgäld

15 000

Nuvarande
aväldsunderlag

300 000

2013- års mark
tax

1 289 000

Förslag till
Förslag till ny Friköpspris
nytt avgälds- avgäld per år 2014
underlag

1 289 000

41 900

1 160 100

M4

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av cirka 8000 kvm av fastigheten Gässlösa 5:1 på
Dammsvedjan
Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 ”detaljplan för Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1, Borås
Stad” och i mars 2014 vann detaljplanen laga kraft. Planens syfte är att göra plats för ny förskola och
LSS-boende inom Dammsvedjan. En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan och
vårdboendet samt knyter samman centrum med kommande rekreationsområde. Vägen ger också
möjlighet till bostäder i naturnära läge.
Förslag på avtal har tecknats med AB Bostäder i Borås om att bebygga området väster om den nya
vägen med tre punkthus i vardera 8 våningar med 4 lägenheter/plan totalt cirka 90 lägenheter.
Parkering kommer att ske på fastighetens nordöstra del med en parkeringsanläggning i två plan.
Tillträde och betalning är kopplat till den nya vägens färdigställande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen säljer del av fastigheten Gässlösa 5:1 för 8 400 000 kronor till AB Bostäder i Borås och godkänner
upprättat köpeavtal.
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Kommunfullmäktige

Försäljning av cirka 8000 kvm av fastigheten Gässlösa
5:1 på Dammsvedjan
Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 ”detaljplan för Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1,
Borås Stad” och i mars 2014 vann detaljplanen laga kraft. Planens syfte är att göra plats för ny
förskola och LSS-boende inom Dammsvedjan. En ny väg genom planområdet ger tillfart till
förskolan och vårdboendet samt knyter samman centrum med kommande
rekreationsområde. Vägen ger också möjlighet till bostäder i naturnära läge.
Förslag på avtal har tecknats med AB Bostäder i Borås om att bebygga området väster om
den nya vägen med tre punkthus i vardera 8 våningar med 4 lägenheter/plan totalt cirka 90
lägenheter. Parkering kommer att ske på fastighetens nordöstra del med en
parkeringsanläggning i två plan.
Tillträde och betalning är kopplat till den nya vägens färdigställande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen säljer del av fastigheten Gässlösa 5:1 för 8 400 000 kronor till AB Bostäder i Borås och
godkänner upprättat köpeavtal.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad kommunen och AB
Bostäder i Borås, 556024-8782, Box 407, 503 12 BORÅS, nedan kallad bolaget, träffas följande

KÖPEAVTAL

rörande del av fastigheten Gässlösa 5:1

1. Överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter och försäljer härmed cirka 8 180 m2 av fastigheten Gässlösa 5:1 till bolaget,
nedan kallat området. Området är markerat på bifogad karta, Bilaga 1.
2. Köpeskilling
Köpeskillingen är åttamiljonerfyrahundratusen (8 400 000) kronor.
Köpeskillingen baseras på en uppskattad bruttoarea (BTA) ovan mark på cirka 8 400 m2/BTA
och ett pris på 1 000 kr/m2 BTA, som bolaget angett att de tänker bygga enligt gällande
detaljplan.
Om uppskattad bruttoarea (BTA), på del av fastigheten Gässlösa 5:1, avviker från beviljat
bygglov skall köpeskillingen korrigeras med 1 000 kr/m2 BTA.
3. Tillträde och betalning
Tillträde och betalning sker 30 dagar efter godkänd slutbesiktning (tillträdesdagen) av den nya
huvudgatan eller om parterna skriftligen kommer överens om annat. Kommunen översänder
faktura.
4. Bygglov
Bolaget skall senast sex månader efter tillträdesdagen ansöka om bygglov. Bygglovs- och
planavgiften betalas av bolaget.
5. Byggnadsskyldighet
Bolaget skall senast sex månader efter beviljat bygglov ha börjat bebygga området.
Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden
(bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på bolaget förrän detta skett och bevis därom tecknats på båda
avtalsexemplaren av tjänsteman på Markavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_______________
_______________________________________________
Markavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen
6. Överlåtna områdets skick
Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för bolagets undertecknande av detta
avtal. Bolaget godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav på
kommunen på grund av fel och brister på området.
Kommunen frånsäger sig allt ansvar för områdets mark- och grundförhållanden. Det åligger
bolaget att vidta och bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella åtgärder.
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7. Fastighetsbildning
Kommunen ansöker om fastighetsbildning och bolaget biträder ansökan. Bolaget betalar
fastighetsbildningskostnaden.
8. Köpebrev och lagfart
Sedan köpeskillingen till fullo betalats och byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 uppfyllts utfärdar
kommunen köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats. Bolaget betalar
lagfartskostnaden.
9. Ledningar
Det åligger bolaget att undersöka förekomst av ledningar inom överlåtet område och att träffa
överenskommelser med ledningsägarna om en eventuell flytt. I de fall de kan ligga kvar skall
dessa ledningar säkerställas med servitutsrätt. I de fall ledningarna ligger med ledningsrätt åligger
det bolaget att ompröva ledningsrätten. Kostnaderna för dessa åtgärder bekostas av bolaget.
10. Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, elström m.m. betalas av bolaget enligt den taxa som
gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten skall omhändertas lokalt på sätt som godkänns vid
bygglovsprövningen.
11. Skatter och avgifter
Kommunen betalar fastighetsskatt för området fram till tillträdesdagen. Därefter betalar bolaget
motsvarande fastighetsskatt för det överlåtna området. Kommunen betalar övriga eventuella
avgifter för det överlåta området fram till tillträdesdagen. Bolaget betalar motsvarande kostnader
för tiden därefter.
12. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av
•
•

att detta köpeavtal godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som
vinner laga kraft
att byggnadsskyldigheten enligt punkt 5 uppfylls

Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor ej uppfyllts skall
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Kommunen återbetalar köpeskillingen till
bolaget utan ränta. Bolaget får inte utan kommunens medgivande överlåta detta avtal till annan
part.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Borås 2014-

Borås 2014-

BORÅS STAD
Kommunstyrelsen

AB Bostäder i Borås

________________________
Ulf Olsson

________________________
Roland Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

Styrelseordförande

________________________
Peter Zettergren

________________________
Sven Liljegren

T.f. Markchef

VD

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

________________________

________________________

________________________

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

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Mats Brandt
(C). Renovera Ramnaparken
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

140902
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-09-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0194 331
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-09-02, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0194

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Mats
Brandt (C). Renovera Ramnaparken!
Kerstin Hermansson (C) och Mats Brandt (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 2014-02-20 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att:
– Uppdra åt Kulturnämnden i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden att studera
Ramnaparkens framtida utveckling, avtalets påverkan på fastighetsbestånden samt hur
parkens fastighetsbestånd ska säkras för framtiden.
– Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan med Kulturnämnden att ta fram en plan
för det löpande fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
– Uppdra åt Kulturnämnden att undersöka möjligheterna till extern finansiering av
Ramnaparken.
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som är de
nämnder i kommunen som är ansvariga för verksamheten och som regleras i ett avtal med De
Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen under förutsättning att
Kulturnämnden gör detsamma, samt att de ökade hyreskostnaderna kommer att debiteras
Kulturnämnden.
Lokalförsörjningsnämnden håller med motionären att ägandefrågan av fastigheterna i
Ramnaparken är av central betydelse. Detta var också en viktig fråga i avtalsförhandlingarna
med De sju häradernas kulturhistoriska förening som genomfördes våren 2012, men där
Borås Stad inte nådde gehör för sin linje att få ta över ägandet.
En långsiktig plan för underhållet och investeringar gör det tydligt vilka kostnader som man
står inför i framtiden om man vill bevara byggnaderna i sin nuvarande form. Det ger en bra
utgångspunkt för vidare diskussion om ägandet.
Även hantverksmässigt står man inför en utmaning, och nämnden föreslår därför också att
man i samband med större arbeten på byggnaderna ska försöka lära upp hantverkare på de
gamla metoderna innan den kunskapen försvinner. Detta kan eventuellt ske via
arbetsmarknadsprojekt eller internt i den egna organisationen.
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Dnr 2014/KS0194

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag gällande en vård- och underhållsplan.
Kulturnämnden uppskattar motionärernas syn på Ramnaparken som en värdefull tillgång för
staden och ett viktigt kulturhistoriskt arv som kräver genomtänkt underhållsplanering för att
bevaras.
Från att ha varit nere på en låg nivå är underhållet av byggnaderna i Ramnaparken idag
tillfredställande. Arbetet med en vård- och underhållsplan har sedan en tid inletts men
behöver formaliseras och genomföras. De föreslagna förstudiepengarna bör riktas mot en
vård- och underhållsplan som även innefattar en periodiserad skötselplan.
Ett nyskrivet och fungerande avtal som reglerar verksamheten finns mellan Borås Stad och
De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening. Dessutom finns sedan 2007 ett avtal mellan
Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som reglerar det årliga underhållet av
byggnaderna med expertmedverkan från De Kulturhistoriska Museerna. För att öka
omfattningen av yttre och inre underhåll behöver extra medel tillskjutas.
Överläggningar med Länsstyrelsen om ekonomiskt stöd för underhåll av Ramnaparkens
byggnader har tidigare undersökts. Möjligheter till medel för bevarande av flyttade
kulturhistoriska byggnader är mycket begränsat.
Kommunstyrelsen biträder de båda nämndernas remissvar. I sak förändrar detta ingenting
eftersom det redan nu råder avtalsmässiga förhållanden som reglerar hur underhållet skall
dimensioneras. Som alltid är det sedan ambitionsnivåer och prioriteringar som avgör hur
mycket resurser som kan satsas på olika verksamheter. Det är dock bra att man går igenom
fastigheternas långsiktiga underhållsbehov och avtalet med den externa parten De Sju
Häradernas Kulturhistoriska Förening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmèn
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

