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2015-12-29

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 11 januari 2016 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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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Svar på motion av Maj Steen (M); om avveckling av kommunens
egen revision.
(2002/KS0249 001-1)
(Bil)

Kc

2

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inför
fristående revision.
(2012/KS0771 001-1)
(Bil)

Kc

3

Nämndbudget 2016:2 för Kommunstyrelsen.
(2015/KS0788 041-1)

PF

1

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 28 augusti-11 december 2015: ärendenummer 300, 315,
358, 429-608, 610-618, 620-632, 634-645, 647-648, 650656, 659-660 och 662/2015)
(2015/KS0002 023-1)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärende:
a)

Frågor gällande rätten till barnomsorgen.
(2015/KS08743 710-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport Undervisning och
resultat.
(2014/KS0817 600-3)
(Bil)

KU

3

Reviderad strategi – Bildningsstaden Borås.
(2015/KS0663 612-3)

(Bil)
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M
M
M
E

1
2
3
1

Ansökan om marktilldelning för del av Krokshallsberget.
(2013/KS0745 269-2)

(Bil)

Begäran om markanvisning för kvarteret Silverpoppeln 32.
(2014/KS0509 269-2)

(Bil)

Ansökan om markanvisning för del av Norrmalm 1:1.
(2014/KS0640 269-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Ansökan om enskild verksamhet enligt Lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade.
(2015/KS0641 734-3)
(Bil)

b)

Internpris 2016 för förskola, fritidshem, förskoleklass och skola.
(2015/KS0818 706-3)
(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing
samt utfärdande av härför erforderliga förbindelser
enligt fastställda riktlinjer.
(12 november – 07 december 2015, Ärende 36-40)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om upptagande av lån och omsättning av
extern borgen enligt delegationsbeslut 36-40/2015.
(2015/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

E

3

4

Timtaxor för taxor inom Miljö-och konsumentnämndens
ansvarsområde.
(2015/KS0571 406-1)

(Bil)

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (L),
Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för
SkolFam modellen även i Borås!
(2012/KS0599 627-3)
(Bil)
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E

E

E

SP

5

6

7

1

Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS,
Hulta torg 1.
(2015/KS0776 282-3)

(Bil)

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Investera i en näridrottsplats vid Storsjön.
(2014/KS0674 821-3)

(Bil)

Konstnärlig gestaltning av Fristad torg. Donation till
Borås Stad av Framtid Fristad, företag och privatpersoner
i Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse.
(2015/KS0816 046-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Miljöledningssystem på Stadskansliet
(2013/KS0530 409-2)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

SP

SP

2

3

4

Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared,
Sandared 1:81 m.fl.
(2012/KS0110 214-2)

(Bil)

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne
Rapinoja (V); om att minska mängden plastpåsar i Borås.
(2015/KS0553 409-2)

(Bil)

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor.
(2015/KS0730 500-2)

(Bil)

Ärenden som ej är öppna för allmänheten
SP

SP

5

6

Avslag om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten
Kerstinsgärde 1:2.
(2015/KS0462 407-2)

(Bil)

Avslag om strandskyddsdispens för maskinförråd på fastigheten
Kinnarumma 5:5.
(2015/KS0544 407-2)
(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Maj Steen (M): om avveckling av
kommunens egen revision
Utan eget ställningstagande föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad

2015-12-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2002/KS0249 001
Programområde: 1
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2015-12-21/Svante Stomberg

Sida
1(2)
2016-01-11

Dnr 2002/KS0249

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Maj Steen (M); om avveckling av kommunens egen revision
Maj Steen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2002 inlämnat motion om avveckling av kommunens egen revision.
I motionen sägs att personal anställd av en kommun aldrig kan vara oberoende revisorer, och att en helt oberoende utomstående revision borde vara ett viktigt inslag i
den lokala demokratin. Vidare hävdar motionären att kommuner som använt utomstående revision fått en mer effektiv sådan samt till en lägre kostnad. Med anledning
av detta yrkar motionären att kommunens egen revision avvecklas och att kommunen
anlitar en utomstående auktoriserad revision.
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i kommunen. Vidare
har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets budget och ekonomi
ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd Revisionskontoret.
Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets
båda presidium.
Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje med den
senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är därför
föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
Motionen har varit remitterad till Revisorskollegiet
Inkomna remissvar, se bil.
Utan eget ställningstagande föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Sida
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BILAGA
2016-01-11

Dnr 2002/KS0249

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Bilaga
I Excel-arket, vilket ligger som bilaga till detta ärende, finns en kartläggning av Borås
Stads revisionskostnader i jämförelse med 20 andra städers. All rådata är hämtad från
Koladas statistikunderlag, som får sin inrapportering från offentlig verksamhet i Sverige. I databasen finns tillgång till mängder av nyckeltal och annan statistik rörande
offentlig verksamhet.
Den statistik som används i bilagan är ”Nettokostnad revision, kr/inv” samt ”Invånare totalt, antal”. Statistiken är från 2012 – 2014, 2015 års siffror finns inte att tillgå
ännu.
Utöver detta underlag finns även information kring vilka av städerna som har ett eget
revisionskontor eller ej. I den mån det har framgått finns även information om antalet
sakkunniga revisorer på kontoren och, om revisionen upphandlas, vilken aktör som
vunnit uppdragen. Underlaget är hämtat från respektive stads hemsida.

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

Hämtat från Kolada
Nettokostnad revision, kr/inv

Örebro
Södertälje
Västerås
Jönköping
Växjö
Sundsvall
Halmstad
Linköping
Eskilstuna
Umeå
Stockholm
Kristianstad
Norrköping
Malmö
Uppsala
Karlstad
Lund
Helsingborg
Gävle
Borås
Göteborg

Kr/inv 2012 Rangordning Kr/inv 2013 Rangordning Kr/inv 2014 Rangordning Har revisionskontor Sakkunniga, st
23 kr
3
23 kr
4
20 kr
1
Nej
KPMG
33 kr
12
21 kr
2
23 kr
2
Nej
EY
20 kr
1
23 kr
4
23 kr
3
Nej
EY
28 kr
8
22 kr
3
24 kr
4
Nej?
‐
26 kr
6
27 kr
8
24 kr
4
Ja
1
27 kr
7
25 kr
6
25 kr
6
Nej?
‐
25 kr
4
27 kr
8
25 kr
6
Nej
PwC
29 kr
9
27 kr
8
29 kr
8
Ja
‐
22 kr
2
18 kr
1
30 kr
9
Nej
‐
25 kr
5
26 kr
7
30 kr
9
Nej?
‐
34 kr
14
31 kr
11
31 kr
11
Ja
18
33 kr
12
31 kr
11
32 kr
12
Nej
PwC
30 kr
10
31 kr
11
32 kr
12
Ja
4
31 kr
11
32 kr
14
33 kr
14
Ja
11
35 kr
15
32 kr
14
33 kr
14
Nej
‐
37 kr
17
34 kr
16
35 kr
16
Nej
‐
16
36 kr
17
37 kr
17
Nej
EY
36 kr
44 kr
19
42 kr
18
41 kr
18
Ja
5
39 kr
18
44 kr
19
43 kr
19
Ja
‐
48 kr
20
44 kr
19
45 kr
20
Ja
5
66 kr
21
67 kr
21
66 kr
21
Ja
25

Antal invånare multiplicerat med kr/inv
3 195 896 kr
3 233 777 kr
2 852 360 kr
2 952 609 kr
1 912 512 kr
2 121 405 kr
3 269 013 kr
3 305 146 kr
2 809 980 kr
3 625 384 kr
2 877 556 kr
3 171 360 kr
2 204 800 kr
2 317 194 kr
2 087 280 kr
2 610 549 kr
2 424 450 kr
2 433 450 kr
2 330 775 kr
2 540 268 kr
2 388 300 kr
4 307 109 kr
4 055 454 kr
4 404 549 kr
2 172 830 kr
1 795 122 kr
3 027 690 kr
2 932 350 kr
3 077 074 kr
3 588 390 kr
29 961 990 kr 27 828 700 kr 28 271 659 kr
2 656 731 kr
2 511 279 kr
2 618 432 kr
3 963 720 kr
4 146 219 kr
4 329 056 kr
9 540 498 kr 10 015 808 kr 10 497 531 kr
7 091 875 kr
6 566 368 kr
6 842 946 kr
3 216 373 kr
2 984 724 kr
3 092 250 kr
4 066 200 kr
4 114 476 kr
4 290 816 kr
5 808 484 kr
5 585 538 kr
5 549 104 kr
3 750 630 kr
4 278 384 kr
4 227 502 kr
5 033 616 kr
4 663 780 kr
4 815 990 kr
34 721 874 kr 35 729 157 kr 35 715 570 kr

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inför fristående revision
Utan eget ställningstagande föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad

2015-12-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0771 001
Programområde: 1
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2015-12-21/Svante Stomberg

Sida
1(1)
2016-01-11

Dnr 2012/KS0771

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson
(C) och Falco Güldenpfennig: Inför fristående
revision
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december
2012 inlämnat rubricerad motion.
Motionärerna beskriver hur de förtroendevalda revisorerna i staden skall kunna välja
mer fritt vilka sakkunniga och professionella revisorer man önskar anlita för stöttning.
Genom att upphandla revisionskontoret skulle organisationen bli mer flexibel samtidigt som de sakkunniga revisorerna skulle få en mer oberoende ställning i staden.
Vidare beskrivs i motionen att sakkunniga revisorer som är anställda av Borås Stad
aldrig kan bli helt oberoende. Man vill med anledning av detta avveckla kommunens
egen revision. Motionärerna yrkar att låta ge uppdrag åt Kommunstyrelsen att införa
en fristående revision.
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i kommunen. Vidare
har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets budget och ekonomi
ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd Revisionskontoret.
Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets
båda presidium.
Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje med den
senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är därför
föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
Utan eget ställningstagande föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

MOTION

2012-12-20

Inför fristående revision!
För över 10 år sedan lämnade Maj Steen in en motion med förslaget att avveckla stadens egen
revision. Då motionen ännu inte behandlats i Kommunfullmäktige vill Alliansen åter
aktualisera frågan.
Den kommunala revisionen består av förtroendevalda revisorer som stöttas av professionella
och sakkunniga revisorer. De sakkunniga är organiserade i ett revisorskontor med en fast
bemanning anställda av Borås Stad. Vi i Alliansen anser att det skulle vara en fördel om de
förtroendevalda revisorerna kunde välja mer fritt vilka sakkunniga man önskar anlita. Genom
att upphandla revisionskontoret skulle kompetensen bättre kunna anpassas till de behov som
efterfrågas samtidigt som de sakkunniga skulle få en mer oberoende ställning.
Det är av största vikt att staden har en oberoende och i alla led professionell revision. Det är
grundläggande för att inge trovärdighet och styrka. Vi anser att sakkunniga revisorer som är
anställda av staden aldrig kan bli helt oberoende. Dessutom innebär en fast bemanning att det
skapas en stel organisation där vi låser tillgången till kompetens. Genom att upphandla
revisionskontoret kan förtroendet för stadens verksamheter stärkas ytterligare och skapa
möjligheten att vid varje revisionsuppdrag kunna anpassa kompetensen.
Revisorerna är fullmäktiges kontrollinstrument och en väsentlig del i det lokala demokratiska
systemet. Därför är det viktigt att vi nu ser över arbetsformerna för revisionskontoret.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:

– Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att införa en fristående revision utifrån motionens
intentioner.

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

Sida
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BILAGA
2016-01-11

Dnr 2012/KS0771

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Bilaga
I Excel-arket, vilket ligger som bilaga till detta ärende, finns en kartläggning av Borås
Stads revisionskostnader i jämförelse med 20 andra städers. All rådata är hämtad från
Koladas statistikunderlag, som får sin inrapportering från offentlig verksamhet i Sverige. I databasen finns tillgång till mängder av nyckeltal och annan statistik rörande
offentlig verksamhet.
Den statistik som används i bilagan är ”Nettokostnad revision, kr/inv” samt ”Invånare totalt, antal”. Statistiken är från 2012 – 2014, 2015 års siffror finns inte att tillgå
ännu.
Utöver detta underlag finns även information kring vilka av städerna som har ett eget
revisionskontor eller ej. I den mån det har framgått finns även information om antalet
sakkunniga revisorer på kontoren och, om revisionen upphandlas, vilken aktör som
vunnit uppdragen. Underlaget är hämtat från respektive stads hemsida.

POSTADRESS
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Hämtat från Kolada
Nettokostnad revision, kr/inv

Örebro
Södertälje
Västerås
Jönköping
Växjö
Sundsvall
Halmstad
Linköping
Eskilstuna
Umeå
Stockholm
Kristianstad
Norrköping
Malmö
Uppsala
Karlstad
Lund
Helsingborg
Gävle
Borås
Göteborg

Kr/inv 2012 Rangordning Kr/inv 2013 Rangordning Kr/inv 2014 Rangordning Har revisionskontor Sakkunniga, st
23 kr
3
23 kr
4
20 kr
1
Nej
KPMG
33 kr
12
21 kr
2
23 kr
2
Nej
EY
20 kr
1
23 kr
4
23 kr
3
Nej
EY
28 kr
8
22 kr
3
24 kr
4
Nej?
‐
26 kr
6
27 kr
8
24 kr
4
Ja
1
27 kr
7
25 kr
6
25 kr
6
Nej?
‐
25 kr
4
27 kr
8
25 kr
6
Nej
PwC
29 kr
9
27 kr
8
29 kr
8
Ja
‐
22 kr
2
18 kr
1
30 kr
9
Nej
‐
25 kr
5
26 kr
7
30 kr
9
Nej?
‐
34 kr
14
31 kr
11
31 kr
11
Ja
18
33 kr
12
31 kr
11
32 kr
12
Nej
PwC
30 kr
10
31 kr
11
32 kr
12
Ja
4
31 kr
11
32 kr
14
33 kr
14
Ja
11
35 kr
15
32 kr
14
33 kr
14
Nej
‐
37 kr
17
34 kr
16
35 kr
16
Nej
‐
16
36 kr
17
37 kr
17
Nej
EY
36 kr
44 kr
19
42 kr
18
41 kr
18
Ja
5
39 kr
18
44 kr
19
43 kr
19
Ja
‐
48 kr
20
44 kr
19
45 kr
20
Ja
5
66 kr
21
67 kr
21
66 kr
21
Ja
25

Antal invånare multiplicerat med kr/inv
3 195 896 kr
3 233 777 kr
2 852 360 kr
2 952 609 kr
1 912 512 kr
2 121 405 kr
3 269 013 kr
3 305 146 kr
2 809 980 kr
3 625 384 kr
2 877 556 kr
3 171 360 kr
2 204 800 kr
2 317 194 kr
2 087 280 kr
2 610 549 kr
2 424 450 kr
2 433 450 kr
2 330 775 kr
2 540 268 kr
2 388 300 kr
4 307 109 kr
4 055 454 kr
4 404 549 kr
2 172 830 kr
1 795 122 kr
3 027 690 kr
2 932 350 kr
3 077 074 kr
3 588 390 kr
29 961 990 kr 27 828 700 kr 28 271 659 kr
2 656 731 kr
2 511 279 kr
2 618 432 kr
3 963 720 kr
4 146 219 kr
4 329 056 kr
9 540 498 kr 10 015 808 kr 10 497 531 kr
7 091 875 kr
6 566 368 kr
6 842 946 kr
3 216 373 kr
2 984 724 kr
3 092 250 kr
4 066 200 kr
4 114 476 kr
4 290 816 kr
5 808 484 kr
5 585 538 kr
5 549 104 kr
3 750 630 kr
4 278 384 kr
4 227 502 kr
5 033 616 kr
4 663 780 kr
4 815 990 kr
34 721 874 kr 35 729 157 kr 35 715 570 kr

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2016:2 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 182 150 tkr, fördelat på Stadskansliet 76 100 tkr och på Kommungemensam verksamhet 106 050 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndbudget 2016:2 för Kommunstyrelsen fastställs.
Uppdraget ”Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget” överförs till
Tekniska nämnden för genomförande och rapportering.
Uppdraget ”Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyanlända
elever” överförs till SDN Norr för genomförande och rapportering.
Uppdraget ”En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas ska
tas fram. Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler” till
SDN Norr för genomförande och rapportering. Ärendet återsänds till Kommunstyrelsen för beslut.

2015-12-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0788 041
Programområde: 1
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 2015-12-21/Svante Stomberg

Budget facknämnder 2016:2
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................3
2 Omvärldsanalys ........................................................................................3
3 Indikatorer och Uppdrag...........................................................................4
3.1 Människor möts i Borås .......................................................................................... 4
3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga ........................................................... 5
3.3 Företagandet växer genom samverkan .................................................................. 5
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1 Inledning
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad.

2 Omvärldsanalys
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt systematiska
arbete med ständiga förbättringar samt vår skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
och sedan behålla och utveckla dem. Med ökad konkurrens på arbetsmarknaden måste vi stärka vårt
arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både möjligheterna till personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö.
Det blir också allt viktigare för kommunen att ta reda på boråsarnas uppfattning om kvaliteten på de
tjänster som erbjuds. Olika former av brukar- och medborgarundersökningar är medel för att göra detta
och en viktig del i att utveckla och förbättra verksamheterna. Även i en del beslut om lokal utveckling
är boråsarnas åsikter viktiga att få med, vilka bland annat insamlas genom medborgardialoger.
Borås Stad ska tillsammans med Trafikverket fastställa Götalandsbanans sträckning, ett arbete som
intensifieras under 2016. Resultatet av det arbetet har avgörande betydelse för stadens fortsatta
utveckling.
Industriinvesteringar och etableringar är en viktig del av tillväxtarbetet och det är fortsatt många
intressenter som vill etablera sig i Borås. Samtidigt är arbetet med att stärka befintliga företag ständigt
pågående, främst genom utbildningar och olika nätverk. Arbetet fortsätter med att bygga och stärka
Borås varumärke som handelsstad och som en kreativ mode- och textilstad, där Textile Fashion Center
utgör en viktig mötesplats.
Bostadsmarknaden
Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås, framförallt gällande hyresrätter. Det har inneburit förbättrade
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och mycket har hänt de senaste åren och nyproduktionen
fortsätter. Det pågår detaljplanarbete för ytterligare hyresrätter, bostadsrätter och småhus. I de större
tätorterna behövs fler bostäder i anslutning till service och kommunikationer för att öka möjligheten
för de äldre som vill byta sin bostad till ett mindre, mer tillgängligt och lättskött boende.
Ett vällokaliserat bostadsbyggande bidrar till en hållbar utveckling. Det bedrivs ett brett förankrat
arbete med den kommuntäckande översiktsplanen, Öp16. Översiktsplan med fokus på
järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter.

Förändring i budget 2016:2 jämfört med budget 2016:1
Under 2016 startas ett kunskapscentrum under Kommunstyrelsen, som får i uppgift att arbeta mot
korruption och organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara en
resurs i Borås Stads arbete mot våld i nära relationer.
Kommunstyrelsen får även ansvaret för återinförandet av värdegrunds- och toleransarbetet "Bra
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016:2
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kompis" i Borås Stads grundskolor.

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

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T2
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

2

0

2

2

2

181 394

200 000

191 404

200 000

200 000

200 000

Antal genomförda
medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Medborgardialog fördjupar demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor.
Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Medborgardialog är en bra metod
när Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i
en viss fråga.

Antal gästnätter i Borås.

Så når nämnden målet för indikatorn
Vi mäter besöksnäringen I turistekonomiska effekter, där komersiella övernattningar är en stor del av
den effekten. Bolaget och Nationen målsatte man år 2010 att fördubbla de turisteknomiska effekterna
fram till år 2020. Det skulle innebära en ökning på 8% år. För Borås del är attraktivare reseanledningar
enda sättet att nå målet. Ex ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion
Center och framförallt ett ombyggt Kongresshus. Även evenemang är reseanledningar.

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Olika typer av boenden ska finnas, från
trygghetsboenden till kompletta vård- och
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att
stimulera tillkomsten av sådana boenden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra
bostadsbolagens ägardirektiv för att möjliggöra det.

Ekonomistyrning kommer under året gå igenom
bostadsbolagens styrdokument och bedöma om
ändringar behöver göras, eller om befintliga lydelser
i ägardirektiven är tillräckliga.

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga
upphandlingar ställa krav, eller ha som

Uppdraget överförs till Tekniska nämnden för
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan
erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband med
uppdraget.

genomförande och rapportering.

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i
Borås inrättas en mottagning för sprututbyte.

VG-Regionen genomför en förstudie i ett antal
kommuner under januari till maj. KS avvaktar
förstudiens resultat.

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

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna
från kösystemet så att dessa kan ta in nyanlända
elever.

Uppdraget överförs till SDN Norr för genomförande
och rapportering.

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

Uppdraget överförs till SDN Norr för genomförande
och rapportering. Ärendet återsänds till
Kommunstyrelsen för beslut.

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

Utfall
2014

Målvärde
2015

341 900
36

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

250 000

250 000

250 000

250 000

35

35

35

35

63

66

75

78

78

80

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

79,7
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Tillgång till mark för företagande, m2.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen tillser att det årligen finns god tillgång på mark för företagsetablering.

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Utbildning internt om bemötande i projektet " insikt"
- framtagning av ny industrimark
- "En dörr in" - arbete
- Genomförande av Business Region Borås

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Uppmuntra företag till nyanställningar
- Aktiv bearbetning av företag för etablering i Borås
- Stimulera nyföretagande
- Deltagande i arbetsmarknadsprojekt

3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Näringslivsavdelningen kommer att kartlägga och
implementera detta i arbetet med Insikt. Klart i
december 2016.

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

Utredning kring företagslots pågår, vi tar in detta
fördjupade uppdrag i samma utredning och i arbetet
med Insikt. Diskussionsunderlag tas fram för
samråd i september. Klart för implementation i
december 2016.

3.4 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Antal nya bostäder i
detaljplan i stadskärnan.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T2
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

0

100

0

100

100

100
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Kommunfullmäktiges
indikatorer
Förtätning av stadskärnan,
antal nyinflyttade till centrum.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T2
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

118

200

85

200

200

200

500

500

500

108

109

115

Antal nyproducerade
bostäder i Borås tätort
Handelsindex – attraktiv
handel.

111

108

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Handelsindex – attraktiv handel.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Handelsutredning
- Nytt handelsområde Viared Östra
- Handelsråd för nyetableringar
- Aktivt deltagande i Citys etableringsgrupp
- Satsning på e-handeln

3.4.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Inledningsvis redovisar Samhällsbyggnad löpande
vilka kostnader de har för projekt inom kommunen.
Därefter tas principer för kompensation fram.

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

Genom en samordnad översyn tillsammans med
berörda förvaltningar och representanter från
byggherrar/fastighetsägare är målet att hitta nya
arbetssätt, processer, samarbeten och innovativa
förslag.

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa
dubbel markanvisning i minst ett fall.

"Riktlinjer för markanvisningar i Borås Stad" avses
antas under första kvartal 2016, vari regleras hur
dubbel markanvisning kan genomföras. Vid
markanvisning av en attraktiv tomt i centralt läge
ska vi verka för att det i vissa fall även innebär en

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016:2
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget
markanvisning av en tomt i en landsbygdsort.

3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

61

75

92

Antal nyproducerade
bostäder utanför Borås tätort

100

100

100

Antal nya bostäder i
detaljplan utanför
stadskärnan.

500

500

500

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

Utfall
2014

Målvärde
2015

47

57

Utfall T2
2015

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

Så når nämnden målet för indikatorn
För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta
görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mnkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen
ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger
dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås
med kringliggande kommuner.
För tätort består satsningen av att Borås Stad godkänt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera
kommunens 21 tätorter.
Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att "År 2020 bör
90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s".

3.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Uppdraget hanteras inom arbetet med
Översiktsplanen. Som ett första steg tas
samrådshandling för Öp16 fram. Öp16 ger
inriktningarna för hur denna strategi ska se ut.

3.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016:2
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belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska
öka varje år, ökning/år i %.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T2
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

-1,3

4

0,2

4

4

4

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

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunen vidtar åtgärder för hållbara transporter och uppmuntrar till ett hållbart resande genom
mobility management. Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter
och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden

3.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Förhandlingsdelegationen har beslutat om möjlighet
för anställda att få göra avdrag på lönen efter skatt
då man förbinder sig att köpa årskort hos Västtrafik
via arbetsgivaren.

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få
med väg 180 i Trafikverkets planering.

Det goda samarbetet med Trafikverket och VGR
fortsätter. Uppdraget hanteras inom arbetet med
Översiktsplanen. Som ett första steg tas
samrådshandling för Öp16 fram. Öp16 ger
inriktningarna för hur den långsiktiga
trafikplaneringen ska se ut.

3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

3.7.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Stadskansliet samverkar med
Lokalförsörjningsförvaltningen för att utarbeta
förslag till ambitionsnivå och utbyggnadstakt.

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016:2
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3.8 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan
sjukfrånvaro, andel i %.

Utfall
2014

Målvärde
2015

Utfall T2
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2018

Målvärde
2025

3,4

2

4,6

3,5

3,3

3

0

0

0,3

0

0

0

49,4

55

44

48

50

55

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det är sannolikt att målet för 2016 kan uppnås. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör,
påverkar dock enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. Det är inte aktuellt att revidera andelen
sjukfrånvaro i det längre perspektivet. I enlighet med vad som beskrivs i Stadskansliets plan för lika
rättigheter och möjligheter är tidiga insatser och åtgärder avgörande för snabb återgång vid
sjukfrånvaro. Det är också viktigt att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det finns ingen anledning för Stadskansliet att använda timanställd personal, varför de framtida målen
torde vara rimliga att uppnå.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Förvaltningen arbetar systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt
att andelen friska medarbetare ökar ytterligare i det längre perspektivet. Förvaltningen fortsätter
fokusera på förvaltningens prioriterade områden som togs fram i samband med
medarbetarenkätsundersökningen. De prioriterade områdena har tagits fram med hänsyn tagen till de
friskfaktorer som bidrar till en högre frekvens av långtidsfriska medarbetare.

3.8.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Arbetet är påbörjat, genom nätverk och
omvärldsanalys, tillsammans med några av
Sveriges större kommuner.

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som
får i uppgift att arbeta mot korruption och
organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i

Kommunstyrelsen har ärendet under beredning,
och beslut av Kommunfullmäktige förväntas ske
våren 2016 med förväntad start av centret i juli

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2016:2
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Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

kommunen. Centret ska också vara en resurs i
Borås Stads arbete mot våld i nära relationer.

2016.

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

Brev ska skickas till samtliga förvaltningar med
förfrågan om att få ta del av könsdelad statistik ur
brukarperspektiv.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Stadskansliet
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2015

Prognos
2015

Budget
2016:1

Budget
2016:2

Förändring

53 309

53 046

52 839

52 839

0

-123 559

-167 427

-126 439

-128 939

-2 500

Nettokostnader

-70 250

-114 381

-73 600

-76 100

-2 500

Kommunbidrag

70 250

84 733

71 450

76 100

4 650

0

-29 648

-2 150

0

2 150

5 000

5 000

-87 512

-87 512

-11 000

-8 500

2 500

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

4.3 Nämndens uppgift
Stadskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera och
utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor,
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som
”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering
och analys av nämndernas resultat.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning,
personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor,
kvalitet/utveckling och kommunikation/marknadsföring.
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4.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2016 blir 76,1 mnkr, vilket är en ökning med 5,85 mnkr från 2015. Utöver den
årliga uppräkningen ingår det i denna summa tillförda medel med 500 tkr för utredningsanslag till
Strategisk samhällsplanering kopplat till Götalandsbanan, 300 tkr för reparation av befintliga
infartsskyltar, 500 tkr till förstärkning av en årsarbetare på Strategisk samhällsplanering och 600 tkr till
förstärkning av en årsarbetare på Kvalitet och Utveckling. Verksamheten får även 2 mnkr till
uppstarten av Centrum för Kunskap och Säkerhet, 500 tkr till värdegrunds- och toleransarbetet "Bra
kompis" samt kompensation för ökade hyreskostnader med 250 tkr.
Flera av de uppdrag som ges Stadskansliet ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom
centralt avsatta medel. Dessa fördelas under året ut till de verksamheter de berör, ett exempel på
projekt är "Stöd till Lokal utveckling" där det är avsatt 2 mnkr.

4.5 Verksamhet 2016
Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016:1

Budget
2016:2

Förändrin
g

1 777

1 777

1 829

1 829

0

Kostnad

-67 655

-111 438

-71 787

-74 287

-2 500

Nettokostnad

-65 878

-109 661

-69 958

-72 458

-2 500

750

750

650

650

0

Kostnad

-9 877

-9 877

-10 345

-10 345

0

Nettokostnad

-9 127

-9 127

-9 695

-9 695

0

350

350

362

362

0

Kostnad

-3 645

-3 645

-3 806

-3 806

0

Nettokostnad

-3 295

-3 295

-3 444

-3 444

0

12 867

12 867

12 728

12 728

0

-13 463

-13 463

-13 327

-13 327

0

-596

-596

-599

-599

0

Kostnad

-57

-57

-58

-58

0

Nettokostnad

-57

-57

-58

-58

0

Kostnad

-10 803

-11 010

-11 698

-11 698

0

Nettokostnad

-10 803

-11 010

-11 698

-11 698

0

20 500

20 500

20 500

20 500

0

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt

Administrativ service (juridik)
Intäkt

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Övrig gemensam verksamhet
Intäkt

Nämnd- och styrelseverksamhet
Intäkt

Markförsörjning
Intäkt
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Tkr

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016:1

Budget
2016:2

Förändrin
g

Kostnad

-11 412

-11 412

-9 305

-9 305

0

9 088

9 088

11 195

11 195

0

Kostnad

-140

-140

-140

-140

0

Nettokostnad

-140

-140

-140

-140

0

2 480

2 217

2 385

2 385

0

-2 660

-2 538

-2 724

-2 724

0

-180

-321

-339

-339

0

2 210

2 210

2 210

2 210

0

-1 309

-1 309

-1 007

-1 007

0

901

901

1 203

1 203

0

Intäkt

12 375

12 375

12 175

12 175

0

Kostnad

-1 120

-1 120

-813

-813

0

Nettokostnad

11 255

11 255

11 362

11 362

0

Kostnad

-1 418

-1 418

-1 429

-1 429

0

Nettokostnad

-1 418

-1 418

-1 429

-1 429

0

53 309

53 046

52 839

52 839

0

-123 559

-167 427

-126 439

-128 939

-2 500

-70 250

-114 381

-73 600

-76 100

-2 500

Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Intäkt

Totalförsvar och samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostäder

Vård och omsorg
Intäkt

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förändring i budget 2016:2 jämfört med budget 2016:1
Stadskansliet utökas med en enhet och tillförs 2 mnkr för uppstarten av Centrum för Kunskap och
Säkerhet, som får i uppgift att arbeta mot korruption och organiserad brottslighet och för ökad
säkerhet i kommunen. Stadskansliet får även ansvaret för återinförandet av värdegrunds- och
toleransarbetet "Bra kompis" i grundskolorna, och tillförs 500 tkr för det arbetet.