MOTION
Centerpartiet

2014-02-20
Kommunfullmäktige

Renovera Ramnaparken!
Ramnaparken, Boråsarnas Skansen i miniatyr, utgör en värdefull kulturtillgång och firar i år
hundraårsjubileum. Parken som innefattar ett mycket viktigt kulturhistoriskt arv behöver
underhållas bättre, och i viss mån renoveras. Flera av byggnaderna är i dåligt skick, och
Centerpartiet vill att byggnaderna ska bevaras för framtiden. Boråsarna, men även andra
sjuhäradsbor, har historiskt haft stor glädje av parken, inte bara för den natursköna
upplevelsen utan också av den generösa uteserveringen, museet och av musikuppträdandena.
Årligen har museet haft uppemot 50 000 besökare. Ramnaparken är således väl värd att
bevara, för även idag är parken ett viktigt besöksmål.
Borås Museum, med sitt Skansen i miniatyr, belyser Sjuhäradsbygdens utveckling under
historien. Friluftsmuseet är skapat genom att byggnader och inventarier överlåtits till Borås
Stad för förvaltning av dessa genom Borås Museum. Den förening som överlåtit
byggnadernas skötsel och underhåll med bibehållen äganderätt är De Sju Häradernas
Kulturhistoriska Förening. Det finns ett avtal från 2012, ursprungligen från 1984, som reglerar
förhållandena mellan föreningen och Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för
fastigheternas skötsel och fastigheterna är inlagda i det interna hyressystemet och
Kulturnämnden betalar hyra för dem.
Centerpartiet har i innevarande års budget avsatt 300 tkr för att göra en förstudie om hur
Ramnaparken ska kunna renoveras. I dagsläget sker visst årligt underhåll, med fokus på att
tillgodose byggnadernas skalskydd. För byggnadernas bevarande på sikt är det prioriterat att
bland annat lägga om tak, men det krävs mer medel för att bevara även interiören. Däremot
finns ingen nedskriven skötselplan för fastigheterna, utan underhållet sker i tät samverkan
mellan Borås Museum och Lokalförsörjningsförvaltningen. Det är i sammanhanget viktigt att
framhålla att arbetet i parken kräver hantverkare med särskild kunskap om att arbeta med
kulturhistoriska byggnader, för att byggnadernas historiska förankring inte ska förvanskas.
Det gör att betydelsen av en tydlig och konkret plan för fastighetsunderhållet är än viktigare.
Att investera i fastigheter som kommunen inte äger är en fråga som behöver belysas i
sammanhanget. Avtalet som reglerar förhållandet mellan föreningen och kommunen ställer
krav på särskilda överenskommelser då ny-, om- eller tillbyggnad sker. Att kommunen på sikt
bör få den fulla äganderätten över fastigheterna om kommunen ska sköta allt underhåll
förefaller naturligt. Även om föreningen anser att samlingarna kommer från hela Sjuhärad,
och av det skälet inte kan skänkas till Borås Stad så borde det vara den rimligaste lösningen,
då Borås Stad ändå får ta det ekonomiska ansvaret för byggnaderna. Föreningen syn på
framtiden för fastighetsbeståndet bör i sammanhanget undersökas. Den uppsägningsklausul
som finns i avtalet bör kunna användas för att få till ett avtal som på ett bättre sätt tryggar
fastigheterna. För att säkra parkens överlevnad på sikt behöver en del sådana mera strategiska
frågor benas ut, i samverkan med föreningen i fråga.
Att Borås Stad ensam ska finansiera denna kulturhistoriska samling kan också behöva bli
föremål för diskussion. Samlingarna har ett större värde, och Borås Stad bör kunna få stöd i

MOTION
Centerpartiet

2014-02-20
Kommunfullmäktige

finansieringen från annat håll för att sköta detta. Extern finansiering bör diskuteras med
Sjuhäradskommunerna och med Västra Götalandsregionen. Särskilt Sjuhäradskommunerna
bör vara intresserade av att delta i finansieringen för att trygga det gemensamma kulturarvet.
Med de medel vi anslår i vår budget kan vi kartlägga byggnadernas behov av insatser och
därefter ta fram en plan för fastighetsunderhållet. Det skulle innebära att det sker årliga
förbättringar i fastigheterna, utöver vad som sker idag, och att det sker på bästa sätt för att
bevara fastigheternas karaktär. Byggnadsvården behöver ske på ett planerat och systematiserat
sätt, så att ad hoc investeringar undviks. På så vis kan vi långsiktigt säkra Ramnaparkens och
Borås Museums höga standard för kommande generationer.
Vi yrkar mot bakgrund av ovan att Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med motionens
intentioner, att
– Uppdra åt Kulturnämnden i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden att studera
Ramnaparkens framtida utveckling, avtalets påverkan på fastighetsbestånden samt hur
parkens fastighetsbestånd ska säkras för framtiden.
– Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan med Kulturnämnden att ta fram en plan
för det löpande fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
– Uppdra åt Kulturnämnden att undersöka möjligheterna till extern finansiering av
Ramnaparken.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Mats Brandt
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Datum

Ärendenummer

2014-06-12

Dnr 2014/KN0075 872

Ulrika Kullenberg, 033-35 89 52

Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Renovera Ramnaparken!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0194.
Beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionens förslag gällande en vård- och underhållsplan.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden uppskattar motionärernas syn på Ramnaparken som en värdefull
tillgång för staden och ett viktigt kulturhistoriskt arv som kräver genomtänkt
underhållsplanering för att bevaras.
Från att ha varit nere på en låg nivå är underhållet av byggnaderna i Ramnaparken
idag tillfredställande. Arbetet med en vård- och underhållsplan har sedan en tid inletts
men behöver formaliseras och genomföras. De föreslagna förstudiepengarna bör
riktas mot en vård- och underhållsplan som även innefattar en periodiserad
skötselplan.
Ett nyskrivet och fungerande avtal som reglerar verksamheten finns mellan Borås
Stad och De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening. Dessutom finns sedan 2007
ett avtal mellan Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som reglerar det
årliga underhållet av byggnaderna med expertmedverkan från De Kulturhistoriska
Museerna. För att öka omfattningen av yttre och inre underhåll behöver extra medel
tillskjutas.
Överläggningar med Länsstyrelsen om ekonomiskt stöd för underhåll av
Ramnaparkens byggnader har tidigare undersökts. Möjligheter till medel för
bevarande av flyttade kulturhistoriska byggnader är mycket begränsat.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturnämnden uppskattar motionärernas syn på Ramnaparken som en värdefull
tillgång för staden och ett viktigt kulturhistoriskt arv som kräver genomtänkt
underhållsplanering för att bevaras.
Från att ha varit nere på en låg nivå är underhållet av byggnaderna i Ramnaparken
idag tillfredställande. Arbetet med en vård- och underhållsplan har sedan en tid inletts
men behöver formaliseras och genomföras. De förslagna förstudiepengarna bör riktas
mot en vård- och underhållsplan som även innefattar en periodiserad skötselplan.
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Ett nyskrivet och fungerande avtal som reglerar verksamheten finns mellan Borås
Stad och De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening. Dessutom finns sedan 2007
ett avtal mellan Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som reglerar det
årliga underhållet av byggnaderna med expertmedverkan från De Kulturhistoriska
Museerna. För att öka omfattningen av yttre och inre underhåll behöver extra medel
tillskjutas.
Överläggningar med Länsstyrelsen om ekonomiskt stöd för underhåll av
Ramnaparkens byggnader har tidigare undersökts. Möjligheter till medel för
bevarande av flyttade kulturhistoriska byggnader är mycket begränsat.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Om- och tillbyggnad av Bodaskolan 7 – 9 och tillbyggnad med
stadsdelskontor
SDN Öster gör ett påpekande om ”… det orimliga i att …. finansiera dubbla kapitalkostnader”. I
samband med beslut om projekteringsuppdraget den 24 februari 2014 skrev Kommunstyrelsen till
nämnden: ”Det ger en för hög lokalkostnad för skolenheten om kapitalkostnaden för den bortrivna
delen av skolan även fortsättningsvis skulle ingå i hyresberäkningen”.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen anvisar Lokalförsörjningsnämnden 164,5 mnkr för om- och tillbyggnad av Bodaskolan 7-9
och en tillbyggnad med ett stadsdelskontor i enlighet med nämndens förslag 26 augusti 2014.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0799 28 7
Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-09-09, Christer Johansson
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Dnr 2013/KS0799
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Lokalförsörjningsnämnden

Om- och tillbyggnad av Bodaskolan 7 – 9 och
tillbyggnad med stadsdelskontor.
Lokalförsörjningsnämnden har den 26 augusti redovisat ett slutligt förslag till om- och
tillbyggnad av Bodaskolan och tillbyggnad av ett stadsdelskontor för en beräknad
utgift på 164,5 milj kronor. Stadsdelsnämnderna Öster och Norr har tillstyrkt
förslagen. Norr har behandlat förslaget på grund av att nämnden skall bedriva
särskola i de nya lokalerna.
Projekteringsuppdraget för detta byggprojekt grundades på en kalkyl från
Lokalförsörjningsnämnden på en totalutgift på 198,5 mnkr. Den kalkyl som redovisas
nu bygger på det glädjande faktum att anbudet på byggnadsarbetena är 53 mnkr lägre
än beräkningen vid projekteringstillfället. Däremot har andra poster i kalkylen nu
justerats upp betydligt.
Bland de poster som nu visar högre belopp finns ”Oförutsett” med en ökning från 11
mnkr till 20 mnkr. Dessutom har projektering och byggherrekostnader ökats med 4
mnkr. Här handlar det till stora delar om bedömning av utgifter som inte är möjliga
att exakt beräkna i förväg. Det är Lokalförsörjningsnämndens uppgift att göra dessa
bedömningar varför Kommunstyrelsen inte ifrågasätter dessa även om utgifterna är
förhållandevis stora. Men det är viktigt att framhålla att det här inte handlar om
ofrånkomliga utgifter utan att projektet styrs på ett sådant sätt att dessa utgifter
minimeras.
Kommunstyrelsen har den 15 september 2014 anvisat Lokalförsörjningsnämnden
164,5 mnkr för om- och tillbyggnad av Bodaskolan 7-9 och en tillbyggnad med ett
stadsdelskontor i enlighet med nämndens förslag 26 augusti 2014.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
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