4.5.1 Kommunledning
4.5.1.1 Sekretariat
Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
sammanträdeshandlingar och protokoll. Avdelningen sköter sekreterarskap i Arvodesdelegationen,
Kommunfullmäktiges valberedning och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs
ärenden. Avdelningen ger även administrativt stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens
gruppledare, och har närarkiv för förvaltningen.
Digitala mediers intåg inom politiken ställer krav på ett förändrat arbetssätt för den administrativa
servicen, både i teknik och kompetens.
Aktiviteter 2016


Enheten följer och tar vara på den digitala utvecklingen.

4.5.1.2 Ekonomistyrning
Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering,
uppföljning och styrning. Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den
politiska ledningen skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge
förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.
Den kommunala ekonomin beror till största delen på utvecklingen av skatteunderlaget.
Konsumtionsutrymmet beror på hur mycket sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda
arbetstimmar ökar skattebasen och ger en tillväxt av skatteunderlaget. Den reala tillväxten väntas bli 2,3
procent under 2016. Den starka tillväxten är en kombination av ökad sysselsättning och höjda
pensioner. Trots den starka tillväxten finns det inte något större utrymme till verksamhetsutökningar i
höstens budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel, eller genom omprioriteringar eller
effektiviseringar.
Prioriteringar 2016
Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, årsredovisning och andra styr- och
uppföljningsprocesser. Under 2016 ligger fokus på att utveckla målstyrningen med än mer relevanta
indikatorer som kopplar ihop ekonomi och verksamhet. Årsredovisningen för 2015 ska tidigareläggas
för att bättre bidra till prioriteringar i budgetarbetet.
Avdelningen arbetar med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Under året kommer
uppdatering respektive framtagande av nya styrdokument för bolagsstyrningen, finansiella placeringar
samt kommunens penninghantering att ske.
De senaste åren har internbanken för att säkra tillgången på kapital förlängt kapitalbindningen, skaffat
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fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos Standard & Poor. Under 2016 arbetar Internbanken
bland annat med finansieringen av Borås Energi och Miljös EMC-investering, strategi för placeringar
samt gröna finansieringslösningar.

4.5.1.3 Personal och förhandling
Avdelningen arbetar med tre huvudområden: personalpolitik och organisationsutveckling; lön,
förhandling och pension; samt strategisk IT.
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stad behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
samt behålla och utveckla dem. Vi måste stärka vårt arbetsgivarvarumärke, och marknadsföra både våra
möjligheter för personlig utveckling och vår positiva arbetsmiljö där medarbetarna kan driva
verksamheten effektivt, professionellt och engagerat.
Avdelningen arbetar med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling för att Borås Stad ska vara
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Personal och förhandling ska styra och stödja
personalarbetet i Borås Stad att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Varje medarbetare ska få
förutsättningar att vara stolt, professionell, engagerad och lärande.
Avdelningen arbetar med IT-arkitektur och IT-styrning. Det ska ge förutsättningar för effektiv och
tillgänglig IT i Borås Stad och hela Borås.
Personal och organisation
Kommunen behöver bli mer attraktiv för att klara vårt framtida rekryteringsbehov. Organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, andelen deltidsanställda, ersättningssystem, karriärmöjligheter och
kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas.
Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som
kommunen ska ta till vara.
Aktiviteter 2016









Revidera och förankra det personalpolitiska programmet
Skapa en processinriktad modell för styrning inom PA/HR-området
Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare
Bromsa ökningen i sjukfrånvaro
Utveckla chefsstödet
Utveckla kompetens- och personalförsörjningen
Utveckla PA/SAM-uppföljningen i Stratsys
Se över Borås Stads organisation

Förhandling
Förhandlingsenheten styr och samordnar kommunens centrala löne- och förhandlingsverksamhet och
arbetar med lönebildning. Den ska även stödja förvaltningarna i t.ex. LAS, rehabilitering, pension,
försäkringar och datastöd.
Aktiviteter 2016






Revidera kommunens arbetsvärdering
Revidera processen för löneöversyner
Utveckla arbetsrättsprocesserna
Utveckla stöd och information om pension
Utveckla den lokala lönebildningen

IT
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En ny IT-plattform är upphandlad och införandet fortsätter 2016.
Avdelningen förvaltar "arbetsplatstjänsten" med alla komponenter för det dagliga IT-stödet. Det
innebär även ansvar för tjänstens innehåll och utveckling.
I Borås Stad finns åtta bredbandsbristområden. Stadskansliet har i uppdrag att göra en ITinfrastrukturplan, ansöka om bidrag samt upphandla bredband för att täcka bristerna.
Aktiviteter 2016




Fortsatt införande av den nya IT-plattformen och tjänsteförvaltningsmodellen
Stödja arbetet att dra fiber till alla hushåll och företag i Borås tätorter
Stödja start av fiberföreningar i våra bredbandsbristområden

4.5.1.4 Näringsliv
Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning.
Etablering och tillväxt
Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. Fokus är på områdena Viared Norra och
Viared Västra.
Vi stärker företagen för en robust utveckling genom affärsrådgivning, seminarier, utbildning,
näringslivsråd och nätverksluncher. Projekten Förenkla helt enkelt, Enklare upphandling,
Generationsväxling och Företagsbörsen ligger inom detta område.
Upplevelseindustri
Arbetet fortsätter att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad. Textile Fashion Center
och MarketPlace Borås är viktiga redskap för att tillsammans med BoråsBorås TME AB verka för att
fler möten läggs i Borås.
I kreativa näringar finns många företag i Borås, ofta med anknytning till textil och mode men även i
andra branscher. För att stärka denna sektor arbetar vi med den ekonomiska föreningen Creative
Cluster Hub.
Handel
Vi arbetar vidare med handelsutredningen från 2013 och uppföljningen 2015. Borås City har gjort
visionen Drömmen om Borås, och E-handelsstaden Borås Ek förening jobbar på att stärka Borås
varumärke som handelsstad. Under 2016 fokuserar vi på utbildningar för att säkra tillgång på
kompetenta medarbetare samt att stärka nätverket.
Affärsdriven miljöutveckling
Vi satsar hårt på vårt samarbete med SP, Högskolan och Borås Energi och Miljö AB kring Waste
Recovery i ett ökat antal länder. Vi stödjer bolaget Waste Recovery AB, som driver och marknadsför
arbetet.
Internationellt
Avdelningen samordnar internationella kontakter för tillväxt inom näringslivet. Där är kommunen ofta
en viktig dörröppnare och partner.

4.5.1.5 Samhällsplanering
Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och
samordnar arbete med hållbar samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik,
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lokal utveckling och statistik.
Vi prioriterar översiktsplaner, strategiska utredningar samt att få fram fler detaljplaner. 2016
intensifierar vi arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa Götalandsbanans korridor mot väster.
Resultatet är avgörande för stadens fortsatta utveckling.
Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för ett
ökat antal strategiska beslut. Avdelningen behöver därför ökade resurser i form av en tionde
medarbetare och ytterligare utredningsanslag.
Översikts- och markförsörjningsplan
Vi har ett brett förankrat arbete med översiktsplanen, Öp16, som går på samråd under 2016.
Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för
bostäder och verksamheter.
En trafikstrategi med följande utredningar, framtidens kollektivtrafik, samt lokal utveckling av
stadsdelar, tätorter och landsbygd är annat som pågår under året. En tidig dialog med boråsarna är
viktig i dessa frågor, och kan bland annat ske genom medborgardialoger.
För att möta efterfrågan på mark samt säkra områden för naturskydd och friluftsliv arbetar vi
strategiskt med kommunens markinnehav. En markförsörjningsplan med kriterier för var kommunen
bör köpa respektive sälja mark skapar beredskap och anpassning.

4.5.1.6 Mark
Markavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och exploateringsverksamhet.
Avdelningens uppdrag är att delta i stadens utveckling genom att köpa, iordningställa och sälja mark för
bostäder, verksamheter, anläggningar, service, gator, park m.m.
Mark för verksamheter
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor och målet är att möta
efterfrågan genom bland annat tillskapandet av ny industrimark.
Aktiviteter 2016





Viared Västra - ca 310 000 kvm färdigställs till försäljning under 2015 och 2016
Viared Norra - ca 20 000 kvm färdigställs för försäljning
Nordskogen - ca 120 000 kvm färdigställs för försäljning
Markförvärv lämpliga för verksamhetsutveckling

Mark för bostäder
Efterfrågan är stor på bostäder i flerbostadshus samt på attraktiva småhustomter. Avdelningen kan
genom markförsörjning och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan.
Aktiviteter 2016





Ta fram riktlinjer för markanvisning
Markförvärv för bostadsändamål eller som bytesobjekt
23 nya kommunala småhustomter i Sparsör färdigställs
Ökad marknadsföring av tillgängliga småhustomter

Markupplåtelser och förvaltning
Som formell ägare till kommunens egendom har vi det yttersta ansvaret för förvaltningen och skötseln
av kommunens mark och fastigheter.
Kommunen har ca 600 arrenden för idrotts- och fritidsändamål, anläggningar samt bostäder. Därutöver
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finns även jordbruksarrenden.
Aktiviteter 2016


Fortsatt försäljning av arrenden för fritidshusändamål inom vissa områden

Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel,
kontor, industrier, idrott- och fritidsändamål. Därmed ingår också att bygga/anlägga kompletterande
allmänna anordningar som gator, grönområden m.m. Verksamheten är projektbaserad och är en del i
investeringsbudgeten.

4.5.1.7 Kvalitet och utveckling
Avdelningen arbetar med fem huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar
utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, samt valfrihetssystem.
I framtiden ökar kraven från boråsarna om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och
delaktighet. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav.
Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
Som en del i ständiga förbättringar fortsätter vi utbilda om Lean-principerna, nu också i
chefsutvecklingsprogrammet. Avdelningen fortsätter att utbilda förvaltningarna och bolagen i att
analysera resultat.
Under 2016 fortsätter också arbetet med att införa metodik, rutiner etc för att utveckla och genomföra
idéer och förbättringar från medarbetare. Arbetet med att utveckla kommungemensamma processer
intensifieras.
Aktiviteter 2016





Se över modeller för att följa upp kvalitet
Utveckla metoder för att jämföra resultat
Utbilda förvaltningar och bolag i processtyrning
Utveckla arbetet med Inspiration Borås, en intern kvalitetsmässa

Hållbar utveckling
Avdelningen ansvarar för uppföljningen av arbetet mot visionen Borås 2025. Det sker genom
tvärsektoriella analyser av visionens olika målområden.
Medborgarperspektiv
En beredning för medborgardialog har inrättats under Kommunfullmäktige. Avdelningen ger
administrativt stöd till denna och till ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.
Arbetet med att förbättra och utveckla kommunens e-tjänster fortsätter.
Aktiviteter 2016


Utvärdera jämförelsetjänsten

Barns och ungas perspektiv
Borås arbetar målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Alla förvaltningar
och bolag ska ta gemensamt ansvar för ungdomsfrågorna, och ett program med tidsatta åtgärder ska
underlätta. Avdelningen samordnar och stödjer arbetet med ungas inflytande och med
barnkonventionen.
Aktiviteter 2016
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Genomföra undersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Valfrihetssystem
Hemtjänstvalet omfattar service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård. Kommunstyrelsen
godkänner de privata utförare som uppfyller kvalitetskraven, och ansvarar för uppföljning. Avdelningen
stödjer förvaltningarna i arbetet med LOV.

4.5.2 Kommunikation
Genomtänkt kommunikation är ett fantastiskt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för
Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet
används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter.
Avdelningen ska bidra till att
- Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
- förverkliga vår vision Borås 2025
- öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
- boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger
- stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden
Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen - var och en
har tillgång till en enorm mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig
kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Därför måste bra kommunikation präglas av
anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens
verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.
Marknadsföring
Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med BoråsBorås TME,
Högskolan, och SP. Under 2016 fortsätter vi att tillsammans med BoråsBorås skapa ett koncept för att
sprida bilden av Borås positiva utveckling.
Avdelningen fortsätter att sprida kunskap om visionen Borås 2025 genom att belysa utvecklingen inom
dess målområden. Orangeriet är en viktig arena för det.
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och
kulturevenemang.
Kommunikation med boråsarna
Arbetet att skapa en ny boras.se med modern design, tydligare struktur och fler e-tjänster fortsätter
2016. Vi utvecklar vår närvaro i sociala medier med direktsändningar och mer rörligt material.
Avdelningen deltar i arbetet med att förankra Vision 2025, organisationsöversynen, Götalandsbanan,
attraktiv arbetsgivare, våra styrdokument, och medborgardialog.
Kommunikation med kommunens anställda
Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare
visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor livskvalitet. Viktigt för att det ska
fungera bra är att alla delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar professionellt och ser sin
delaktighet i vårt uppdrag.
Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter.
Bland annat stöttar vi chefer i deras kommunikation och erbjuder kanalerna personaltidningen Saxen
och intranätet.
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Kommunikation om organisationsöversynen är ett prioriterat uppdrag 2016.
PR och kommunvarumärket Borås Stad
Ett strategiskt och konsekvent arbete med PR stärker Borås Stads profil och vårdar förtroendekapitalet.
Under 2016 gör vi en PR-plan och inleder arbetet med att definiera varumärket utifrån bland annat
visionen och kvalitetspolicyn. Vi ser också över den grafiska profilen.

4.5.3 Administrativ service
Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala
bolagen.
Kommunen verkar på nya och förändrade verksamhetsområden med komplexa förutsättningar, vilket
ökar kraven på den juridiska kompetensen. Kompetensen hålls fortsatt hög genom deltagande i kurser
och nätverk under 2016.

4.5.4 Personaladministration
Företagshälsovård
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som
ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården ska arbeta
utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet, vilket innebär att identifiera
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Centrala samverkansgruppen
Ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av
övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet. Gruppen är verksam inom
kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga
huvudorganisationerna.
Fackliga förtroendevalda
Ersättning till fackliga företrädare, vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
Personalföreningar
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande
åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för
kommunens anställda.

4.5.5 Övrig gemensam verksamhet
Anslag till Borås Nämndemannaförening samt kommunens insats för firandet av nationaldagen.

4.5.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga
sammanträden. Hit räknas även två tjänstemän, fyra blocksekreterare samt tjänsteköp av
blocksekreterare till (SD).
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4.5.7 Markreserv
Kommunen har en markreserv på ca 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger intäkter
i form av arrendenavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till 20,5 mnkr, varav ca 13,5
mnkr är interna upplåtelser för t ex idrotts- och fritidsverksamhet. Övriga ca 7 mnkr är externa
upplåtelser för parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete m.m.
Markreserven medför kostnader för saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar, anläggningar,
lantmäteriärenden, fastighetsskatter m.m. Dessa kostnader beräknas till ca 2 mnkr. Övriga
driftskostnader belastar respektive förvaltande organisation.

4.5.8 Miljö och hälsoskydd
Blå stjärnans djursjukhus får liksom tidigare år ett bidrag på 140 tkr för att kunna ha jourverksamhet.

4.5.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Krishantering
Staten och kommunförbundet har skrivit ett avtal om kommunernas roll i krishanteringssystemet.
Kommunen ska ha en god bild av risker och sårbarhet, och hur de kan påverka kommunens
verksamhet. Kommunen ska ha en planering för och god förmåga att hantera en extraordinär händelse,
säkerställa samhällsviktig verksamhet och informera invånare och media. Kommunen ska också planera
för att undanröja och minska risker och sårbarhet, och verka för samordning av all krishantering.
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, sköter uppgifter åt kommunen enligt ett avtal mellan
Borås Stad och SÄRF. SÄRF är ett externt företag och kostnaden kommer på faktura.
Hemvärnsföreningar
Kommunens bidrag ska ge de lokala hemvärnsföreningarna förutsättningar att behålla sina lokaler.
Bidraget beräknas till 240 tkr.

4.5.10 Näringsliv
Återhållsamhet med nya upplåtelser av tomrätt för industri och verksamheter, vilket innebär en i stort
oförändrad omfattning av just tomträttsverksamheten. Totala intäkten beräknas till ca 2,2 mnkr.
Kapitalkostnaderna är höga för anläggningen Hällered, vilket gör att intäkterna inte täcker kostnaderna
för just den del av näringsverksamheten.

4.5.11 Bostäder
Innehavare av tomträtter för bostäder erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara
undantagsvis. Avgälderna från tomträtter för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på ca 11 mnkr.
Tomträttsavgälder och arrenden för fritidshus beräknas ge en intäkt på ca 1,1 mnkr.
Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av avgälderna, men de totala
tomträttsintäkterna kommer på sikt att minska i takt med fortsatta försäljningar av tomträtter.
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4.5.12 Övrig vård och omsorg
Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre,
funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer.

5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Kommungemensam verksamhet
5.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016:1

Budget
2016:2

Förändrin
g

38

38

35

35

0

-102 288

-103 290

-106 070

-106 085

-15

Nettokostnader

-102 250

-103 252

-106 035

-106 050

-15

Kommunbidrag

102 250

102 250

104 450

106 050

1 600

0

-1 002

-1 585

0

1 585

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

5.3 Nämndens uppgift
Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under
Kommunstyrelsen.
De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av
kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges
Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

5.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2016 blir 106,05 mnkr, vilket är en ökning med
3,8 mnkr. Utöver årlig uppräkning ingår det i denna summa kompensation med 1,2 mnkr avseende
höjd avgift till Navet samt 0,4 mnkr avseende ökade kostnader för pensionärsresor till Västtrafik.
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5.5 Verksamhet 2016
Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016:1

Budget
2016:2

Förändrin
g

38

38

35

35

0

-111

-111

-112

-112

0

-73

-73

-77

-77

0

Kostnad

-14 694

-15 696

-15 954

-15 954

0

Nettokostnad

-14 694

-15 696

-15 954

-15 954

0

Kostnad

-2 062

-2 062

-1 937

-1 937

0

Nettokostnad

-2 062

-2 062

-1 937

-1 937

0

Kostnad

-74 208

-74 208

-76 063

-76 078

-15

Nettokostnad

-74 208

-74 208

-76 063

-76 078

-15

Kostnad

-11 213

-11 213

-12 004

-12 004

0

Nettokostnad

-11 213

-11 213

-12 004

-12 004

0

Tkr
Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016:1

Budget
2016:2

Förändrin
g

38

38

35

35

0

Kostnad

-102 288

-103 290

-106 070

-106 085

-15

Nettokostnad

-102 250

-103 252

-106 035

-106 050

-15

Tkr

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förändring i budget 2016:2 jämfört med budget 2016:1
Verksamheten har tillförts 1,6 mnkr mer i medel för att kompensera de ökade kostnaderna för Navet
och pensionärsresor.

5.5.1 Övrig gemensam verksamhet
Nettokostnaden för STIM budgeteras till 77 tkr.
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5.5.2 Bidrag till samarbetsorganisationer
Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 640kr, till Sjuhärads Kommunalförbund
7 840 tkr, samt till Navet 5 474 tkr.

5.5.3 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 1 937 tkr.

5.5.4 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Borås Stad har en fast andel på 49,8 procent av förbundets
kostnader under de närmaste tre åren, för 2016 beräknat till 76,1 mnkr.

5.5.5 Kommunikationer
Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12 mnkr.

6 Verksamhetsmått
6.1 Egen organisation
Verksamhetsmått

Årsutfall 2014

Budget 2015

Budget 2016

100

100

100

Andel personer som har heltidsanställningar.

7 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2015

Budget
2016

Plan 2017

Plan 2018

Utbyggnad av industriområde Viared
Västra

316 700

240 000

25 000

20 000

10 000

Utbyggnad av industriområde Viared
Norra

50 000

43 500

6 500

0

0

Utbyggnad av industriområde
Nordskogen

40 000

36 000

4 000

0

0

Utbyggnad av övriga industriområden

75 000

0

25 000

25 000

25 000

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

7 000

8 000

8 000

7 000

120 000

10 000

40 000

35 000

35 000

Projekt

Inköp av fastigheter
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Total
utgift

Utgift
tom 2015

Budget
2016

Plan 2017

Plan 2018

Försäljning av industritomter
(exploatering)

-30 000

-50 000

-50 000

-50 000

Försäljning av bostadstomter
(exploatering)

-4 000

-10 000

-8 000

-8 000

Försäljning övriga fastigheter

-35 000

-40 000

-40 000

-40 000

267 500

8 500

-10 000

-21 000

Projekt

Summa

631 700

Utbyggnad av industriområden
Uppgifterna om Viared Västra grundas på kalkyler. Ytterligare investeringar kommer att behöva göras
efter 2018. Det resterande beloppet på ca 21 700 tkr förbrukas till och med 2023.Eventuell utökning av
planområdet samt utfallet av järnvägskorridorer kan komma att påverka området med ytterligare
utgifter.
Färdigställandet av del av Viared Norra planeras under 2016. Planändring för västra området pågår
vilket kan medföra förändring av kostnadsbilden.
Utbyggnad av bostadsområden
Utbyggnad av Dammsvedjan och Kadriljgatan färdigställs under 2015. Under 2016 planeras utbyggnad
av bostadområdet Paradis i Sparsör. Större områden som kommer senare är Regementet och Norrby.
Inom några exploateringsområden kvarstår investeringar såsom toppbeläggning.
Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden
Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder samt allmänna ändamål.
Försäljning av industritomter
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen.
Försäljning av bostadstomter
Småhustomter säljs b la inom Kadriljgatan (Brotorp), Metergatan (Hässleholmen), Hovalida (Sparsör)
och Paradis (Sparsör). Försäljning för flerbostadshus och gruppbyggda småhus planeras b la på
Dammsvedjan.
Försäljning av övriga fastigheter
I försäljning av övrig mark avses försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom
äldre verksamhetsområden, mark för övriga ändamål t ex. centrumverksamhet samt mark och
fastigheter som finns i kommunens markreserv och som inte längre behövs inom den kommunala
verksamheten.
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PF 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport
Undervisning och resultat
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra noggranna analyser av orsaker och vilka åtgärder som behövs för att
förbättra resultaten.
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KS- SKRIVELSE
2015-12-01

Dnr 2014/KS0817

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Kvalitetsrapport; Undervisning och resultat
2015
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och skolor. Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och
andra vartannat år.
Rapport
Barn och elever i behov av särskilt stöd
Värdegrund
Undervisning och resultat
Barn och elever med annat modersmål än svenska
Kvalitetsarbete
Fritidshem

Jämna år
X
X
X
X

Ojämna år
X

X
X
X

Rapporten finns även att ta del av här: Kvalitetsrapporter 2015 års rapport har särskilt fokus på språk- och läsutveckling samt övergångar inom och mellan de olika
skolformerna.
Några resultat från verksamheterna
Förskolan
Plattformen för språkutveckling har fått större genomslag och är i dag en utgångspunkt för den språkutvecklande undervisningen.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att i kvalitetsrapporten Undervisning och resultat, särskilt belysa hur modersmålsstödet i förskolan organiseras och vilka metoder
och arbetssätt som visat sig vara framgångsrika.
Analysen visar att arbetet med modersmålsstöd ser väldigt olika ut. Förskolorna har
kommit olika långt i att utveckla metoder och arbetssätt. Det är naturligt att de förskolor som har många barn med annat modersmål har kommit längre i sitt arbete.
Rapportern redovisar även att grundbemanningen mätt i antal barn per årsarbetare
har ökat varje år sedan 2012. Räknar man med resurser för särskilt stöd blir antal barn
per årsarbetare ännu lägre. (Tabell i rapporten.)
Grundskola
Borås Stads lässatsning har pågått sedan hösten 2011. En fråga som ställs i rapporten
är om lässatsningen ger resultat hos eleverna. I årskurs 3 syns en nedåtgående trend i
resultaten i de nationella proven, även om resultaten fortfarande ligger över snittet i
riket. I årskurs 6 har resultaten inte förändrats från 2013 och även om snittet i riket
har gått uppåt så ligger Borås fortfarande ändå över snittet. När det gäller årskurs 9
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ligger elevernas kunskaper i läsförståelse en bra bit under snittet och det finns en indikation på en sjunkande trend av resultaten i den nationella statistiken.
Elevernas resultat i årskurs 9 visar att 82,1 procent blev behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram, vilket är en försämring jämfört med 2014. Efter sommarskola ökade
andelen med behörighet till 85,1 procent.
Grundsärskola
Rektorernas bedömning visar att lärarna i hög grad använder strategier som ökar elevernas läsförståelse. För att ytterligare höja nivån behöver lärarna på sikt utveckla sin
kompetens när det gäller läsundervisning. Lärarna har ännu inte deltagit i Borås Stads
lässatsning.
Gymnasieskola
74 procent av eleverna fick examensbevis från ett fullständigt eller utökat program,
med minst godkänt (E) i alla ämnen. Resultatet är i nivå med föregående år.
Gymnasiesärskola
Samtliga elever som avslutade sina studier hade slutbetyg eller ett samlat betygsdokument, vilket. Resultatet är i nivå med föregående år.
Övergångar inom och mellan skolformerna
De rutiner som är fastställda gällande överlämning fungerar hela vägen från förskola
till gymnasieskola och är väl förankrade i organisationen. Dock kan man dra slutsatsen att det på samtliga nivåer behöver arbetas vidare med att säkra kvalitén på den
information som överförs.
Kommunstyrelsen ser att den satsning som gjorts de senaste åren för att minska andelen barn per årsarbetare har gett resultat. Trots detta framgår det av rapporten att
förskolechefer upplever att neddragningar gjorts och att det påverkar kvaliteten. Här
är det, som framgår av rapporten, viktigt med analys av orsaker och att hitta rätt åtgärder.
Det är positivt med det utvecklingsarbete som nämnderna gör för att stödja elevernas
kunskapsutveckling. Dock är det oroande med den nedåtgående trend som syns gällande elevernas resultat i grundskolan och det behövs en noggrann analys av vad som
påverkar resultaten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra noggranna analyser av orsaker och vilka åtgärder
som behövs för att förbättra resultaten.

Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Undervisning och
resultat 2015
---------------------------Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad
Alla skolformer

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Inledning
Kvalitetsrapport Undervisning och resultat upprättas varje år. I år finns ett särskilt fokus på
språk- och läsutveckling samt på övergångar.
Rapporten består av fyra separata delar:
Förskola
Grundskola
Kommungemensam verksamhet
Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
En sammanfattande version skickas även till Kommunstyrelsen.
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Förskola
Undervisning
Begreppet undervisning definieras i skollagen som sådana målstyrda processer som under ledning
av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande
av kunskaper och värden. Begreppet används alltså både i förskola och i skola.

Förskollärares ansvar för undervisningen
I Lpfö 98:10 betonas förskollärares ansvar för undervisningen som ett särskilt ansvar för det som
tidigare varit ett arbetslagsansvar. Ansvaret har tydliggjorts genom skrivningen i reviderade
läroplanen och ny skollag.
Det är tydligt att förskollärare har ett särskilt ansvar för undervisningen.
Ja
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
1
Stadsdelen Öster
Borås Stad

35 förskolor
22 förskolor
57 förskolor

Nej
28 förskolor
6 förskolor
34 förskolor

Förskolecheferna bedömer att förskolärares ansvar för undervisningen är tydligt i stadsdelarna
Väster och Öster; i Norr har alla svarat att det inte är tydligt. I kommentarerna i Stadsdelen Norr
nämner flertalet chefer att alla vet att förskollärarna har yttersta ansvaret att planering,
uppföljning och utvärdering görs men att det inte är uppdelat i vardagen utan att alla gör samma
arbetsuppgifter. Någon lyfter även att implementeringen av PUT-tid har riktat uppmärksamhet
mot ansvarsfördelningen. Flera av kommentarerna ger intrycket att man arbetat med att
tydliggöra förskollärares särskilda ansvar för undervisningen. Att man då i Norr kommit fram till
att det inte är tydligt visar på att förskolorna behöver fortsätta arbetet och fördjupa diskussionen
kring vad det innebär att förskollärare har ett särskilt ansvar för undervisningen i förskolan och
när tid avsätts för planering och uppföljning av undervisningen.
Lekinriktat arbetssätt
Lekinriktat arbetssätt
Så gott som samtliga förskolor bedöms av förskolecheferna ha ett arbetssätt där pedagogerna i
hög eller mycket hög grad strävar efter att förskolan inbjuder till lek, skapande och lustfylld
samvaro, helt i linje med Borås Stads vision om lust att lära och möjlighet att lyckas. För
kommunen som helhet är det sedan föregående år en viss förbättring av resultaten i förskolechefernas skattningar. Flera förskolechefer i Stadsdelen Norr lyfter dock att personalbrist och att
man inte kunnat ta in vikarier inverkar menligt på att såväl planera som att genomföra planerad
undervisning och det visar sig i en tydlig minskning i skattningar på högsta nivån för förskolorna i
Norr.