1(3)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2014-09-04

Dnr 2014/SDNN0142

Begäran om förhyrning av lokaler till
grundsärskolan i Bodaskolan
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-25 att ge berörda nämnder i
uppdrag att organisera, och i ombyggnaden av Bodaskolan, bygga på ett
sådant sätt, att elever i grundsärskolans åk 7-9 med inriktning
ämnesområden (träningsskolan) som idag går tillsammans med elever på
Fjärdingskolan F-6, kan få gå på Bodaskolan med jämnåriga.
Det ställs stora krav på lokaler och hjälpmedel för denna elevgrupp, då flera
av dem har mycket stora funktionsnedsättningar, varför det inte går att
utnyttja ev. tomma lokaler på andra 7-9 skolor i Borås Stad. Den geografiska
närheten till Fjärdingskolan är också en förutsättning för att kunna hålla
ihop personalen i arbetet kring elevgruppen. Det är så pass nära att
gemensamma arbetsplatsträffar och samarbete mellan arbetslagen kan
fungera väl.
Stadsdelsnämnden har redan 2013-12-16 begärt denna förhyrning och har
nu av LFF och Ekonomistyrning ombetts förnya begäran då anbuden
inkommit och hyrespriset fastställts. Den fastställda hyran har blivit något
billigare än i förstudien där 778 893 kr uppgavs som beräknad hyra.
Hyran för de nya lokalerna på Bodaskolan beräknas nu till 649 922 kr per år.
För att kompensera hyreskostnaderna i de nya lokalerna planeras A-resursen
som idag är inhyrd i Brämhults fritidsgård flyttas till samma lokaler som
grundsärskolan. Stadsdelsnämnden Öster, som kommer att ansvara för
denna verksamhet, sparar då in 105 400 kr genom att lämna lokalerna i
Brämhults fritidsgård. I de lokaler som blir lediga på Fjärdingskolan då de
äldsta eleverna flyttar, finns en möjlighet att flytta in verksamheten vid
Kvarngården Mini. En ytterligare besparing på 212 451 kr. Kalkylen är alltså
649 922 – (105 400 + 212 451) = 332 122 kr i ökad hyra. Den exakta
fördelningen av hyreskostnaden mellan Stadsdelarna Öster och Norr, då
Öster tagit över ansvaret för A-resursen, är ännu inte fastställd.
Fördelningen bedöms inte vara av avgörande betydelse för att gå vidare med
förhyrningen.
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Hyresökningen är också motiverad utifrån att antalet elever åter kommer att
öka inom grundsärskolan inom några år eftersom elevantalet i
grundskoleåldern kommer att öka i Borås Stad och elever som är i behov av
den verksamhet som finns på Fjärding/Boda grundsär inte kommer att välja
fristående skolor. Hyreskostnaden per elev idag för eleverna på
grundsärskolan vid Fjärdingskolan är idag ca 65 000 kr per år, vilket innebär
att en ökning med 4 elever skulle kompensera för hyresökningen. Därmed
torde internpriset inte behöva påverkas.
Stadsdelsnämnden Norr begär därmed att den planerade ombyggnaden av
Bodaskolan fortskrider enligt plan och den föreslagna hyran accepteras.

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
skrivelsen till Lokalförsörjningsnämnden samt Kommunstyrelsen

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon inverkan ur ett Ekologiskt perspektiv.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon inverkan ur ett Ekonomiskt perspektiv då
elevantalet och därmed intäkterna ökar.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Eleverna i grundsärskolan åk 7-9 kommer att få möjlighet att samspela med
jämnåriga.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Flytten och önskemålet om denna planerades redan under 2009. Under den
processen var föräldrarepresentanter och FUB delaktiga. De elever som nu
6 år senare kommer att bli aktuella för flytt har inte tillfrågats.
Likabehandling
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Att flytta eleverna till Bodaskolan bedöms förbättra förutsättningarna ur ett
likabehandlingsperspektiv.

Omvärldsperspektiv
Inga särskilda aspekter har framkommit vi analysen.

Facklig samverkan
Ärendet har tidigare beretts i LSG (dec 2013) för de kommungemensamma
verksamheterna. Ärendet har inte aktualiserats igen på LSG då det endast
handlar om en hyressänkning.
Information vid FSG 2014-09-01.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Sammanträdesdatum 2014-08-28
2013/SDNO0045
Handläggare
Göran Carlsson

Kommunstyrelsen

Godkännande av anslagsframställan för ombyggnad av
Bodaskolan år 7 - 9 samt tillbyggnad av ett stadsdelskontor
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till
ombyggnad av Bodaskolan år 7 – 9 samt tillbyggnad av ett stadsdelskontor till en
sammanlagd investeringsutgift på 164 500 000 kronor exkl. moms, under förutsättning att
nuvarande kapitalkostnad för Bodaskolan skrivs av i sin helhet efter färdigställandet samt att
det i kostnaden för byggprojektets evakuering ingår eventuella tillkommande poster i form
av material, hyreskostnader och transporter.
Nämndens yttrande
Under 2011 avslutades etapp 1 för ombyggnationen av Bodaskolan som omfattade
förskoleklass till och med årskurs 6.
2013-03-26 begärde Stadsdelsnämnden Öster att Lokalförsörjningsnämnden skulle inleda en
förstudie och kostnadsberäkna ombyggnation av lokalerna för årskurs 7-9 samt en
tillbyggnad av ett stadsdelskontor.
Etapp 2 föreslås omfatta byggnaden som idag inrymmer år 7–9 samt nuvarande
administrationsbyggnad.
I samband med den nya organisationen med stadsdelsnämnder väcktes förslaget att i
samband med Bodaskolans ombyggnation även pröva möjligheten att etablera ett
stadsdelskontor inom skolfastigheten. Nuvarande stadsdelskontor inryms för närvarande i
tillfälliga kontorspaviljonger samt i före detta Brämhults kommundelskontor.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att integrera ett stadsdelskontor med Bodaskolan.
Det ger möjligheter att samordna teknik, olika funktioner samt lokalytor och på så sätt nå en
hög effektivitet i lokalutnyttjandet. En ökad vuxennärvaro på skolan är ytterligare en positiv
effekt av en samordnad verksamhet.
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Sammanträdesdatum 2014-08-28
2013/SDNO0045
Handläggare
Göran Carlsson

Borås Stads ”Lokalprogram för skolor” har använts som underlag vid förstudien.
Inriktningen på förstudien har omfattat skolans behov av ändamålsenliga lokaler med
modern teknik för en god arbetsmiljö för elever och personal som ska leda till en hög
måluppfyllelse.
För att klara en etablering av ett stadsdelskontor med cirka 100 arbetsplatser krävs att den
nuvarande skolbyggnaden förses med en fjärde våning. Samtidigt behöver det skapas
ytterligare parkeringar i området.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-24 att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att
projektera en om- och tillbyggnad av Bodaskolan inklusive ett stadsdelskontor till en
beräknad utgift på 198,5 mnkr. i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag
2013-12-17.
Lokalförsörjningsnämnden har 2014-08-26 översänt en anslagsframställan för ovanstående
objekt till Stadsdelsnämnden Öster för godkännande.
Efter anbudsförfarandet uppgår totalkostnaden för projektets investeringsutgift till
164 500 000 kronor. Byggobjektet finns upptaget i Borås Stads investeringsplan 2014 –
2016.
Ekonomi
Objektets kostnadsförändring år 1 är totalt 9 157 400 kronor fördelat på:
Skola
Stadsdelskontor
Särskola

5 699 815 kronor
2 807 663 kronor
649 922 kronor.

I investeringskostnaden har Lokalförsörjningsnämnden beräknat evakueringskostnaderna till
16 mnkr. Ersättningslokaler för undervisning och för måltidsproduktionen m.m. blev klart
sent under våren vilket inneburit att Stadsdelsnämnden Öster inte kunnat förutse
tillkommande kostnadsposter. Stadsdelsnämnden Öster förutsätter dock att det i kostnaden
för evakueringen ingår de engångskostnader som kan uppstå i form av tillkommande
material, hyreskostnader och transporter.
Den totala om- och nybyggnadsarean är 10 620 m2 inkl. som fördelas per verksamhet enligt
följande:
Skola
Stadsdelskontor
Särskola

6 610 m2
3 256 m2
754 m2
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Sammanträdesdatum 2014-08-28
2013/SDNO0045
Handläggare
Göran Carlsson

Hyreskalkyl uppdelad på respektive verksamhet
Skola
Nuvarande hyra skola (7-9)

6 177 319 kr

Hyresförändring år 1 efter ombyggnad

5 699 815 kr

Ny hyra

11 877 134 kr

Stadsdelskontor
Hyresförändring år 1 efter ombyggnad

2 807 663 kr

Avgår hyra för paviljongen

-1 727 305 kr

Avgår hyra för fd. Brämhult kdk

-1 215 369 kr

Nettoförändring för stadsdelskontoret

+ 135 012 kr

Finansiering
Stadsdelsnämnden Öster konstaterar med tillfredsställelse att investeringsutgiften blivit
betydligt lägre jämfört med kalkylen som presenterades vid projekteringsframställan.
Ur ett verksamhetsperspektiv konstaterar däremot Stadsdelsnämnden Öster att skolans nya
hyra efter ombyggnad, knappt 12 miljoner kronor, inte är möjlig att bära. Stadsdelsnämnden
kan bara konstatera det orimliga i att, enligt hyreskalkylen ovan, finansiera ”dubbla”
kapitalkostnader vilket i praktiken innebär att Stadsdelsnämnden Öster ska finansiera två
skolor. Rimligtvis borde den nuvarande hyran (kapitalkostnaden) avskrivas i sin helhet när
skolan är färdigställd med hänvisning till att ombyggnaden är så pass omfattande att den kan
jämföras med en nyproduktion.
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Sammanträdesdatum 2014-08-28
2013/SDNO0045
Handläggare
Göran Carlsson

Stadsdelsnämnden Öster godkänner anslagsframställan under förutsättning att Bodaskolans
nuvarande kapitalkostnad (hyreskostnad) avskrivs i sin helhet efter färdigställandet.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB
Boråsregionens kommunalförbund har beslutat rekommendera medlemskommunerna att besluta om
deltagande i partnerskapet Business Region Borås, BRB och översänt ett förslag till avtal.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad deltar i partnerskapet Business Region Borås, BRB, from 2015 och tackar ja till förslaget att agera
värdkommun för verksamheten.

2014-09-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0532 141
Programområde: 1
Handläggare: Anders Glemfelt
Datum/avdelningschef: 2014-09-04/Anders Glemfelt
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Dnr 2014/KS0532 141

Näringsliv- och utredning
Anders Glemfelt

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

Deltagande i verksamheten Business Region Borås,
BRB
Boråsregionens kommunalförbund har beslutat rekommendera
medlemskommunerna att besluta om deltagande i partnerskapet Business Region
Borås, BRB och översänt ett förslag till avtal. Kommunalförbundet förordar Borås
Stad som värdkommun för verksamheten. Verksamheten ska ledas av en
politiskledningsgrupp med en ordinarie och en ersättare från varje ingående kommun.
Vidare föreslås en styrgrupp bestående av kommuncheferna från respektive ingående
kommun.
Ledningsgruppen svarar för
− Mål och verksamhetsplan för det kommande året
− Utvärdering av föregående års verksamhetsplan och organisation
− Utvecklingen av BRB
− Samordningen genom Borås Stad
− Årsavgift för kommande period
BRBs uppdrag föreslås till följande områden
− Etablerings och investeringsservice
− Förmedling av industrimark
− Utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet
− Marknadsföring och informationsinsatser för att nå uppsatta mål
Avtalstiden föreslås från 2015-01-01 och tills vidare med möjlig omförhandling senast
2019-01-01, om någondera parten då vill lämna partnerskapet gäller 1 års
uppsägningstid.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BRB ska ha en separat redovisad ekonomi och årsavgiften föreslås from vara 20:-/
kommunmedlem 2015.
Kommunstyrelsen i Borås Stad är positivt inställda till Business Region Borås och har
stora förhoppningar att en samordning av näringslivsfrågorna kommer att leda till
ökad tillväxt för hela regionen. Inte minst gäller detta för skapandet av en stark
västsvensk arbetsmarknadsregion som staden ser som nödvändigt för en stark och
positiv tillväxt i hela regionen.
Vad gäller skrivningen i avtalsförslaget noterar vi följande
− Syftet med partnerskapet bör utformas som, "att skapa bättre förutsättningar
för nya och växande företag, skapa fler arbetstillfällen, tillskapa
klusterbildningar inom regionala styrkeområden och att vara en attraktiv och
växande del av Göteborgsregionen. Syftet behöver vara klart och tydligt i
avtalsförslaget. Syftet i föreslaget avtalsförslag är inte tillräckligt tydligt utan
lämnar utrymme för tolkning av uppdraget.
− Uppdraget i förslaget är därmed för snävt formulerat, en skrivning avseende
utveckling av tillväxtfrågorna tillsammans med närliggande regioner, speciellt
med BRG, bör tillföras.
− Uppdraget bör även innefatta nödvändiga områden såsom klusterbildningar
och utveckling av regionala styrkeområden, kompetens och
arbetsmarknadsfrågor samt infrastruktur ur ett näringslivsperspektiv för att
säkerställa regional tillväxt och möjliggöra ett effektivt samarbete kring en
gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion.
− Gränsdragningarna kring Borås stads roll som värdkommun avseende
samordning, arbetsledning och styrning av regionala gemensamma
näringslivsresurser bör tydliggöras.
Kommunstyrelsen beslutar med beaktande av ovanstående synpunkter att:
Borås Stad deltar i partnerskapet Business Region Borås, BRB, from 2015 och tackar ja till
förslaget att agera värdkommun för verksamheten.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Glemfelt
Näringslivschef

2014-06-17

Medlemskommunerna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Förfrågan om deltagande i verksamheten Business Region Borås
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde den 5 juni 2014 att rekommendera
medlemskommunerna att besluta om deltagande i partnerskapet Business Region
Borås, BRB utifrån bifogat avtal. Beslut ska vara Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund tillhanda senast 20140926.
Bakgrund
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 20120504 att
rekommendera medlemskommunerna att delta i Business Region Borås, BRB och
avtal skrevs för perioden 20120401-20141231. Eventuellt nytt avtal ska tecknas från
20150101. Direktionen har vid två tillfällen under 2014 behandlat ärendet och kom
fram till att ett nytt avtal ska förtydligas avseende politisk styrning, inflytande och
uppdrag. Vidare har hemvist för verksamheten diskuterats och frågan hänvisades till
presidiet för att ta fram ett förslag.
Förslag till avtal har förtydligats avseende organisation där en politisk ledningsgrupp
föreslås inrättas bestående av en ledamot och en ersättare från ingående kommun.
Vidare föreslås en styrgrupp bildas bestående av kommunchefer i ingående
kommuner samt förbundsledning (förbundsdirektör eller regionutvecklingschef) på
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Den politiska ledningsgruppen har att hantera:
 Mål och verksamhetsplan för det kommande året
 Utvärdering av föregående års verksamhetsplan och organisation
 Utvecklingen av BRB
 Samordningen genom Borås stad
 Årsavgift för kommande period
Styrgruppen bereder ärenden inför den politiska ledningsgruppen samt följer upp
verksamheten kontinuerligt.
Presidiet förordar Borås Stad som värdkommun för verksamheten. Värdkommunen
ska tillse att ingående kommuner har insyn i ekonomi och resultat genom
rapportering till politisk ledningsgrupp och styrgrupp.

2014-06-17

Yttrandet ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2014-09-26 på följande adress
info@borasregionen.se

BORÅSREGIONEN - SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2014-06-05 §34
2. Förslag till avtal BRB

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2014-06-05

§ 34 Business Region Borås
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 20120504 att
rekommendera medlemskommunerna att delta i Business Region Borås, BRB och
avtal skrevs för perioden 20120401-20141231. Eventuellt nytt avtal ska tecknas från
20150101.
Direktionen har vid två tillfällen under 2014 behandlat ärendet och kom fram till att
ett nytt avtal ska förtydligas avseende politisk styrning, inflytande och uppdrag.
Vidare har hemvist för verksamheten diskuterats och frågan hänvisades till presidiet
för att ta fram ett förslag.
Förslag till avtal har förtydligats avseende organisation där en politisk ledningsgrupp
föreslås inrättas bestående av en ledamot och en ersättare från ingående kommun.
Vidare föreslås en styrgrupp bildas bestående av kommunchefer i ingående
kommuner samt förbundsledning (förbundsdirektör eller regionutvecklingschef) på
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Den politiska ledningsgruppen har att hantera:
 Mål och verksamhetsplan för det kommande året
 Utvärdering av föregående års verksamhetsplan och organisation
 Utvecklingen av BRB
 Samordningen genom Borås stad
 Årsavgift för kommande period
Styrgruppen bereder ärenden inför den politiska ledningsgruppen samt följer upp
verksamheten kontinuerligt.
Presidiet förordar Borås Stad som värdkommun för verksamheten. Värdkommunen
ska tillse att ingående kommuner har insyn i ekonomi och resultat genom
rapportering till politisk ledningsgrupp och styrgrupp.

Direktionen beslutar
att rekommendera medlemskommunerna att besluta om deltagande i partnerskapet
Business Region Borås, BRB utifrån föreslaget avtal. Beslut ska vara Sjuhärads
kommunalförbund tillhanda senast 20140926.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2014-06-05
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 13 juni 2014 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Förslag till Avtal Business Region Borås, BRB
Syftet med Business Region Borås, BRB, är att skapa goda förutsättningar för nya
etableringar och växande företag för samtliga ingående kommuner och bidra till en
gynnsam arbetsmarknadsförstoring i Västsverige.
1. Parter
Mellan nedanstående parter, värdkommun och kommun har följande avtal träffats.
2. Värdkommun
Borås Stad
501 80 Borås
Org nr 212000-1561
E-postadress: boras.stad@boras.se
3. Kommun
XX Kommun
adress
Org. Nr
e-post
Deltagande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Business Region
Borås samarbeta för att främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk,
social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området
Boråsregionen. Det sker genom ett näringslivsfrämjande arbete avsett att öka
attraktionskraften för människor, företag och kapital. Partnerskapet förutsätter ett
ömsesidigt ansvarstagande.
Deltagande kommuns näringslivsorganisation avsätter utifrån fastställd verksamhetsplan
tillräckliga resurser för att nå uppsatta mål.
4. Uppdrag
BRBs uppdrag är att fokusera på åtgärder inom följande områden:
 Etablerings- och investeringsservice
 Förmedling av industrimark
 Utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet
 Marknadsföring och informationsinsatser för att nå uppsatta mål
En verksamhetsplan skall fastställas årligen av den politiska ledningsgruppen efter
upprättat avtal.
5. Avtalstid
Avtalet träder i kraft 2015-01-01 och gäller tills vidare. Dock skall en avstämning med
möjlighet till omförhandling ske mellan parterna senast 2019-01-01. Om parterna, vid
denna avstämning, inte kommer överens om fortsatt samverkan inom ramen för BRB,
skall ett års uppsägningstid råda. Vid någon av parternas begäran av uppsägning av
avtal före eller efter nämnda avstämning gäller ett års uppsägningstid.
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6. Inflytande
Kommunen skall ha insyn i och kunna påverka verksamheten vid BRB. Värdkommunen
skall tillse att kommunen har insyn i ekonomi och resultat genom rapportering till politisk
ledningsgrupp och styrgrupp.
7. Organisation
Politisk nivå
Politisk ledningsgrupp:
En politisk ledningsgrupp skall finnas bestående av en ledamot och en ersättare per
deltagande kommun. Ordförande i den politiska ledningsgruppen är kommunstyrelsens
ordförande i Borås Stad. Den politiska ledningsgruppen skall sammanträda minst två
gånger per år.
Den politiska ledningsgruppen har att hantera:






Utvärdering av föregående års verksamhetsplan och organisation
Mål och verksamhetsplan för det kommande året
Utvecklingen av BRB
Samordningen genom Borås stad
Årsavgift för kommande period

Tjänstemannanivå
Styrgrupp:
En styrgrupp skall finnas bestående av kommuncheferna i deltagande kommuner samt
av förbundsledningen (Förbundsdirektör eller Regionutvecklingschef) från Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund. Ordförande i styrgruppen är kommunchef i Borås Stad.
Styrgruppen skall sammanträda minst tre gånger per år.
Styrgruppen bereder ärenden inför den politiska ledningsgruppen samt följer upp
verksamheten kontinuerligt.
Samordningsgrupp:
Samordningsgruppen består av näringslivscheferna i BRBs ingående kommuner.
Samordningsgruppen samordnar arbetet operativt inom BRB. En särskild fråga att arbeta
med är samverkan med näringslivet och andra näringslivsfrämjande organisationer.
Näringslivschef i Borås Stad leder gruppens arbete. Samordningsgruppen sammanträder
minst tre gånger per år.
8. Samverkan med Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Samverkan mellan BRB och kommunalförbundet skall ske kontinuerligt för att samordna
närliggande arbetsområden, undvika dubbelarbete och för att nyttja verksamheternas
resurser på bästa sätt.
9. Arkivansvar
Värdkommunen ansvarar för all hantering av allmänna handlingar, inklusive diarieföring,
utlämning av handlingar, beslut om att inte lämna ut sådana handlingar samt arkivering
och gallring.
10. Försäkring
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Verksamheten BRB skall under hela avtalstiden omfattas av värdkommunens
kommunförsäkring. Personalen vid BRB omfattas av värdkommunens försäkringsskydd.
11. Årsavgift
Kommunens avgift år 2015 för partnerskapet BRB är 20 kr kronor per invånare.
Fastställd avgift skall betalas halvårsvis med invånarantalet den 1 juli samt 31 december
före verksamhetsåret som utgångspunkt.
12. Justering av årsavgift
Justering av avgift kan komma att ske. Skäl till justering kan vara att beslut fattas om
förändring av verksamheten. Eventuella justeringar skall tas upp för diskussion och
beslut i den politiska ledningsgruppen innan de träder i kraft.
13. Administrativa avgifter
Ersättning för fakturerings- eller expeditionsavgifter utgår ej.
14. Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta skall regleras enligt gällande räntelag.
15. Mervärdesskatt
Angivna belopp är exklusive mervärdesskatt.
16. Ekonomisk redovisning och hantering av överskott
Ekonomin i verksamheten BRB skall redovisas separat och därmed särskiljas från
värdkommunens övriga ekonomi.
I det fall någon av parterna säger upp avtalet, skall överskott betalas tillbaka till
kommunen efter uträkning av procentuell andel i förhållande till övriga kommuners andel
av överskottet.
17. Force majeure
Såväl värdkommun som kommun fritar sig från allt ansvar om krig, mobilisering,
förstärkt försvarsberedskap, politiska oroligheter, strejk, lockout, eldsvåda,
naturkatastrof, olyckshändelse, transportsvårighet eller om andra förhållanden utanför
värdkommunens och kommunens kontroll inträffar, som försvårar eller skäligt fördyrar
för part att fullfölja avtalade förpliktelser.
18. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet skall för sin giltighet skriftligen vara godkända och
undertecknade av samtliga parter.
19. Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan motpartens skriftliga tillstånd därtill.

3

20. Handlingarnas inbördes ordning
För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i dessa mot varandra stridande
uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat, sinsemellan i följande rangordning:
1) Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, vilka godkänts av båda parterna
2) Detta avtal
21. Tvist
Tvist om tolkning och tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall i första hand försöka lösas genom förhandling mellan parterna.
Skulle parterna inte enas skall tvisten avgöras i svensk allmän domstol med Borås
tingsrätt som första instans.

Borås den

__________________________

____________________________
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SP 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag

2014-09-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0561 425
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-09-04 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2014/KS0561 425
Ert Dnr S2014/5195/PBB

Samhällsplanering
Karin Johansson

Socialdepartementet

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
Yttrande i sammanfattning
• Borås Stad är positiv till förordningen
• Synpunkter på tillämpningen av riktvärden gällande studentbostäder
• Behov av övergångsbestämmelser
• Ljudnivå för tyst sida i 2 kap 2§ bör ändras till 50 dBA
• Förtydliganden för viken ljudnivå som gäller inomhus
• Olika riktvärden beroende på bebyggelsetäthet
• Förtydligande av definitionen tätbebyggda delar/samlad bebyggelse
Kommunstyrelsen yttrande i sin helhet
Borås Stad är positiv till att det i förslag till förordning finns tydligt angivna riktvärden
för trafikbuller och med tydligt angivna avstegsprinciper. De nya riktvärdena
kommer att underlätta för både planläggning och bygglov i bullerutsatta lägen och
skapar fler möjligheter till bostadsförtätning av Borås enligt vision, Borås 2025.
Borås Stad motsätter sig dock att förslaget tillåter ett högre riktvärde för
bostadsbyggnader som är avsedda för studenter vid universitet eller högskola.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att studentbostäder bör omfattas av samma
bullerkrav som övriga bostäder. Bostäder som idag används som studentbostäder kan
i framtiden komma att få ändrad användning.
Det finns också en tveksamhet i förslaget angående övergångsbestämmelser.
Lagstiftaren borde precisera en bestämmelse om att förordningen sätter sig över
gamla bullerbestämmelser i gällande detaljplaner enligt äldre riktvärde. I annat fall har
vi ett antal detaljplaner som ställer högre krav på trafikbuller än vad lagen anger.
Konsekvensen av detta blir att vi sitter med ett antal planbestämmelser som gäller och
där bygglov får prövas som avvikelse mot plan och i värsta fall medför att planen
måste ändras.
Ljudnivån 50 dBA, den nivå som tidigare kallades ljuddämpad sida, är det riktvärde
som ska gälla för den sida som överskridanden ska tillåtas (2 kap 2§)
Det framgår inte av förordningstexten att det fortfarande är 30 dBA ekvivalent
ljudnivå som gäller inomhus. Den gränsen borde kvarstå även efter införandet av
förordningen.
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Det är otydligt, och behöver beskrivas, när eller var riktvärdena kan tillåtas att
överskridas. Det är förmodligen storstädernas behov av förtätning och inte hela
landets behov som har tagits hänsyn till. På många mindre orter torde det inte vara
nödvändigt att överskrida riktvärdena. Om överskridanden tillåts slentrianmässigt
riskerar det att bli praxis och därmed tillämpning på fler platser än vad samhället och
människors hälsa behöver.
Definitioner av tätbebyggda delar/samlad bebyggelse i utredningen Samordnande
bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) är ett tydliggörande av
när det är befogat att överskridanden kan ske och borde finnas med i förordningstexten.
Ur Borås Stads tidigare remissvar över ”samordnade bullerregler för att underlätta
bostadsbyggandet” stod det att läsa följande:
”Att begreppet ”tätbebyggda delar” byts ut till definition ”den samlade bebyggelsen” (ska ha en
sådan omfattning att det finns underlag för kollektivtrafik, samhällsservice mm i bostädernas närhet)
anser Borås Stad som bra och bör leda till en tydligare gemensam tolkning mellan samtliga parter i
plan- och byggprocessen.”

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Svensk författningssamling

Förordning
om riktvärden för trafikbuller;

SFS

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller från
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader.
Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av
bullervärden vid bostadsbyggnader.
2 § Bestämmelserna i 2 och 3 kap. ska tillämpas vid bedömningen av om
kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a §
plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt. Bestämmelserna i 3 kap.
1 och 2 §§ ska även tillämpas vid prövning av tillstånd för flygplatser enligt
miljöbalken och enligt bestämmelser meddelade med stöd av balken.
Bestämmelserna i 3 kap. gäller inte buller från militär flygverksamhet.
3 § I denna förordning avses med
bostadsrum: alla rum i en bostad utom förråd, hall, kök, toalett och
tvättstuga,
buller från flygplatser: buller från start och landning samt rullbanefas i
samband med start och landning,
dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå,
ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spår- och vägtrafik, beräknad
som ett frifältsvärde, för årsmedeldygn,
FBN: en medelljudnivå för flygtrafik, beräknad som ett frifältsvärde, för
årsmedeldygn som utgörs av årsmedeldag, årsmedelkväll, och årsmedelnatt
med ett tillägg om 5 dBA på ljudnivå för kväll och 10 dBA på ljudnivå för
natt,
frifältsvärde: ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad,
maximal ljudnivå: en ljudnivå för spår- och vägtrafik av den mest
bullrande fordonstypen med tidsvägning F (fast), beräknad som ett
frifältsvärde,
maximal ljudnivå flygtrafik: den högsta ljudnivån för flygtrafik vid en
enskild flygpassage under en viss tidsperiod som årsmedelvärde med
tidsvägning S (slow), beräknad som ett frifältsvärde,
riktvärde för buller: värde som inte bör överskridas,
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årsmedeldag: en genomsnittsdag baserad på samtliga starter och
landningar mellan kl. 06.00 och 18.00 under ett kalenderår dividerat med det
totala antalet dagar under samma kalenderår,
årsmedelkväll: en genomsnittskväll baserad på samtliga starter och
landningar mellan kl. 18.00 och 22.00 under ett kalenderår dividerat med det
totala antalet kvällar under samma kalenderår, och
årsmedelnatt: en genomsnittsnatt baserad på samtliga starter och
landningar mellan kl. 22.00 och 06.00 under ett kalenderår dividerat med det
totala antalet nätter under samma kalenderår.