Språkutveckling
Plattformen för språkutveckling
Plattformen för språkutveckling har fått ett större genomslag och är idag en utgångspunkt för den
språkutvecklande undervisningen på de allra flesta förskolor i hög eller mycket hög grad. En
gemensam utgångspunkt är ett viktigt fundament i ett kvalitetsarbete och hur man bedömer god
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kvalitet. Det har varit ett medvetet arbete i Borås Stad under flera år att få en styrning utifrån en
gemensam utgångspunkt och nu kan vi se att vi kommit en mycket god bit på väg. Även om
många förskolor bedöms har kommit en bra bit i sitt arbete kan vi se att det i såväl ett
huvudmannaperspektiv som på enhetsnivå är viktigt att vara uthållig och hela tiden aktualisera
området.
Samarbete med hemmen
Några aspekter ligger dock lägre och det gäller bland annat involvering av föräldrar i barnens
språkutveckling. Här är det 23 förskolor som menar att detta fungerar i liten grad och dessa
förskolor ligger framför allt i Stadsdelen Norr. När det gäller hur föräldrar involveras i barnens
språkutveckling har detta också till stora delar bäring på barn med annat modersmål och målet i
läroplanen att ge dessa barn möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. I detta avseende menar 74 procent av alla
förskolor i Borås Stad att man lyckas i hög eller i mycket hög grad, vilket i sig är en liten
förbättring från förra året.
Högläsning
Under läsåret 1415 har det funnits ett fokus på högläsning i förskolan. Forskning och flera goda
exempel har lyfts och diskuterats. I en studie2 dras slutsatsen att litteraturläsningen framför allt
har en disciplinerande funktion. Man läser för barnen för att de ska lugna ner sig, inte för att de
ska fördjupa sin förståelse av sig själva eller den värld de lever i. Flera förskolor i Borås har
uttryckt att man sett liknande resultat på sina egna förskolor och många har därför valt att arbeta
mer med detta. Utifrån resultaten är det tydligt att arbetet behöver fortsätta.
Högläsning förekommer dagligen och är lustfyllt för både barn och personal
Stadsdelen Norr
24 förskolor
4 förskolor
Stadsdelen Väster
4 förskolor
20 förskolor
11 förskolor
Stadsdelen Öster
2 förskolor
20 förskolor
5 förskolor
Borås Stad
6 förskolor
64 förskolor
19 förskolor
Skeenden i böckerna lever vidare genom att arbetslaget samtalar med barnen om det man läst
och ger återkopplingar i vardagen till människor och händelser i böckerna
Stadsdelen Norr
14 förskolor
14 förskolor
Stadsdelen Väster
4 förskolor
25 förskolor
6 förskolor
Stadsdelen Öster
2 förskolor
21 förskolor
4 förskolor
Borås Stad
20 förskolor
60 förskolor
10 förskolor

Bedömning av kvalitet
Utifrån samma frågeställningar som förra året har fler förskolor i Norr gällande fler aspekter
skattat sig lägre i jämförelse och förskolor i Väster har i många avseenden gjort fler positiva
bedömningar jämfört med samma period. När det gäller Norr så har flera chefsbyten ägt rum och
kvalitetsbedömningar har gjorts utifrån de nya chefernas utgångspunkter. Man har jämfört med
tidigare förskolor man arbetat på och då blir skillnaderna tydligare än om man leder samma
verksamhet under en längre tid. Det skulle kunna betyda att bedömning av kvaliteten görs på
annat sätt eller utifrån andra kriterier med annan chef på plats. Ett annat skäl anges vara att
neddragningar gjort att arbetet på förskolan genomförs av färre pedagogisk personal och detta
påverkar kvaliteten och förhållningssättet. Någon förskolechef uttrycker det som att kraftiga
besparingar gör att man inte kan ta in vikarier och detta får återverkningar på det språkutvecklande arbetet. Det är i sammanhanget dock viktigt att lyfta fram att det är en faktisk högre
grundbemanning i förskolan 2015 jämfört med 2012 mätt i antal barn per årsarbetare, vilket
framgår av tabellen och grafen nedan.
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7,5
7
6,5
6
5,5
5

apr 12

okt 12

apr 13

okt 13

apr 14

okt 14

apr 15

Norr

6,51

6,13

6,48

6,37

6,52

5,94

6,28

Väster

7,2

6,83

7

6,57

6,98

6,74

6,69

Öster

6,32

5,8

6,07

5,77

6,18

5,84

5,89

Borås Stad snitt

6,69

6,25

6,51

6,21

6,56

6,18

6,28

Figur 1 Antal barn per årsarbetare (grundbemanning)

3

Räknar man dessutom med resurser för särskilt stöd blir antalet barn per årsarbetare ännu lägre,
vilket synliggörs i nedanstående tabell.
Antal barn per årsarbetare
Apr 12

Okt 12

Apr 13

Okt 13

Apr 14

Okt 14

Apr 15

Borås Stad
Grundbemanning

6,69

6,25

6,51

6,21

6,56

6,18

6,28

Borås Stad
Resurs särskilt
stöd
Borås Stad
inkl resurs
särskilt stöd

0,29

0,02

0,36

0.33

0,53

0,25

0,43

6,40

6,23

6,15

5,88

6,03

5,93

5,85

Det finns utifrån ovanstående skäl att fundera vidare kring skillnaderna mellan förskolechefers
upplevda förutsättningar och den faktiska bemanningen. Det är viktigt för att kommunikationen
mellan olika chefsnivåer och den politiska nivån ska leda till både gemensam analys och rätt
insatser.
Frågan om kriterier på god kvalitet och hur bedömning går till är viktiga att lyfta även i
fortsättningen i synnerhet i en verksamhet som till skillnad från skolan inte har kunskapskrav eller
betygskriterier att förhålla sig till. Det är viktigt att även lyfta likvärdighetsaspekten och fundera
över både vilka bedömningskriterier vi ska använda men också vilka arbetssätt vi behöver ha för
att stärka förskolecheferna i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns anledning att fortsätta
diskussionen om bedömning av kvalitet i förskolan.

Modersmålsstöd
KS har gett i uppdrag att i kvalitetsrapporten Undervisning och resultat, särskilt belysa hur
modersmålsstödet i förskolan organiseras och vilka metoder och arbetssätt som visat sig vara
framgångsrika”.
Två frågor har därför ställts till förskolecheferna: Hur organiseras modersmålsstödet på din
förskola? Och vilka metoder och arbetssätt anser du vara framgångsrika när det gäller
organisering och genomförande av modersmålsstöd?
3
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Stadsdelen Norr
De flesta förskolor i Fristad-området har antingen inget organiserat modersmålsstöd eller har
ingen särskild plan för arbetet med modersmål. I Centrum arbetar flera förskolor på att ta fram
en plan och några förskolor anger att man använder en väldigt enkel kartläggning vid
inskolningen. På Sjöbo görs kartläggning av barns olika modersmål och av personals
språkkunnighet, dvs vilket modersmål de talar. Det som upplevs framgångsrikt är arbete med
identitet och igenkänning och allas lika värde, att barnen lär sig att ta tillvara på varandras likheter
och olikheter. Även rekrytering av pedagoger med olika modersmål är en framgångrik väg för
organisering och genomförande av modersmålsstöd. På Sjöbo lyfts kartläggningen av modersmål
hos både barn och personal som framgångsrikt. En språkpedagog som projektanställts bedöms
också vara en framgångsfaktor.
Stadsdelen Väster
Alla förskolor uppger att man har stöd av en språkpedagog. Det sker också kartläggning av
barnens språkdomäner för att se vilket ordförråd som finns. Man samarbetar med och motiverar
hemmet att utveckla barns modersmål hemma. På någon förskola finns tvåspråkig personal som
talar modersmålet i arbetet. På några förskolor används olika digitala appar, musik och böcker på
olika språk bland annat med stöd från biblioteket. Det som upplevs som framgångsrikt är stödet
från språkpedagogen, kartläggning av språkdomäner, samarbetet med hemmen kring barnens
modersmålsutveckling och litteratur. Flera förskolor nämner också personalplanering som en
framgångsfaktor.
Stadsdelen Öster
De flesta förskolor framhåller att man använder böcker, digitala appar och musik samt bilder i sitt
modersmålsstöd. Samverkan med föräldrar nämns också. Någon förskola tar upp att man har
flerspråkig personal. Det som upplevs vara framgångsrikt är kontakten med föräldrar och att
skapa medvetenhet om vikten av att tala sitt modersmål hemma. På förskolor med många barn
med annat modersmål är flerspråkig personal en framgångsfaktor. Man lyfter personalens
förhållningssätt och intresse för barnets språk som viktigt. Värt att nämna är också att några
förskolor i framför allt Dalsjöfors har inget eller få barn med annat modersmål.
Analys
Förskolorna har kommit olika långt i att utveckla metoder och arbetssätt. Naturligt är att de
förskolor som har många barn med annat modersmål har kommit längre i sitt arbete. I Väster har
man haft en språkpedagog som varit ett stöd i det operativa arbetet på flera förskolor. Det är
framför allt i Väster man talar om kartläggning av språkdomäner. Biblioteket är en resurs som
används av flera förskolor. Även IKT ger möjligheter till modersmålsstöd i vardagen genom olika
appar. Många tar också upp samarbetet med hemmet i dessa frågor.
Det som också framträder är att arbetet med modersmålsstöd ser väldigt olika ut. Olikheten
beror delvis helt naturligt på att hur många barn med annat modersmål som finns i verksamheten,
men delvis handlar det också om vilket fokus man haft på området. I Väster har en språkpedagog
funnit som kunna vara ett bra stöd och skapa likvärdighet i rutiner och arbetssätt. Detta provas
nu även på Sjöbo. Till hösten kommer språkpedagogen i Väster att arbeta på CFL med uppdrag
mot förskolan i hela Borås Stad och det innebär att vi i Borås Stad kan skapa en större
likvärdighet i arbetet när det gäller att ta fram rutiner för kartläggning, stödmaterial och sprida
goda sätt att arbeta. Även IKT kan vara ett område som kan utveckla arbetet utifrån ett
modersmålsperspektiv.
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Grundskolan
Betyg
I denna rapport redovisas vårterminens betyg i årskurs 6 till 9. Läsåret 2013/2014 var det andra
läsåret då elever i årskurs 6 och 7 fick betyg enligt läroplanen LGR11, i år kan vi således jämföra
tre års resultat.
Genomsnittligt meritvärde i de olika årskurserna, Borås Stad vårterminen 2015
Det genomsnittliga meritvärdet har höjts i årskurs sex, men sjunkit något i årskurserna sju till nio.
Att meritvärdet ligger högre än 2013 i årskurserna 7-9 kan till en del bero på den reform som
innebär att elever som läser moderna språk från 2014 kan få högre meritvärde än tidigare, de får
räkna med sitt språkbetyg som ett sjuttonde betyg och den maximala meritpoängen blir därmed
340 i stället för tidigare 320. När meritvärdet delas upp per kön framgår att det genomgående är
stora skillnader mellan flickor och pojkar, flickornas meritvärden är betydligt högre.
Årskurs

6
7
8
9
Årskurs

6
7
8
9

Meritvärde4
2015
204,5
187,8
189,3
213,9

2014

2013

201,0
192,9
192,4
216,1

Meritvärde Flickor
2015
2014
217,5
201,2
209,1
225,8

217
209
205
230

206,2
178,8
187,2
205,7
Meritvärde Pojkar
2015
2014
191,0
175,9
169,4
202,2

193
177
180
204

Liksom förra året är betygen i årskurs 6 generellt sett något högre än för senare årskurser. Det
genomsnittliga meritvärdet för kommunen är 204,5 vilket är något högre än 2014 då motsvarande
siffra var 201,0. Resultaten har stor spridning mellan olika skolor, denna spridning har ökat
jämfört med förra året. Motsvarande gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik,
svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) varierar mellan 22,2 och 100
procent, genomsnittssiffran för kommunen är 82,3 procent vilket är något lägre än förra året.
En förklaring till de stora skillnaderna mellan skolorna kan vara att några skolenheter är väldigt
små; där får en enskild elevs resultat stort genomslag procentuellt, är det också flera nyanlända på
en liten enhet blir effekten stor. En annan orsak till variationerna kan vara att betygsättning i
årskurs 6 enligt LGR11 fortfarande är något nytt för pedagogerna. Ett utbyte mellan olika skolor
för att sambedöma och jämföra tolkningar av kunskapskraven skulle troligtvis vara givande och
skulle kunna leda till större likvärdighet. Ett område att analysera vidare är de 1-6skolor med få
elever som har 100% måluppfyllelse. Hur klarar sig dessa elever när de går vidare till den större 79-skolan?
Årsserie, terminsbetyg åk 6 VT, Borås Stad
År

4

Antal

Meritvärde

Behörighet
Yrkesprogram
Antal

%

2013

877

206,2

759

86,5

2014

943

201,0

787

83,5

2015

954

204,5

785

82,3

Meritvärde är summan av 17 betyg där E är 10, D 12,5, C 15, B 17,5 och A 20 poäng.
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Betyg årskurs 9
En mindre andel elever har nått gymnasiebehörighet 2015 jämfört med 2014; 82,1 procent
jämfört med 85,8 procent blev behöriga till yrkesprogram. Till högskoleförberedande program
blev 81,4 procent av eleverna behöriga, 80,0 procent till högskoleförberedande samhällsvetenskapligt program och 79,1 procent till högskoleförberedande naturvetenskapligt program.
Andelen elever som helt saknar betyg i alla ämnen har ökat i Borås Stad, liksom andelen elever
som saknar två eller fler betyg. Färre elever än föregående år har fullständiga betyg, 74,6 procent,
jämfört med 76,5 procent förra året.
När vi flera år i rad kan se vikande resultat på enheter som Erikslund, Särla och Viskafors har vi
skäl att fråga oss vilka insatser som hittills gjorts och vilket stöd som finns för att åstadkomma en
förändring på dessa skolor. Med tanke på omfattningen är det rimligt att sådana insatser sker på
huvudmannanivå.
Slutbetyg åk 9 VT15
Skola

Antal

Meritvärde

Högskoleförberedande

Behörighet Yrkesprogram

Antal

Antal

%

%

Boda

123

192,3

89

72,4

89

72,4

Dalsjö

127

221,5

110

86,6

112

88,2

Daltorp

132

215,7

114

86,4

114

86,4

Engelbrekt

102

245,3

94

92,2

94

92,2

49

190,1

28

57,1

28

57,1

104

223,6

94

90,4

94

90,4

Sandgärd

93

240,1

92

98,9

92

98,9

Särla

75

169,8

43

57,3

45

60,0

Viskafors

76

204,8

53

69,7

55

72,4

81,4

723

Erikslund
Fristad

Totalt kommunala

881

Borås kristna skola

20

232,9

17

85,0

17

85,0

Engelska Skolan

111

276,8

111

100,0

111

100,0

Kunskapsskolan

97

249,7

90

92,8

90

92,8

Malmen

20

243,9

18

90,0

18

90,0

Totalt fristående

248

260,0

236

95,2

236

95,2

Betyg åk 9, historik

Meritvärde

Bodaskolan 2015
2014
2013
2012
2011
Daltorpskolan 2015
2014
2013
2012
2011
Dalsjöskolan 2015
2014
2013
2012
2011
Engelbrektskolan 2015
2014
2013

192,3
200,6
198,8
189,8
189,2
215,7
211,6
193,5
213,4
206,1
221,5
222,3
210
223,7
219,7
245,3
242,5
222,6

213,9

Andel (%)
Behöriga till
gymnasiet

72,4
74,4
81,2
78,2
80,5
86,4
87,6
80,4
86,4
87,3
88,2
90,4
80,2
87,4
90,5
92,2
92,9
91,7

717

Fullständiga
betyg

65,9
65,8
64,7
69,4
67,1
78,8
79,3
63,0
75,0
76,4
76,4
80,9
71,9
81,1
76,2
90,2
87,6
86,7

Ej nått
kunskapskraven i
ett ämne
8,9
6,8
4,5
6,1
6,7
6,1
6,2
10,9
5,3
7,9
10,2
7,8
11,5
2,7
13,5
2,0
5,3
2,5

82,1

Ej nått
Saknar
kunskapskraven i betyg i alla
två el. flera
ämnen
ämnen
24,4
3,3
25,6
1,7
30,8
0
20,4
0,7
22
4,3
12,1
3,0
11,7
3,4
25,4
0,7
10,6
1,5
15,2
0,6
12,6
2,4
11,3
0,0
16,7
0
10,8
0
10,3
0
5,9
2,0
3,5
3,5
10,0
0,8

8

2012
210,8
91,8
2011
210,2
95,2
Erikslundskolan 2015
190,1
57,1
2014
201,5
73,6
2013
192,8
85,9
2012
193,9
82,4
2011
212,2
88,4
Fristadskolan 2015
223,6
90,4
2014
221,6
90,3
2013
207,9
91,5
2012
211,9
93,6
2011
214,9
84,6
Sandgärdskolan 2015
240,1
98,9
2014
223,9
94,9
2013
224,8
97,3
2012
222,9
95,1
2011
221,7
95,3
Särlaskolan 2015
169,8
60,0
2014
203,5
81,6
2013
195,8
73,5
2012
196,9
81,0
2011
202,7
76,2
Viskaforsskolan 2015
204,8
72,4
2014
203,3
75,8
2013
195,0
86,2
2012
196,1
86,4
2011
207,7
88,2
Totalt Kommunala 2015
213,9
82,1
2014
216,1
85,8
2013
205,7
85,6
2012
207,2
86,7
2011
208,9
87,5
Källa: Skolverket, Siris samt Lokal statistik 2012 -2015

90,8
87,9
46,9
62,3
71,9
55,9
73,9
81,7
81,7
80,9
87,2
78
93,5
83,7
85,7
86,3
90,7
52,0
64,5
64,7
63,3
71,4
64,5
69,4
67,7
71,2
82,4
74,6
76,5
73,3
82,2
78

2,0
5,6
18,4
7,5
3,1
4,4
5,8
7,7
8,6
8,5
1,1
9,8
4,3
8,2
6,3
2,0
3,1
10,7
9,2
5,9
6,3
3,6
6,6
9,7
10,8
7,6
7,4
7,7
7,5
7,1
4,1
7,2

4,1
5,6
32,7
30,2
23,4
26,5
18,8
10,6
9,7
9,6
5,3
11,4
2,2
8,2
8,0
5,9
6,2
29,3
23,7
26,5
17,7
23,8
27,6
21,0
21,5
18,2
10,3
15,9
14,7
19,0
12,8
13,6

4,1
0,8
2,0
1,9
1,6
0
1,4
0,0
0,0
1,1
1,1
0,8
0,0
0,0
0
0
0
8,0
2,6
2,9
0
1,2
1,3
0,0
0
0
0
2,4
1,6
0,7
0,9
1,1

Resultat efter sommarskola
Gymnasiebehörigheten efter sommarskola 2015 blev 85,1 procent av eleverna i Borås Stads skolor.