2 kap. Buller från spårtrafik och vägar
1 § Riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar är
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostadsbyggnad som är avsedd för studenter vid universitet eller
högskola gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att riktvärdet är
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
2 § De riktvärden som anges i 1 § första stycket 1 och andra stycket får
överskridas om
1. det vid en bostadsbyggnad finns en sida där ekvivalent ljudnivå uppgår
till högst 55 dBA vid fasad och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00
uppgår till högst 70 dBA vid fasad, samt
2. minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.
Vid en ombyggnad eller ändrad användning av en byggnad gäller i stället
för vad som anges i första stycket 2, att minst ett bostadsrum i en bostad ska
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids.
Vid en uteplats får riktvärdet i 1 § första stycket 2 dock endast överskridas
med högst 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger under den timme som
trafiken är som mest intensiv mellan kl. 06.00 och 22.00.
3 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas
till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

3 kap. Buller från flygplatser
1 § Riktvärdet för buller från flygplatser är
1. 55 dBA FBN vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en
a) uteplats mellan kl. 06.00 och 22.00, om en sådan ska anordnas eller
finns i anslutning till byggnaden, och
b) bostadsbyggnads fasad mellan kl. 22.00 och 06.00.
Vad gäller buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte vad
som anges i första stycket 2 a.

2

2 § Det riktvärde som anges i 1 § 2 får överskridas, dock högst
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 vid uteplats, och
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.
Vad gäller buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte vad
som anges i första stycket 1.

SFS

3 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas
till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.
1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 3 kap. ska tillämpas i ärenden om prövning av
tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och enligt bestämmelser
meddelade med stöd av balken som har inletts efter ikraftträdandet.
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BESLUTSFÖRSLAG

Detaljplan för del av Hulta, Hulta 4:1 m fl
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag

2014-09-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-09-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0641 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2014-09-08 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-09-15

Dnr 2014/KS0641 214

Samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för del av Hulta, Hulta 4:1 mfl
Befintlig verksamhet på Hulta expanderar och behöver större tomt. Den enda möjliga
expansionsytan är området väster om den nuvarande verksamheten där det tidigare
fanns odlingslotter. Försök har gjorts att starta stadsodling på platsen, men intresse
bland de boende har varit svalt.
En utvidgning av befintlig verksamhet i ett väl kollektivtrafikanslutet läge är positivt
och överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling och följer Borås Stads vision,
Borås 2025.
Området är i dag planlagt för odlingsområde. AB Bostäder uppmanas att studera
möjliga etableringar för stadsodling i närområdet.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att
ändra detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Borås Stad avstår från att svara gemensamt med Herrljunga
kommun på Trafikverkets remiss angående ÅVS för Västra
stambanan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0616 532
Handläggare: My-Linda Lorentsson, tfn 033-35 82 76
Datum/avdelningschef: 2014-09-11/bh

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-09-15

Dnr 2014/KS0616 532

Samhällsplaneringsavdelningen
My-Linda Lorentsson

Herrljunga kommun

Borås Stad avstår från att svara gemensamt med
Herrljunga kommun på Trafikverkets remiss
angående ÅVS för Västra stambanan
Borås Stad har tagit emot inbjudan från Herrljunga att delta i arbetet att ta fram ett
gemensamt remissvar till Trafikverket angående åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Västra
stambanan. Men Borås Stad kommer inte att svara gemensamt med Herrljunga
kommun på Trafikverkets remiss.
Götalandsbanan genom Borås är i särklass Borås Stads viktigaste utvecklingsfråga. En
ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats kommer
att fortsätta genom Borås vidare mot Jönköping, Linköping, Norrköping och
Stockholm (Götalandsbanan).
Arbetet med järnvägsplan, lokaliseringsutredningar, åtgärdsvalsstudie och
trafikutredning pågår. Borås och Bollebygd samt Göteborgsregionens
kommunalförbund har tecknat ett medfinansieringsavtal om en detaljerad utredning
om Götalandsbanans sträckning. Motivet för kommunerna att medfinansiera
Trafikverkets utredning är att snabbare få fram besked om banans exakta sträckning.
Beslut om sträckning ska fattas 2016.
Efter att Göteborg-Borås och Ostlänken byggts är det naturliga fortsatta steget att
bygga Borås-Jönköping och på det sättet koppla ihop Stockholm-Göteborg med en
ny höghastighetsjärnväg – Götalandsbanan för att få ut full effekt av investeringarna.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Till företrädare för kommunerna Borås, Vara, Grästorp, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla:

Remissvar på Trafikverkets ÅVS för Västra stambanan
Den 14 maj skickade undertecknad ett mail med följande innehåll till kommunstyrelseordföranden i
respektive kommun:
Hej, kommunrepresentanter längs Älvsborgsbanan!
Jag vill med detta mail inleda någon form av samverkan för vårt gemensamma intresse i
Älvsborgsbanan och Herrljunga som knutpunkt för långväga resande till/från vår region.
Herrljunga kommun har för avsikt att svara på remissen angående Åtgärdsvalstudie för Västra
stambanan, genom vårt medlemskap i Västra stambanegruppen, men även som den enskilda knutpunkt
Herrljunga utgör. Därför vill vi erbjuda er andra som värderar denna tågknut att vara med på vårt
remissvar. Vi vet ännu inte hur detta kommer att se ut och bjuder gärna in till diskussion kring detta.
Åtgärdsvalstudien som nu gjorts för Västra stambanan syftar i princip till att öka robusthet och
kapacitetshöja sträckan så det är överlag positivt, men som bekant så är våra tillgångar aldrig
säkrade utan något vi hela tiden måste påpeka att vi vill behålla och utveckla. Att värna och utveckla
bytesmöjligheterna i Herrljunga är det vi främst vill framhålla i vårt remissvar och som vi tror att
även ni kan vara intresserade av att markera vikten av.
Remissmaterialet finns tillgängligt på:
http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Atgardsvalsstudier-i-Vastra-Gotalandslan/Vastra-stambanan/Dokument/
Låter ovanstående intressant så är ni varmt välkomna att kontakta mig (som kommer att handlägga)
alternativt kommunchef Niels Bredberg eller om du som är politiker vill ha politisk kontakt så gäller
vår KSO Mats Palm (S). Våra mailadresser återfinns i sändlistan.
Med vänlig hälsning,
Janna Petersson
Planeringssekreterare Herrljunga kommun
0513-171 13
janna.petersson@admin.herrljunga.se

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se

2014-08-22

Nu har arbetet pågått en tid och bifogat detta brev finner ni Herrljungas förslag till remissvar, som vi
hoppas att ni kan tänka er att ställa er bakom!
Rent praktiskt är tanken att det ska gå till enligt följande:
1. Tjänsteman ansvarig för infrastrukturfrågor gör en första bedömning av förslaget till remissvar
och kontaktar undertecknad vid eventuella frågor och synpunkter.
2. Om tjänsteman bedömer att förslaget möjligen kan godkännas av politiken i kommunen görs
en avstämning med ansvariga politiker och utfallet rapporteras till undertecknad.
3. Är eventuella synpunkter marginella och/eller enkla att arbeta in i förslaget görs detta i mån av
tid och då måste även Herrljungas politiker informeras och godkänna dessa ändringar.
4. Om politiken i er kommun inte vill ställa sig bakom Herrljungas förslag till remissvar, med
ändringar eller utan, så är vi tacksamma om vi får veta detta så snart som möjligt.
5. När vi mottagit besked från samtliga inbjudna gör vi ett nytt utskick och begär bekräftelse på
att er medverkan kvarstår, då det kan ha skett marginella omskrivningar efter ev. synpunkter.
6. De kommuner som är med får sedan en i taget skriva under dokumentet, skanna in och maila
tillbaka det till undertecknad som skickar vidare till nästa kommun. På så vis kan vi få allas
underskrifter på samma papper och logistiken sköts helt av oss i Herrljunga.
Förslag till remissvar är ännu inte formellt beslutat i Herrljunga men förankrat hos både KSO Mats
Palm (S) och vice KSO Christina Abrahamsson (M) vilkas uttalade stöd jag har fått för att göra detta
utskick.
På kommunstyrelsens sammanträde den 13 oktober ska ett slutgiltigt remissvar fastställas i Herrljunga
och för att hinna bereda ärendet behöver vi få era preliminära svar (enligt punkt 2 ovan) senast den 19
september, vilket är fyra veckor från detta utskick. Därefter följer bearbetning och politisk förankring
av eventuella ändringar innan det slutliga förslaget sänds er enligt punkt 5 ovan. Sista svardatum sätts i
samråd med er baserat på er politiska förankringsprocess.
Hoppas på ett gott samarbete och engagemang i denna för oss alla viktiga fråga!
Med vänliga hälsningar
Janna Petersson
Planeringssekreterare
0513-171 13
janna.petersson@admin.herrljunga.se

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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HERRLJUNGA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Remissvar från Herrljunga kommun
med stöd av kommunerna längs Älvsborgsbanan:
– Borås, Vara, Grästorp, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla kommuner
Angående remiss från Trafikverket:

Åtgärdsvalsstudie, Västra stambanan genom Västra Götaland
Inledning
Herrljunga kommun konstaterar att det är ett omfattande material som utgör remisshandling samt underlagsrapporter i ärendet och att detta har krävt mer än lovligt mycket resurser för att hanteras, men
att det samtidigt är positivt att ett så gediget material har tagits fram, till gagn för Västra stambanans
framtid. Som helhet är det ett gott jobb som har gjorts med ett brett angreppssätt men trots det så har
Herrljunga med flera kommuner ett antal synpunkter och invändningar.
Det är ytterst besvärande att Västra stambanan även efter år 2025 kommer att ha allvarliga kvarstående
brister, trots de investeringsåtgärder som redovisas i nationell plan för transportsystemet för 20142025. På en av Sveriges både viktigaste och hårdast belastade järnvägar, som Västra stambanan är,
innebär varje begränsning och driftstörning stora samhällsekonomiska konsekvenser samt på sikt en
hämmad tillväxt, vilket kostar oerhörda summor, om än svårkalkylerade. Detta kommer dock inte att
gå obemärkt förbi, utan bland annat ta sig uttryck i svåra prioriteringar mellan olika tågtrafikslag,
snabbtåg, fjärrtåg, regionaltåg och godståg.

Sammanfattning
För att minimera konsekvenserna av bristerna som inte åtgärdas, enligt ovan stycke, förordar Herrljunga med flera kommuner att så många som möjligt av ÅVS:ens studerade åtgärder genomförs, med
följande undantag och tillägg:
•
•
•
•

Säkra och behåll genomgående trafik på Älvsborgsbanan i Herrljunga.
Nytt trafikupplägg måste skapa fler uppehåll och bytesmöjligheter i Herrljunga.
Komplettera studien med utredning om möjliga åtgärder på den korsande tågbanan
Älvsborgsbanan, vars sträckning har stora funktionella möjligheter i sammanhanget.
Säkerställ att beredskap finns vid fördröjd trafikstart på Götalandsbanan.

•

Herrljunga kommun förordar Åtgärdskombination A – Turtäthet

•
•
•
•

Herrljunga stations betydelse för regional utveckling
Generella synpunkter
Tekniska synpunkter
Bakgrund
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•

Säkra och behåll genomgående trafik på Älvsborgsbanan i Herrljunga.
Herrljunga kommun tillsammans med övriga kommuner längs Älvsborgsbanan ställer sig
skeptiska till förslaget att inte köra genomgående trafik på Älvsborgsbanan i Herrljunga. Det
saknas redovisning av potentiella effekter och konsekvenser i kapitel 5 angående nyttan med
att undvika genomgående trafik i Herrljunga. Om det skulle medföra en betydande kapacitetshöjning på Västra stambanan kan det vara rimligt att trafikera på det sättet under högtrafik,
men när det inte utgör någon kapacitetsminskning att köra genomgående trafik på Älvsborgsbanan så förordar vi att detta görs även i fortsättningen.

•

Nytt trafikupplägg måste skapa fler uppehåll och bytesmöjligheter i Herrljunga.
Herrljunga som knutpunkt för tågtrafik är genomgående rejält underskattad.
Detta syns bland annat i underlaget som avvägningar och förslag baseras på, till exempel diagram som visar antalet påstigande på olika stationer, vilka ger en förenklad bild som egentligen mest visar bristerna i dagens trafikering (och i grunden infrastrukturen), se vidare under rubriken Generella synpunkter. När det gäller resande till och från Herrljunga station så är det
också viktigt att komma ihåg att befolkningsmängden i Herrljunga tätort och kommun är
mindre relevant medan dess geografiska läge och befintliga infrastruktur utgör en enorm potential för resandeutvecklingen i hela regionen.
Herrljunga station – navet i Västra Götalandsregionen!
Så gott som allt resande på järnväg norrifrån till och från Borås och till stor del även Trestadsområdet i Fyrbodal (Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan) går via knutpunkten Herrljunga. Tillsammans skapar dessa områden ett resandeunderlag för Herrljungas tågstation med minst
200 000 människor som via Älvsborgsbanan kan försörjas med snabba tågförbindelser mot
Stockholm. Därför är det av oerhört stor vikt att denna bana får både mer uppmärksamhet och
resurser för utveckling, vilket bör lyftas fram i denna åtgärdsvalsstudie. Potentialen för Älvsborgsbanan att kunna avlasta Göteborgs central (konstaterad fullt utnyttjad redan i dagsläget) är uppenbar! (Till exempel anger Målbild tåg 2035 en fördubbling av turerna på banan.)

•

Komplettera studien med utredning om möjliga åtgärder på den korsande tågbanan
Älvsborgsbanan, vars sträckning har stora funktionella möjligheter i sammanhanget.
Den stora flaskhalsen Göteborg-Alingsås behöver akut avlastas och den befintliga Älvsborgsbanan mellan Borås och Herrljunga har förutsättningar att med kostnadseffektiva åtgärder
(steg 2 och 3) och inom en överskådlig framtid (det som i dokumentet kallas medellång sikt)
kunna hantera en del av både den regionala och interregionala samt nationella tågtrafiken för
att lämna mer plats åt pendeltåg Göteborg-Alingsås. Fördelarna med en sådan lösning är fler
än bara mindre trängsel på banorna: Boråsregionen och på sikt även Landvetter flygplats får
på så sätt direktanslutning med hela Skaraborgs upptagningsområde, Örebroregionen samt
Stockholm. Se detaljerad beskrivning i bilaga 1 ”Potentialen för trafikering via Landvetter,
Borås och Herrljunga”. Vidare är en internationell flygplats’ influensområde större än så, i det
här fallet även bortom Fyrbodal och en bit in i Norge.

•

Säkerställ att beredskap finns vid fördröjd trafikstart på Götalandsbanan.
Ny stambana för höghastighetstrafik mellan Sveriges två största städer kan inte bli klar fort
nog, sett till behov och efterfrågan på transporter på järnväg. Därför räcker det inte att förutsätta att den s.k. Götalandsbanan blir färdigställd inom förväntad tidsram, utan beredskap för
kompletterande lösningar måste finnas för sådana stora osäkerhetsfaktorer.
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Genom att snarast utreda snabbjärnväg mellan Borås och Herrljunga för resande StockholmGöteborg, möjliggörs att i ett mycket tidigare skede dra nytta av den etapp av Götalandsbanan
som nu är beslutad i Nationell plan för transportinfrastrukturen. En sådan utbyggnad skulle
lösa både de akuta kapacitetsproblemen på medellång sikt och på lång sikt kraftigt stärka robustheten i järnvägssystemet då Götalandsbanan finns på plats i sin helhet. Lägg därtill att
Landvetter flygplats snabbare blir försörjt av snabbtåg utan byte till stora befolkningsområden
så bör denna investering bli mycket samhällsnyttig och därmed kostnadseffektiv, då den enda
tillkommande sträckan för snabbjärnväg är cirka fyra mil mellan Borås och Herrljunga. Se
detaljerad beskrivning i bilaga 1 ”Potentialen för trafikering via Landvetter, Borås och Herrljunga”.

•

På kort sikt förordar Herrljunga kommun Åtgärdskombination A – Turtäthet
Då både prognoser och målbilder anger större efterfrågan på trafiklägen än vad som kan tillgodoses, med befintlig infrastruktur såväl som efter åtgärder inom ramen för nationell plan för
transportsystemet 2014-2025, är det enda rimliga att eftersträva högsta möjliga turtäthet och
därmed de åtgärder som stödjer detta, alltså åtgärdskombination A.
Dock ser Herrljunga det som viktigt med tillförlitlighet i tidtabell och kan därför acceptera
kompromisslösningar med 10-11 tåg/tim så länge som ambitionsnivån (i form av tilldelning av
medel och insatta åtgärder) är högre satt.

Ett bekymmer kvarstår
dock med detta alternativ,
liksom med alt. B och C,
det är att uppehållen i
Herrljunga blir färre
jämfört med nuvarande
trafikering enligt jämförelse-alternativet, se figurer till vänster, från remisshandling sida 34.
Detta är oacceptabelt,
med hänvisning till den
genomgående argumentationen i detta remisssvar - att Herrljunga station har en enorm men
förbisedd potential för
hållbart resande.
(Alternativ D – alla hållplatser, är inte heller en
bra lösning då det hämmar utvecklingen enligt
effektbedömningen.)
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Då Åtgärdsvalstudiens formuleringar om inriktning och åtgärder på lång sikt är ganska vaga
och avvaktande vidare utredningar, är det svårt att ha synpunkter på detta. Föga förvånande är
det alternativ D – utbyggnad av hela sträckan Göteborg-Alingsås som ger bäst måluppfyllelse och det är självklart den lösning som är önskvärd på sikt. Men vid en utbyggnad i etapper
tror vi att det snabbare går att uppnå positiva effekter med utbyggnad enligt alternativ B –
Alingsås-Floda.

Herrljunga stations betydelse för regional utveckling
•

Från Herrljunga station är restiden med dagens trafik mindre än en timme till Västra Götalandsregionens alla fyra delregionala centralorter, vilket utgör ett mycket strategiskt läge i regionen. Det är bra för Herrljungas del, men även för utbytet mellan verksamma i de olika delregionerna. Åtgärder på både Västra stambanan och Älvsborgsbanan kan korta restiden i alla
riktningar med Herrljunga station som en central nod för resenärer i hela regionen.

Bakgrundskarta från trafikverket.se

•

Högskolor är ofta i sig en stark motor för regional utveckling och en samverkan dem emellan
ger ytterligare drivkraft. Högskolan i Väst, Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås är fysiskt ihopkopplade genom knutpunkten Herrljunga där effektiva tågresor mellan högskolorna
kan stimulera samverkan, vidgade perspektiv och innovationsmöjligheter som bidrar till regionens tillväxt.