Sammanlagt 57 elever, 21 flickor och 36 pojkar, från samtliga stadsdelar deltog i sommarskolan,
varav två elever från Kunskapsskolan. Totalt har 47 procent, 27 elever, blivit behöriga till
gymnasiet. Ytterligare sju av eleverna har gjort sig behöriga till IMPRO5. Under sommarskolan
har 2 elever fått betyg i tre ämnen, 13 elever i två ämnen och 24 elever har fått betyg i ett ämne.
Borås stad bör ha en tydlig plan för hur skolverksamhet under lov ska stödjas så att det inte
hänger på beviljade statsbidrag i sista minuten. En 7-9skola med organisation för lovskolor kunde
inte genomföra sin verksamhet under påsklovet 2015 och därmed minskade elevers möjligheter
att nå behörighet vid terminens slut.
Operativa mål - Borås Stads deltagande i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015
Sedan januari 2012 deltar Borås Stad i SKL:s6 matematiksatsning PISA 2015. Det innebär fortsatt
fokus på matematikutvecklingen i kommunen med särskild uppmärksamhet mot hur vi kan styra
och leda arbetet för att förbättra alla elevers matematikkunskaper. Målet är att andelen elever i
lägsta nivån i matematik ska halveras till 2015, samtidigt som andelen som når de högsta betygen
ska öka. Alla stadsdelsnämnder har i sin budget tagit beslut om resultatmål för nationella prov i
åk 9
Borås Stad formulerade operativa mål 2012 med utgångspunkt i NP-resultaten 2012 för att höja
resultaten i matematik:
Nationella prov åk 6 och 9:
5

IMPRO - Programinriktat individuellt val. Eleven läser tillsammans med eleverna i ett nationellt yrkesprogram, men
får samtidigt möjlighet att läsa de ämnen eleven saknar för behörighet.
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1. Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på NP
2. Öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter
3. Öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter
Resultaten på NP har försämrats för såväl åk 6 som åk 9. I årskurs 9 kan vi se att vi för 2014 hade
2 skolenheter som kraftigt förbättrat andelen elever som når provbetyget E. För 2015 är det två
skolor som har ett bättre resultat jämfört med 2013. För Borås Stad som helhet är det enligt lokal
statistik en försämring för andra året i rad. Tittar vi däremot på SIRIS så har Borås nått målet att
halvera andelen som ej når provbetyget E – 18,2 procent 2011 till 9,4 procent 2014.
Vi har inte nått målen med att öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter och
inte heller att öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter. I tabell nedan framgår
att det gått tillbaka, men en svag återhämtning för provbetyg C i åk 9.
Årsserie - andel (%) elever som uppnått provbetyg C och A på nationella prov.
Matematik

2013
2014

NP åk 6
Provbetyg C eller
högre
52
49,6

2015

42,7

20,9
15,9

NP åk 9
Provbetyg C eller
högre
31,1
27,6

10,5

28,7

Provbetyg A

Provbetyg A
6,2
6,6
4,6

Källa:Lokal statistik

Läsning – språkutveckling
Förskoleklassen
Genomgående kan man utifrån indikatorerna säga att det i hög grad eller mycket hög grad finns
en god miljö för språkutveckling i förskoleklassen utifrån svaren som handlar om vad
pedagogerna gör i sitt arbete. Den aspekt som får en lägre bedömning handlar om graden av
skolans diskussion om hur verksamheten ska kunna stödja och stimulera varje elevs
språkutveckling. Det är framför allt i Stadsdelen Norr som flera rektorer menar att detta fungerar
i liten grad.
Av resultaten att döma finns det skolor som behöver få mer stöd i att samtala med elever om det
man läst och kan ge återkopplingar i vardagen till människor och händelser i böckerna. Detta är
ett viktigt område då forskningen7 visar att man genom att enbart läsa högt inte påverkar barnens
möjligheter att de så småningom själva lär sig läsa. Det avgörande är i stället hur läsningen följs
upp och i vilket sammanhang läsningen äger rum. Utifrån resultaten är det tydligt att arbetet
behöver fortsätta.
Skola åk 1-9
Kompetensutveckling
Borås Stads lässatsning har pågått sedan hösten 2011 och fyra utvecklingspedagoger på vardera
50 procent har sedan läsåret 2012/2013 hållit nätverksträffar för språkambassadörer från de allra
flesta 1-6-skolor i Borås Stad. Under läsåret har även lärare i åk 7-9 från Erikslundskolan,
Fristadskolan och Engelbrektskolan deltagit i ett eget nätverk och Sandgärdskolan och
Daltorpskolan i ett annat. Generellt gör rektorerna bedömningen att lärare i hög eller mycket hög
grad har tillgodogjort sig den kompetensutveckling som lässatsningen gett. Huvudmannen gör
uppföljning och planering med varje skola i Borås Stad genom enskilda samtal och i det
sammanhanget har det framkommit att spridningen ser olika ut i olika arbetslag på skolorna och
7
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att det även beror på vilket ämne som avses. Lärare är olika bra på att undervisa på detta sätt och
det skiljer sig både mellan olika klassrum och mellan ämnen. Vi behöver tala om professionsutveckling än om kompetensutveckling. Då blir rektors ansvar inte bara det rent organisatoriska i
genomförandet av en till exempel en lässatsning utan även rektors pedagogiska ledarskap i form
av ledning och förväntningar blir viktigt att diskutera vidare.
Uppföljning
Upp emot 40 procent av skolorna brister i uppföljningen av varje elevs läsutveckling, analysen
och planering av förändringar den bör leda till. Stadsdelen Öster behöver utifrån sin bedömning
av hur väl uppföljningen fungerar fortsatt analysera hur man kan komma tillrätta med detta då
uppföljning är centralt för att veta vad som behöver utvecklas. Spridningen är stor bland skolorna
i Väster och även här behöver man identifiera orsakerna till varför detta inte fungerar på alla
skolor. Detsamma gäller för berörda skolor i Norr.
Varje elev följs upp och resultaten analyseras gemensamt och regelbundet. Analysen leder till
förändringar i t ex undervisning, resursfördelning och organisation om så behövs
Stadsdel
Fungerar inte
Fungerar i liten
Fungerar i hög
Fungerar i
alls
grad
grad
mycket hög grad
Stadsdelen Norr
2 skolor
9 skolor
Stadsdelen Väster
5 skolor
5 skolor
4 skolor
8
Stadsdelen Öster
8 skolor
4 skolor
Borås Stad
0
15 skolor
18 skolor
4 skolor

Resultat
En fråga vi ställer är om lässatsningen ger resultat hos eleverna. I åk 3 syns dock en nedåtgående
trend i resultaten i de nationella proven, även om resultaten fortfarande ligger över snittet i riket.
I åk 6 har resultaten inte förändrats från 2013 och även om snittet i riket har gått uppåt så ligger
Borås fortfarande ändå över snittet. När det gäller åk 9 så kan vi dra slutsatsen att elevernas
kunskaper i läsförståelse ligger en bra bit under snittet och det finns en indikation på en
sjunkande trend av resultaten i den nationella statistiken. För 2015 finns indikation på att kurvan
planat ut, men detta är utifrån den lokala statistiken.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utifrån vad resultaten visar och vad forskningen säger
om förändrade krav på läsning, behövs det uthållighet i utveckling av läsundervisningen för att
gynna kunskapsutveckling i alla ämnen.
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Kommungemensam verksamhet
Resursförskolan Mini
Lekinriktat arbetssätt
Arbetslaget är medveten om och reflekterar fortlöpande över sitt arbete. Man arbetar i hög grad
med att utveckla leken både när det gäller miljön och olika aspekter i sitt arbetssätt. Pedagogerna
uppmuntrar, stimulerar och vidareutvecklar leken för varje enskilt barn också i mycket hög grad.
Språkutveckling
Så gott som alla aspekter av språkutveckling bedöms fungera i hög eller mycket hög grad.
Undantag görs för tre påståenden: övergångsmöte till förskoleklass genomförs så som det
beskrivs i språkplattformen, IKT används i planerade språkaktiviteter och IKT-plattformen
används i planeringen av det språkutvecklande arbetet. De nämnda aspekterna bedöms fungera i
liten grad. I kommentaren nämns att språk, kommunikation, samspel och turtagning genomsyrar
hela arbetssättet som ett led i att stärka varje enskilt barns möjlighet till inflytande och
identitetsutveckling.

Grundsärskola
Läsning – språkutveckling
Läsning är en angelägenhet i samtliga ämnen och man behöver arbeta språkutvecklande i alla
ämnen för att eleven ska få en mer gynnsam kunskapsutveckling. På båda skolor bedömer
rektorerna att det fungerar i hög grad att lärare använder strategier i sin undervisning som
utvecklar läsförståelsen hos eleverna. För att höja nivån ytterligare skulle man på sikt behöva
utveckla sin kompetens när det gäller läsundervisning. Grundsärskolans lärare har ännu inte
deltagit i Borås Stads lässatsning och här finns en möjlighet till sådan kompetensutveckling. Ett
annat område där båda skolorna inte har kommit lika långt gäller det kollegiala lärandet kopplat
till läsundervisningen. En skola har bedömts på en högre nivå i år jämfört med föregående år,
men här finns alltså fortfarande utvecklingspotential. Man kan också fundera över om det kan
vara klokt att också få ett utbyte i ett kollegialt lärande tillsammans med grundskolan kring just
detta.
Sedan förra året har skolorna förflyttat sig när det gäller uppföljningen av varje elevs
läsutveckling, analysen och konsekvenserna av den, men det finns fortfarande mer att göra då det
är rimligt att tänka att varje elevs utveckling behöver ha högsta prioritet och en rimlig nivå borde
vara att detta fungerar i mycket hög grad.
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Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning
Resultat gymnasieskolan
I Utbildningsnämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås finns följande mål för
gymnasieskolan:
•
•
•

Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget Godkänt i samtliga kurser.
Borås Stads gymnasieskolor ska ligga klart över rikssnittet och ska i riksjämförelse vara
bland de 50 främsta i landet.
Borås ska tillhöra de 50 bästa skolkommunerna i SKL:s ranking Öppna jämförelser.

Läsåret 2014/15 hade 74 procent av avgångseleverna ett examensbevis från ett fullständigt eller
utökat program med minst godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med föregående år är
resultatet någon tiondel lägre.
Examensbevis
med minst E i alla
kurser - andel i %
Almås
Bäckäng
Sven Erikson
Viskastrand
Totalt
Källa: UBK/Lokal statistik

2015

2014

75
81
67
inkl IB
68
73,9
inkl IB

77
81
67
inkl IB
69
74,1
inkl IB

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor är totalt 14,2 för
de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Riksjämförelse kan göra i
december 2015 då Skolverket presenterar sin statistik.
Genomsnittlig betygspoäng
(GBP) för elever med examen

2015
GBP

2014
GBP

Högskoleförberedande program
Yrkesprogram
Totalt
Källa: UBK/Lokal statistik

14,7
13,5
14,2

14,6
13,7
14,2

Genomsnittlig betygspoäng
(GBP) för elever med examen
Almås
Bäckäng
Sven Erikson
Viskastrand
Total
Källa: UBK/Lokal statistik

2015
GBP
13,8
14,9
14,2
13,4
14,2

2014
GBP
13,9
15,0
13,9
13,3
14,2
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Behörighet till högskola
För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90
procent av den totala kurspoängen 2 500 poäng dvs har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst
betyget E.
Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande
behörighet till högskolan.
För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande
högskolebehörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen
2013 kan alla nationella yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets
ordinarie 2500 poäng. Totalt är andel elever på yrkesprogram som har grundläggande
högskolebehörighet 26,3%. För eleverna på yrkesprogrammen är det frivilligt att läsa kurser som
leder till grundläggande högskolebehörighet, något som innebär ett ökat studieomfång för
eleverna.
Avgång
Studieavgång, dvs avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på
gymnasieskolan i Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal
gymnasieskola i Borås. Elever på skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott
fullfölja sina studier i hemkommunen. Andelen avbrott har minskar från föregående år och är
fortsatt låg.
Studiegångar/avbrott - andel ( %)
Läsår
2013/14
2014/15
Källa: UBK/Lokal statistik

Åk 1
4,9
4,2

Läsår
2013/14
2014/15
Källa: UBK/Lokal statistik

Almås
4,5
4,5

Åk 2
3,8
2,2

Åk 3
1,2
1,3

Totalt
3,4
2,7

Sven
Bäckäng Erikson Viskastrand
2,0
2,8
5,1
1,3
1,8
4,4

Totalt
3,4
2,7

Introduktionsprogram
Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är
preparandutbildning, individuellt alternativ, programinriktat individuellt program,
språkintroduktion och yrkesintroduktion. Målet i nämndens utvecklingsplan 2011-2015
Bildningsstaden Borås för introduktionsprogrammen är att alla elever går efter 1 års studier vidare till
ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Måluppfyllelsen 2013
var 95 %, 2014 96%.
Resultat gymnasiesärskolan
Målet i nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås för gymnasiesärskolan är:
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•
•

Andelen elever som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram (nationella och
specialutformade) ska öka årligen.
Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete/sysselsättning efter avslutad utbildning
ska öka årligen.

Av de elever som läsåret 2014/2015 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga
elever ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år.
För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutade
studier. Totalt avslutade 18 elever från gymnasiesärskolans nationella och individuella program.
Andelen elever som hade någon form av sysselsättning var drygt 95 procent, vilket är en höjning
från förra året. För elever där sysselsättning ännu inte är klar sker fortsatt uppföljning.
Vuxenutbildningen
I nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås är målet för vuxenutbildningen:
Andelen studerande som fullföljer sin studieplan ska öka årligen.
Andelen studerande som lyckas slutföra sina studier utan avbrott eller utan IG ska öka
årligen.
Inom vuxenutbildningen upprättas en individuell studieplan för alla elever.
Grundläggande vuxenutbildning
730 personer har deltagit i studier på grundläggande nivå, exklusive prövningar. Av de
kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har drygt 58 procent fått
minst betyget E, vilket är oförändrat jämfört med läsåret 2013/2014. Av dem som slutat kursen
utan ett godkänt betyg har det stora flertalet avbrutit studierna.
Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning:
Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning bedrivs i egenregi samt via externa
utbildningsanordnare som levererar distansutbildning. Antalet elever som väljer distansstudier
ökar kraftigt på senare år, och även s k närdistans, dvs. distansutbildning där det även går att få
visst stöd på plats erbjuds. C:a 1850 personer deltog i gymnasial teoretisk vuxenutbildning under
2014/2015. Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs, exklusive
prövningar, har 60 procent fått minst betyget E vilket är en ökning med c:a 2 procentenheter
jämfört med läsåret 2013/14. Andelen kursavbrott är c:a 25 procent av det totala antalet
kursdeltagare.
Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning:
Yrkesutbildningar bedrivs dels inom Borås kommun av Vuxenutbildningen Borås i samarbete
med Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet dels via flera externa utbildningsleverantörer
inom olika branscher. Eleverna erbjuds både skolförlagda utbildningar och utbildningar på
distans. Drygt 800 personer deltog i yrkesutbildning under läsåret 2014/2015. Av de
kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 83 % avslutat
kursen med godkänt betyg 2014/2015, vilket är ett utifrån rikets mått mätt ett mycket högt
resultat. Detta är oförändrat jämför med 2013/2014.
Särskild utbildning för vuxna
Utbildningens funktion är att förvärva nya kunskaper och att bibehålla och utveckla det man lärt
sig tidigare. Kunskapsmålen för eleverna på träningsskolenivån kan definieras som att erövra en
förmåga att kommunicera med nya tecken, bilder, ord mm. Under läsåret 2014/2015 har 76
personer deltagit i särskild utbildning för vuxna. Elever som uppnår mål för kurs eller delkurs får
betyg. Till övriga elever utfärdas intyg. 2 betyg har utfärdats under läsåret vilket är betydligt färre
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än tidigare år (20 för läsåret 2013/2014). Denna kraftiga förändring bedöms i huvudsak bero på
att många av de elever som befinner sig i utbildningar tidigare har betygsatts på kortare kurser
och delkurser och nu i huvudsak studerar på kurser som går över en längre tid.
Svenska för invandrare (SFI)
Under läsåret har c:a 1650 personer deltagit i SFI. SFI-studerande får betyg efter avklarad kurs.
Tiden det tar att bli färdig med en kurs varierar med olika studietakt och andra förutsättningar.
Många elever fortsätter studierna över flera terminer. Totalt har 772 kursdeltagare fått godkänt
betyg, 535 har avbrottsregistrerats och 16 har fått F. Övriga fortsätter sina kurser. Det innebär att
av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en kurs har 59 procent avslutat med
godkänt betyg.
Yrkeshögskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala
vuxenutbildningen. Utbildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp,
kontinuerliga utvärderingar och kvalitetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för
yrkeshögskolan.
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Övergångar
Samtliga förskolor har en plan för övergångar och vilka aktiviteter som ska genomföras för att
kvalitetssäkra övergången från förskola till förskoleklass. Det har skett en tydlig förflyttning från
2014 där fler förskolechefer skattar arbetet med att säkra övergångar högre än föregående år.
I stort sett samtliga förskolor och skolor uppger att den information som överlämnas om elever
är relevant. Det finns fungerande rutiner för överlämning av barn i behov av stöd, men arbetet
kan utvecklas med att koppla överlämningen till de plattformar som arbetats fram i Borås Stad
gällande språk, matematik, naturvetenskap och teknik.
Flera förskolechefer och rektorer uppger att man i det fortsatta arbetet med att planera och
utvärdera övergångar bör fokusera mer på att formulera förväntningar på respektive avlämnande
och mottagande enhet. Detta för att säkerställa att all nödvändig information överlämnas, men
också för att skapa en större förståelse för varandras verksamheter vad gäller mål, innehåll och
krav.
Under läsåret 2014-15 har förskolechefer och rektorer i grundskolan arbetat tillsammans vid
gemensamma konferenser för att stärka samarbetet mellan verksamheter och säkra övergångar.
Av olika anledningar har närvaron vid dessa konferenser varierat vilket inom vissa skolområden
har påverkat möjligheten till samverkan. Utifrån dessa konferenser uppger man att man utarbetat
eller vidareutvecklat rutiner för planering och genomförande av övergångar. Flera förskolechefer
och rektorer uppger att man ser att det finns behov av att arbeta vidare med planer för
övergångar, detta är ett fortlöpande arbete som sker vid de tillfällen under året då de olika
verksamheterna träffas för att planera och utvärdera arbetet med övergångar. Det finns också
behov av att skapa utrymme för personal i de olika verksamheterna att mötas för att diskutera
pedagogiska frågor, men flera av förskolecheferna och rektorerna uppger att det inte finns
utrymme att frigöra personal från verksamheten så att de har möjlighet att träffas.
Samtliga rektorer i grundskolan uppger att det finns fungerande rutiner och planer för
övergången mellan årskurs 6 och 7. Planen innehåller rutiner för överlämning av elever i behov
av stöd/anpassningar, rutiner för klassindelning och aktiviteter som genomförs vid övergången
t.ex. föräldramöten och elevaktiviteter.
Ett fåtal rektorer har kommenterat övergången mellan förskoleklass och årskurs 1 samt mellan
årskurs 3 och 4. I sina kommentarer uppger rektorerna att det ofta saknas skriftliga planer för
övergångar inom den egna skolenheten vilket riskerar att påverka likvärdigheten samt att viktig
information inte når fram till mottagande lärare. I Borås Stad pågår ett arbete med att ta fram en
gemensam plan för övergångar som ska omfatta samtliga verksamheter från förskola till
gymnasieskola, planen förväntas vara färdigställd under hösten 2015. Den har som syfte att
kvalitetssäkra och underlätta barns och elevers fortsatta lärande vid övergångar inom och mellan
skolformer eller vid byte av skola.
De gemensamma rutiner som är fastställda i Borås Stad gällande överlämningar fungerar hela
vägen från förskola till gymnasieskola och är väl förankrade i organisationen. Man kan dock dra
slutsatsen att det på samtliga nivåer behöver arbetas vidare med att säkra kvalitén på den
information som överförs gällande vad eleverna har fått möta i undervisningen på avlämnande
enhet. Det framkommer i kommentarer från framförallt rektorer i grundskolan och
gymnasieskolan att viktig information om elever inte kommer mottagande enhet till del. Ett
utvecklingsområde verkar vara att skapa rutiner för att tillse att vårdnadshavare skriver under ett
medgivande om att information får överföras till mottagande enhet.
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Behov att lyfta till huvudmannen
Förskola
Stadsdelen Norr

Flera förskolechefer uttrycker att deras personal har olika önskningar när det gäller
kompetensutveckling men att man på grund av ansträngd budget inte kan tillgodose detta. Man
beskriver att förutsättningarna för kompetensutveckling är näst intill obefintliga. Områden där
man lyft att det finns behov av kompetensutveckling handlar om barn som utmanar, barn med
annat modersmål, IKT, matematik och språkstörning. Några chefer anger också behov av
fördjupning i plattformarna som finns i förskolan.
Stadsdelen Väster

Förskolecheferna har inte gjort enskilda bedömningar utan som grupp anger man att man vill
arbeta vidare med ökad professionalism på alla nivåer där bland annat normkritiskt
förhållningssätt är ett utvecklingsbehov. Även kollegialt lärande behöver fortsatt utvecklas.
Stadsdelen Öster

Två områden lyfts av flera förskolechefer: Kompetensutveckling när det gäller IKT/Pingpong.
Någon chef tar upp kollegialt lärande och en annan nämner modersmål som utvecklingsområden.
Grundskola
Stadsdelen Norr

Engelbrekt F-6 lyfter behovet av stöd i att leda utvecklingsarbete kring ett inkluderande arbetssätt
utifrån att man inte är en nivå 2-skola. Fristadskolan lyfter att man gärna ser att
Utvecklingsenheten arbetar med handledning för kollegialt lärande då man ser att effekten av
någon utomstående som arbetar gentemot arbetslaget är stor. Erikslund önskar stöd i att koppla
ihop de olika delarna BFL och IKT med arbete kring extra anpassningar, vilket förstärks av
Sjöboskolan som önskar stöd i att koppla ihop kommunens kompetensutvecklingsinsatser så att
det kan bli en hjälp för verksamheterna att arbeta med de olika delarna som en helhet.
Sparsörskolorna vill sprida sitt arbete kring kollegialt lärande som man samarbetat kring med
Göteborgs universitet.
Stadsdelen Väster

Byttorp, Hestra Midgård, Särla och Viskafors beskriver att det behövs fortsatt arbete kring
bedömning för lärande (BFL) och DaltorpF-6, Sandared och Sandhult, Sjömarken och
Kinnarumma och Svaneholm uttrycker ett specifikt behov av kompetensutveckling för personal i
förskoleklass och fritids när det gäller BFL.
Byttorp, Hestra Midgård och Sjömarken tar upp behovet av fortsättning av lässatsning. Hestra
Midgård och Byttorp lyfter också matematik som ett utvecklingsområde.
Byttorp, Hestra Midgård, Sandared och Sandhult, Sjömarken, Viskafors samt Kristineberg och
Svedje har behov av fortsatt IKT-arbete. En kommentar är att man behöver nå längre eftersom
det digitala hittills ersatt ett traditionellt sätt att arbeta och det behövs ett nytt tänkt kring
möjligheterna med IKT.
Byttorp, Hestra Midgård, Sandared och Sandhult samt Sjömarken tar upp arbete kring elever med
olika behov t ex normbrytande beteende, trygghet och studiero som ett utvecklingsområde.
Kristineberg och Svedje samt Sandared och Sandhult har behov av att utveckla det kollegiala
lärandet.
Ytterligare nämns gemensam timplan, entreprenöriellt lärande av Kristineberg och Svedje och att
skapa långsiktiga förutsättningar pedagogiskt och ekonomiskt av Särla.
Stadsdelen Öster
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Myrås, Gånghester och Aplared tar upp att satsningarna kring BFL, matematik och läsning ges
möjlighet att implementeras. Ekaräng är inne på samma spår genom att lyfta att även
bibliotekarien, språkstödjare och modersmålslärare behöver ta del av satsningarna. Tummarp,
Äspered och Kerstinsgårdsskolan har ett stort behov av nysatsning på BFL. Gånghester och
Aplared anser att förstelärare kan ges uppdrag inom dessa områden.
Myrås och Ekaräng ser behov av kompetensutveckling när det gäller elever i behov av särskilt
stöd och elever som far illa.
Myrås, Tummarp, Äspered och Kerstinsgårdsskolan uttrycker behov av kompetensutveckling i
IKT. De tre sistnämnda skolorna behöver också en bättre infrastruktur när det gäller IKT.
Gånghester, Aplared och Tummarp, Äspered och Kerstinsgårdsskolan önskar en introduktion av
Dexter.
Myrås lyfter även behov av samarbete med högskolan kring fritidsverksamheten. Dalsjöskolan
lyfter även att det inte finns medel för att genomföra aktiviteter i aktivitetsschemat (framtagna av
Miljöförvaltningen) då kostnader för bussresor inte täcks av budgeten.
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Reviderad strategi - Bildningsstaden Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads strategi Bildningsstaden Borås, att gälla för Stadsdelsnämnderna
Öster, Väster, Norr och Utbildningsnämnden till och med 2019.
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Reviderad strategi - Bildningsstaden Borås
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden Norr har
ansvarat för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter för
stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny Strategi
som biläggs denna handling.
Ärendet har skickats på remiss till Ungdomsrådet, Stadsdelsnämnderna Väster och
Öster samt till Utbildningsnämnden vilka alla inkommit med svar.
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt från den nu gällande. Ändringarna
är dels av redaktionell art, men ett par innehållsmässiga förändringar lyfts i det
följande fram.
Under rubriken ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” har sista stycket bantats.
Skrivningarna om huvudmannens och skolväsendets ansvar som ju regleras i övrig
lagstiftning har tagits bort.
Avsnittet ”Långsiktiga mål” har bytt namn till ”Strategisk inriktning”.
Under rubriken ”Lärares kompetens” och dess underrubrik ”För att utveckla
skolväsendet i Borås vill vi:” har sista punkten tagits bort då den bestod av konkreta
åtgärder som inte hör hemma på strategisk nivå.
Under rubriken ”Ledarskap” har texten skrivits om så att den inte längre beskriver
rådande organisation. Texten är nu neutral i förhållande till en framtida organisation.
Under underrubriken ” För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi:” föreslås en
helt ny lydelse som är mer omfattande än den gamla:
-

vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt
kompetens hos personal,
ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett
pedagogiskt ledarskap,
att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka
ansvarigheten för måluppfyllelsen,
att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,
arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.
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Under rubriken ”Utvecklingsområden” har det relativt långa hänvisningen till SKL:s
identifierade områden för skolframgång tagits bort, och istället lyfts huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete fram där omvärldsbevakning ju ingår.
Dessutom är punkterna reviderade. Punkten ”Styrning och ledning” utgår och övriga
punkter behandlar samma områden, men i vissa fall med snävare definition eller lite
annat fokus. Så t.ex. byts ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” mot ”Barn och
elevhälsoarbete” för att flytta fokus till insatserna snarare än på enskilda barn och
elever.
”Barn och elever med utländsk bakgrund” avgränsas till ”Nyanlända/modersmål”
och ”IKT mot ”Digital kompetens” för att använda ett mer modernt begrepp.
Utvecklingsområdena föreslås lyda:
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa perspektiv
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer
• Språk-, läs- och skrivutveckling
• Matematik
Sista stycket har skrivits om och blivit neutralt i förhållande till en framtida
förvaltningsorganisation.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads strategi Bildningsstaden Borås, att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr och Utbildningsnämnden till och med 2019.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Dnr 2012/SDNN0059

Förslag till reviderad strategi
Bildningsstaden Borås
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sammanfattning
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden
Norr ansvarar för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter
för stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
ny Strategi som biläggs denna handling.
Stadsdelsnämnden Norr finner tjänstemännens förslag till ny strategi väl
genomtänkt och genomarbetat och översänder materialet till
Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendet
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden
Norr ansvarar för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter
för stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
ny Strategi som biläggs denna handling.
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt från den nu gällande.
Ändringarna är dels av redaktionell art, men ett par innehållsmässiga
förändringar lyfts i det följande fram.
Under rubriken ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” har sista stycket
bantats. Skrivningarna om huvudmannens och skolväsendets ansvar som ju
regleras i övrig lagstiftning har tagits bort.
Avsnittet ”Långsiktiga mål” har bytt namn till ”Strategisk inriktning”.
Under rubriken ”Lärares kompetens” och dess underrubrik ”För att
utveckla skolväsendet i Borås vill vi:” har sista punkten tagits bort då den
bestod av konkreta åtgärder som inte hör hemma på strategisk nivå.
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Under rubriken ”Ledarskap” har texten skrivits om så att den inte längre
beskriver rådande organisation. Texten är nu neutral i förhållande till en
framtida organisation.
Under underrubriken ” För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi:”
föreslår gruppen en helt ny lydelse som är mer omfattande än den gamla:
-

vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och
behåller rätt kompetens hos personal,
ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett
pedagogiskt ledarskap,
att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka
ansvarigheten för måluppfyllelsen,
att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,
arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika
lärosäten.

Under rubriken ”Utvecklingsområden” har det relativt långa hänvisningen
till SKL:s identifierade områden för skolframgång tagits bort, och istället
lyfts huvudmannens systematiska kvalitetsarbete fram där
omvärldsbevakning ju ingår.
Dessutom är punkterna reviderade. Punkten ”Styrning och ledning” utgår
och övriga punkter behandlar samma områden, men i vissa fall med snävare
definition eller lite annat fokus. Så t.ex. byts ”Barn och elever i behov av
särskilt stöd” mot ”Barn och elevhälsoarbete” för att flytta fokus till
insatserna snarare än på enskilda barn och elever.
”Barn och elever med utländsk bakgrund” avgränsas till
”Nyanlända/modersmål” och ”IKT mot ”Digital kompetens” för att
använda ett mer modernt begrepp.
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Utvecklingsområdena föreslås lyda:
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa perspektiv
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer
• Språk-, läs- och skrivutveckling
• Matematik
Sista stycket har skrivits om och blivit neutralt i förhållande till en framtida
förvaltningsorganisation.
Stadsdelsnämnden Norr finner tjänstemännens förslag till ny strategi väl
genomtänkt och genomarbetat och översänder materialet till
Kommunstyrelsen för vidare behandling.