•

En infrastruktur som utgör ett stabilt och pålitligt nätverk av jämn kvalité skapar en robust och
dynamisk region där människor kan bo och verka där de både trivs och behövs. Det är viktigt
att verka för en tillgänglig landsbygd när urbaniseringstrenden är väldigt stark för att inte
hamna i en alltför stor demografisk obalans i regionen. Detta får allvarliga följdverkningar på
ekonomin för många små kommuner vars strävan mot hållbarhet försvåras.
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Generella synpunkter
•

Åtgärdsvalstudien uppvisar vissa svagheter i statistiskt underlag som påverkar bilden av
Herrljunga stations betydelse för resande på järnväg. Detta riskerar att drabba Herrljungas utveckling men även de kommuner som tillsammans med oss står bakom detta remissvar.
I kapitel 3 Problembeskrivning redovisas tabeller och diagram som inte ger en rättvisande bild
av knutpunkten Herrljunga. Till exempel tabellen på sida 21, där Västtrafiks biljettstatistik visas, ger en skev bild av verkligheten då många resor via Herrljunga görs med målpunkter på
långa distanser och därmed inte fångas upp av Västtrafiks biljettsystem. Detta gör att Herrljunga station ser ut att ha ett förhållandevis lågt resande jämfört med andra hållplatser.
Även diagrammet på sida 23, figur 3.7, under Samhällsutveckling visar på en bristande insikt
om Herrljunga stations roll, där befolkningsutvecklingen i enbart Herrljunga kommun redovisas som underlag för trafikering av Herrljunga station – när en stor del av resandepotentialen i
själva verket utgörs av en växande befolkning i kommunerna längs Älvsborgsbanan.

•

Herrljunga kommun står även bakom Västra stambanegruppens remissvar, där vi särskilt vill
understryka vikten av att även studera åtgärder som ”svarar upp mot förväntat trafikbehov för
framtida persontrafik enligt Målbild tåg 2035 och förväntad fjärrtrafik kopplat till avregleringen samt de godsprognoser som framtagits av Göteborgs hamn. Det är angeläget att på
ett tydligare sätt beskriva det framtida investeringsbehovet i banan kopplat till dessa långsiktiga förutsättningar.”

Tekniska synpunkter
•

Förslaget att inte köra genomgående trafik på Älvsborgsbanan i Herrljunga behöver redovisas
mer utförligt för att en bedömning av nyttan med förslaget ska kunna göras. Vi vill dock påpeka att oavsett framtida trafikering så är det oerhört viktigt att infrastrukturen som möjliggör genomgående tågtrafik i Herrljunga kvarstår – för att ha alternativa trafikeringsmöjligheter vid driftstörningar på Västra stambanan.

•

ATC2 med framflyttad målpunkt är en åtgärd som är efterlängtad i Herrljunga.

Bakgrund
Från Trafikverkets hemsida:
Vad: En åtgärdsvalsstudie för att söka lösningar på kapacitetsproblemen på Västra Stambanan genom
Västra Götaland.
Varför: Trafikverket planerar för punktinsatser Göteborg-Skövde. Åtgärderna är inte tillräckliga för
en långsiktig lösning på kapacitetsproblemet. Vi söker inom ramen för åtgärdsvalsstudien efter en
inriktning för hur planeringen ska kunna fortsätta för ytterligare åtgärder. Studien identifierar frågor
och åtgärder som är viktiga att arbeta vidare med, utifrån målsättningar om samhällsnytta, klimat, arbetspendling, och näringslivets transporter – allt utifrån fyrstegsprincipen.
Nuläge: Remiss pågår från 30 april till 15 november 2014.
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Från remissens missiv:
Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan på både person- och godstransporter förväntas fortsätta öka.
En åtgärdsvalsstudie har därför tagits fram med syfte att föreslå kombinationer av åtgärder enligt fyrstegsprincipen för att på medellång och lång sikt möta förväntad efterfrågan på resor och transporter i
Västra Stambanestråket genom Västra Götaland. Åtgärdsvalsstudien ska göra det möjligt att ta ställning till inriktning för den fortsatta fysiska och ekonomiska planeringsprocessen.
Funktionellt omfattar studien influensområdet Hallsberg - Göteborg för godstrafik och Stockholm Göteborg för persontrafik. Förslag på fysiska åtgärder har dock huvudsakligen avgränsats geografiskt
till Västra Götaland.
Arbetet med studien initierades av Trafikverket hösten 2012 och har varit organiserad med en politisk
styrgrupp, en arbetsgrupp med tjänstemän, samt en större referensgrupp.
Processen i Herrljunga kommun:
Remissen mottogs av kommunen den 2 maj 2014 och pågår till den 15 november. Eftersom Västra
stambanans sträckning går genom Herrljunga kommun så är vi en självständig remissinstans, men då
Herrljunga kommun även tillhör Sjuhärads kommunalförbund samt är medlem i Västra stambanegruppen ger det att kommunen blir delaktig i dessa båda nätverks remissvar. Då järnvägen är en av de
viktigaste faktorerna för kommunens utveckling har Herrljunga valt att utöver att medverka i de båda
nätverkens olika remissvar, även lämna ett eget – i vilket vi dessutom har bjudit in kommunerna längs
Älvsborgsbanan att stödja våra synpunkter.

För Herrljunga kommun:

För kommunerna längs Älvsborgsbanan:

_____________________________
Kommunstyrelsens ordförande
Herrljunga kommun

Borås

__________________________________

Vara

__________________________________

Grästorp

__________________________________

Trollhättan

__________________________________

Vänersborg

__________________________________

Uddevalla

__________________________________

Vid frågor kontakta handläggare:
Janna Petersson, Planeringssekreterare
0513-171 13
janna.petersson@admin.herrljunga.se

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
info@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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BILAGA 1.
Potentialen för trafikering via Landvetter, Borås och Herrljunga
Företagarna i Västra Götaland har under en längre tid lobbat för sitt förslag om snabbjärnväg
den fyra mil långa sträckan mellan Borås och Herrljunga för att ansluta den kommande stambanan ”Götalandsbanan” med den befintliga Västra stambanan.
Denna idé har fått positivt gehör på bred front samt ända uppe på regeringsnivå. Argumentationen är enkel: för en relativt liten summa, en bråkdel av vad Götalandsbanan beräknas kosta,
kan samhället få ut relativt hög samhällsnytta inom tidsperspektivet en bråkdel av Götalandsbanans beräknade byggtid. Det handlar om att optimera befintlig infrastruktur – alltså steg 2 i
fyrstegsprincipen!
Huvudsyftet är att avhjälpa de allra mest akuta kapacitetsproblemen på medellång sikt (möjligt om agerande startar nu) för att på lång sikt fungera som komplement till den nya höghastighetsbanan, Götalandsbanan. Eftersom både prognoser och politiska ambitioner för såväl
gods- som persontrafik på järnväg bara pekar uppåt så finns det överhuvudtaget ingen konflikt
emellan banorna – båda är ytterst nödvändiga för Sveriges och regionens utveckling!

Företagarnas problembeskrivning
•
•
•
•
•

Akut kapacitetsbrist sträckan Alingsås-Göteborg
Borås-Göteborg långsammaste storstadsförbindelsen – 69 km/tim
Landvetter med 4,9 milj. passagerare saknar järnvägsförbindelse
Efterblivet underhåll av befintligt järnvägsnät. Vid trafikstörningar HerrljungaGöteborg finns inga alternativvägar.
Säckstationen i Göteborg

Fördelar med företagarnas förslag
•
•

•
•
•

Flygresenärer från Skaraborg, Älvsborg och Närke får direktförbindelse med Landvetters Flygplats – slipper tågbyte i Göteborg och Göteborgs central avlastas.
Problemen med flaskhalsen Alingsås-Göteborg minskar kraftigt. De snabba tågen kan
gå över Borås-Herrljunga istället. Pendel-/regiontågen Skövde-Göteborg kan hålla tiderna bättre.
Landvetter får tågförbindelse flera år tidigare via anslutning till Västra stambanan.
Boråsarna kan arbetspendla med tåg till Göteborg. Borås får direktförbindelse (utan
tågbyten) med Stockholm
Vid trafikstörningar Göteborg-Alingsås-Herrljunga (exempelvis nedfallna kontaktledningar, signalfel m.m.) finns alternativ järnväg Göteborg-Herrljunga via LandvetterBorås.
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Företagarnas förslag i siffror

Borås Herrljunga

Avstånd i
mil

Kostnad
per mil

Summa
miljarder

Byggtid
Antal år

4

2 mdr

8

4

0

0

Herrljunga Stockholm

Klar för
trafikering

Idag

Göteborg –
Landvetter/
Borås

7

2 mdr

14

7

Summa

11 mil

2 mdr

22

11 år

År 2011

Passagerare
/år

Passagerare
/dag

År 2026

Antal
fulla
tåg

Område

Invånare

Skaraborg

257 005

Älvsborg

308 781

Flygplatsen

4 900 000

13 425

Närke

180 525

490 000

1 340

5,4

Summa

746 311

10 % tar
tåget

3 350

13,4

526 089

25 % tar
tåget

1 225 000

Göteborg

Företagarnas förslag i korthet
•
•
•
•
•
•
•

Bygg höghastighetsbana från Göteborg via Landvetters flygplats till Borås och vidare
till Herrljunga, där den ansluter till Västra stambanan.
Banan byggs med dubbelspår för hastigheter på 250-300 km/tim.
Samordna järnvägsbygget Herrljunga - Borås med en ny sträckning av väg 183.
Den gamla järnvägen Gbg – Borås – Herrljunga skall vara kvar för lokaltrafik.
Företagarnas förslag påskyndar en fortsatt utbyggnad av Götalandsbanan
Restiden Göteborg-Borås-Herrljunga blir samma som restiden Göteborg-AlingsåsHerrljunga.
Företagarna vill att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att snabbutreda Företagarnas
förslag.
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