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

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas positivt av en tydlig strategi för bildning.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.
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Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har beaktats i det löpande systematiska
kvalitetsarbetet och har bidragit till strategins innehåll.

Facklig samverkan
Samverkan vid Kommungemensamt LSG, lokal samverkansgrupp,
2015-05-29 för remissutgåvan. Det nu bearbetade förslaget till ny strategi
samverkas vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-09-21.

Remissinstans
Ärendet skickades i juni på remiss till Ungdomsrådet, SDN Väster, SDN
Öster och Utbildningsnämnden (UBN) som alla inkommit med svar.
Remissvaren redovisas som bilagor till detta ärende. Alla synpunkter utom
en togs in i det slutliga förslaget som nu föreligger. Den synpunkt som inte
beaktats var den från UBN föreslagna ändringen att byta ut skrivningen:
” Alla barn och elever har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande
studier och arbeten, göra sina röster hörda, muntligt och skriftligt, och
värdera all information som omger dem i samhället”
mot:
”Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är
möjligt enligt utbildningens mål.”
Arbetsgruppen menar att skrivningen ”så långt som det är möjligt” kan
uppfattas som begränsande även om det i realiteten kan ha relevans.
Dessutom har Stadskansliet varit med och granskat att dokumentet följer
Borås Stads riktlinjer för styrdokument.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

» Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler
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Borås Stads

Bildningsstaden
Borås
Bildningsstaden 1

Definition av begrepp

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

Skolväsendet
Skolväsendet i Borås omfattar skolformerna förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare. I skolväsendet
ingår också fritidshem.
Barn
Den som går i förskoleverksamhet.
Elev
Den som deltar i utbildning med undantag för barn i
förskolan.
Lärare
Förskollärare och lärare

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 december 2012, reviderat .......
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Norr
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Stadsdelsnämnden
Norr
Dokumentet gäller för: Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2019

2 Bildningsstaden

Bildningsstaden
Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet i Borås och göra Borås till
en bildningsstad.
Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I
ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till en kulturöverskridande förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och
intolerans.
Bildning kan vara både praktisk och teoretisk. Bildning kan handla om att veta hur
man gör något, t ex i ett hantverk, och kan också innebära att ha kunskap och förståelse om begrepp och sammanhang i ett vetenskapligt perspektiv. Bildning innefattar ytterligare ett perspektiv, nämligen vetskapen att handla rätt och vist i förhållande
till andra och sin omvärld. Människor lär sig många olika saker på många olika sätt
under sitt liv. Det finns därför många sätt att vara bildad på. Det intressanta är själva
processen – själva resan. Målet är inte att bli bildad utan att alltid ha möjlighet att
växa i sin bildning.
Den bildade medborgaren är en människa i ständig utveckling – en individ som skapar sig själv. Det handlar om att växa som individ. Men det handlar också om vårt
förhållande till andra. Det handlar om en social gemenskap. Det handlar om att se
sig själv och därmed förstå den andre och att se den andre för att förstå sig själv.
Att bilda sig är som att göra en resa - att bryta upp från det välbekanta, att öppna sig
för det främmande och annorlunda för att sedan komma hem med egna erfarenheter av det obekanta. Hemkomna tolkar vi in detta i våra tidigare erfarenheter. Människan vinner nya insikter.
Skolan ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt deltagande i samhället. Det innebär att skolan måste arbeta med bildning i bred bemärkelse, t ex att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för
gemensamma mål. Det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald
av färdigheter.
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» Lust att lära – möjlighet att lyckas

Med utgångspunkt i ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” är uppdraget att göra det
möjligt för alla barn och elever att lyckas. I en trygg miljö där elever får utrymme att
uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna följer lusten att lära. Barn och elever
utvecklas och lär mer i ett skolväsende som sätter lärande och kunskaper i centrum,
har högt ställda förväntningar på barn och elever, följer upp vad eleverna kan och
bygger förtroendefulla relationer.
Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till
goda kunskaper och en god utbildning. Detta är det viktigaste värdegrundsuppdraget.
Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar når målen. Skollagen ger oss ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Alla
barn och elever har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande studier och
arbeten, göra sina röster hörda, muntligt och skriftligt, och värdera all information
som omger dem i samhället. Detta är grundläggande demokratiska rättigheter.
Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla medarbetare inom
skolväsendet i Borås Stad.

» Det goda lärandet

Kunskap är mer än faktakunskaper och färdighetskunskaper; det handlar om bildning i bred bemärkelse, t ex att söka och värdera kunskap och att samspela och bedöma med andra för gemensamma mål. Lärande är en social process där samspelet
mellan människor är avgörande och kännetecknas av ömsesidig respekt.
En förutsättning för bildning är det goda lärandet i skolväsendet. Kännetecken för
detta är att läraren har som utgångspunkt att barnet och eleven vill och kan lära sig,
har höga förväntningar och utmanar varje barns och elevs lärande. Även vårdnadshavarna har stor betydelse för barnets och elevens lärande i detta avseende.
Det handlar också om att lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande är
framåtsyftande. Läraren har en kontinuerlig kommunikation med eleven om dennes
kunskapsutveckling; var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg.
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Barnet och eleven utvecklar sitt lärande genom meningsfullt samspel med lärare och
kamrater. När barnet och eleven får använda bedömning för sitt eget lärande kan
den själv se sitt mål, var den befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad
som är nästa steg. Därigenom erövrar eleven makten över sitt eget lärande.
Läraren måste kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med
kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på ständig
utveckling i sin profession.

» Strategisk inriktning
Undervisning
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren har ansvar för att eleven ges verktyg att utveckla kunskap och får förtrogenhet
att hantera nya utmaningar. Barn och elever ska bli aktiva i sin egen lärandeprocess
så att de kan hitta olika sätt att lära sig och använda sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor. De ska vara rustade att göra aktiva och medvetna
val som ansvarstagande demokratiska medborgare.
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje barn och elev får möta en undervisning där de ser lärandemålen, var de
befinner sig i förhållande till dessa och förstår vad som är nästa steg.
Lärares kompetens
Kompetenta och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång. Skolväsendet i Borås Stad ska därför ge förutsättningar och stödja lärares
arbete och utveckling för att garantera bästa möjliga lärande för varje enskilt barn
och elev. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som innebär att kontinuerligt utveckla sitt kunnande och sin förståelse av lärandeprocessen.
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• att varje lärare tar ansvar för varje barns och elevs lärande,
• att varje lärare genom kollegialt lärande utvecklar sin profession,
• skapa tydliga karriärvägar.

Bildningsstaden 5

Ledarskap
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och har
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig
rollfördelning och förtroende mellan politiker och tjänstemän.
På förvaltningsnivå skapar förvaltningschef förutsättningar för förskolechef och
rektor att leda verksamheten mot målen i det nationella utbildningsuppdraget. Förvaltningschef ansvarar för systematisk uppföljning och för att varje barn och elev
når målen för utbildningen.
Förskolechef och rektor har ett pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget. Varje förskolechef och rektor bär på sin nivå ansvar för systematisk
uppföljning av den egna verksamhetens resultat. Förskolechef och rektor ska hålla
sig förtrogna med den dagliga verksamheten och särskilt verka för att utbildningen
utvecklas.
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi
• vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens hos personal,
• ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap,
• att det bedrivs kontinuerlig professionsutveckling för att öka ansvarigheten för
måluppfyllelsen,
• att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs formativt,
• arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.

6 Bildningsstaden

» Utvecklingsområden

För Bildningsstaden Borås är nedanstående utvecklingsområden centrala. De har
identifierats i vårt systematiska kvalitetsarbete för skolväsendet.
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad.
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer
• Språk-, läs- och skrivutveckling
• Matematik
Förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska förhålla sig till denna strategi
och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Barns och elevers
perspektiv ska tas till vara.

Bildningsstaden 7
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-08-25
§ 121

2015/SDNV0121

Yttrande över revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Stadsdelsförvaltningen Väster tillstyrker remissen ”Revidering av strategin Bildningsstaden
Borås”. Förvaltningen föreslår dock att strategin ska fokusera på mål, avgörande vägval och
framgångsfaktorer. Innehållet under rubriken ”Långsiktiga mål” och
”Utvecklingsområden” behöver omarbetas, eftersom delar mer hör hemma i
utvecklingsplanen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka remissen, med nedanstående förslag till förändring.
2. Översända upprättad skrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Stadsdelsnämnden Norr.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-08-28

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Mattias Karlsson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 september 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson

1(1)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-08-10

2015/SDNV0121

Marie Gerdin
Områdeschef förskola
033-355420
Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-353670

Yttrande över remissen ”Revidering av strategin
Bildningsstaden Borås”

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka remissen, med nedanstående förslag till förändring.
2. Översända upprättad skrivelse som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Stadsdelsnämnden Norr.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen Väster tillstyrker remissen ”Revidering av strategin
Bildningsstaden Borås”. Förvaltningen föreslår dock att strategin ska
fokusera på mål, avgörande vägval och framgångsfaktorer. Innehållet under
rubriken ”Långsiktiga mål” och ”Utvecklingsområden” behöver omarbetas,
eftersom delar mer hör hemma i utvecklingsplanen.
Yttrandet i sin helhet
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte mycket från den nu gällande.
Stadsförvaltningen Väster anser att de redaktionella och innehållsmässiga
förändringarna aktualiserar och utvecklar strategin för fortsatt
förbättringsarbetet inom skolväsendet. Förvaltningen föreslår dock att
strategin ska fokusera på mål, avgörande vägval och framgångsfaktorer.
Innehållet under rubriken ”Långsiktiga mål” och ”Utvecklingsområden”
behöver omarbetas, eftersom delar mer hör hemma i utvecklingsplanen. Ett
exempel på när texten formuleras mer som en plan är i den nya lydelsen
under rubriken ”För att utveckla skolväsendet i Borås Stad” där flertalet
punkter är formulerade som aktiviteter.
Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-08-10
Marie Gerdin
Områdeschef förskola
033-355420
Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-353670

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

2 (2)
2015/SDNV0121

BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2015-08-25
2015/SDNO0066
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Stadsdelsnämnden Norr

Remiss: Revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Östers tillstyrker remissen från Stadsdelsnämnden Norr ”Revidering av
strategin Bildningsstaden Borås”, med nedanstående kommentarer.
Nämndens yttrande
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden Norr ansvarar
för revideringen och har skickat ärendet på remiss till Stadsdelsnämnden Öster,
Stadsdelsnämnden Väster, Utbildningsnämnden samt Borås Stads ungdomsråd. En
arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningarna och Utbildningsförvaltningen
har tagit fram ett förslag till ny strategi. Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt
från den nu gällande.
I den reviderade upplagan föreslås följande:
Under rubriken ” För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi:” föreslår gruppen en helt ny lydelse som
är mer omfattande än den gamla:
-

ta fram en strategi för att rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens,
ge förskolechefer och rektorer förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap,
ta fram ett system för professionsutveckling för förskolechefer och rektorer,
använda ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer,
att förskolechefer och rektorer skapar system som utvecklar lärarprofessionen och
samtidigt ökar ansvarigheten för att målen nås,
arbeta på vetenskaplig grund genom samverkan med olika lärosäten.

Stadsdelsnämnden Öster anser att förändringarna är bra då det förtydligar behoven att
gemensamt skapa och bevara goda strukturer för rekrytering, utveckling samt att bevara
kompetensen inom organisationen. Även den nya punkten i vilken man lyfter fram vikten av
att arbeta på vetenskaplig grund och professionellt samverkande, är både bra och viktig.
I den reviderade upplagan ersätts bland annat begreppet IKT med ”Digital kompetens”
vilket uppfattas som ett modernt, adekvat och tydligare begrepp att relatera till.
Förslag i den reviderade upplagan:
Följande utvecklingsområden är gemensamma för skolväsendet i Borås Stad:
• Systematiskt kvalitetsarbete

BESLUT

2 (2)

Sammanträdesdatum 2015-08-25
2015/SDNO0066
Handläggare
Gülsen Özdenkos

• Bedömning för lärande/formativa perspektiv
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
På punkten ”Bedömning för lärande/formativt perspektiv” föredrar dock Stadsdelsnämnden
Öster begreppet förhållningssätt istället för begreppet perspektiv, eftersom perspektiv kan
uppfattas som mindre omfattande och genomsyrande än förhållningssätt.
Stadsdelsnämnden Öster anser att de justeringar som gjorts i skrivelsen är relevanta och bra
och tillstyrker därför remissen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

REMISSVAR
Borås Stads Ungdomsråd
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Vik. Ungdomsstrateg, 033-35 82 02

2015-08-31

1 (2)
Dnr

Kommunstyrelsen

Revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Stadsdelsnämnden Norrs diarienummer: 2014/SDNN0059

Ungdomsrådets beslut
Borås Stads Ungdomsråd beslutar att tillstyrka revideringen av strategin
Bildningsstaden Borås i sin helhet.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Ungdomsrådet anser att det var relevanta ändringar som gjorts i strategin.
Ungdomsrådet tycker att det är positivt att frågan om rätt kompetens tas upp
under rubriken ”För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi”.
Ungdomsrådet vill poängtera vikten av att lärare har rätt kompetens och att det
gäller samtliga lärare i kommunen. Det krävs för att elever i Borås Stad ska få en
likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går på och vilka lärare de har.
Ungdomsrådet vill särskilt lyfta fram omformuleringen under rubriken
”Utvecklingsområden” från ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” till ”Barn
och elevhälsoarbete” som positiv då den upplevs som mer inkluderande. Även
ändringen från ”Barn och elever med utländskbakgrund” till
”Nyanlända/modersmål” under samma rubrik anser Ungdomsrådet är positiv.
När det gäller ”Utvecklingsområden” är det viktigt att digital kompetens nämns
eftersom det finns ett stort behov av det.
Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. På stormöten deltar representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall
få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att
bo i. Ungdomsrådet vill kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen,
däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera ALLA
ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet anser det var relevanta ändringar som gjorts i strategin. Språket i
strategin är svårt att förstå ibland men budskapet går ändå fram.
Ungdomsrådet tycker att det är positivt att frågan om rätt kompetens tas upp
under rubriken ”För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi”.
Ungdomsrådet vill poängtera vikten av att lärare har rätt kompetens och att det
gäller samtliga lärare i kommunen. Ungdomsrådet upplever inte att det är så idag
och det krävs för att elever i Borås Stad ska få en likvärdig utbildning oavsett
vilken skola de går på och vilka lärare de har.

REMISSVAR
Borås Stads Ungdomsråd
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Vik. Ungdomsstrateg, 033-35 82 02

2015-08-31
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Ungdomsrådet vill särskilt lyfta fram omformuleringen under rubriken
”Utvecklingsområden” från ”Barn och elever i behov av särskilt stöd” till ”Barn
och elevhälsoarbete” som positiv då den upplevs som mer inkluderande. Även
ändringen från ”Barn och elever med utländskbakgrund” till
”Nyanlända/modersmål” under samma rubrik anser Ungdomsrådet är positiv.
Ungdomsrådet ser behovet av att digital kompetens är ett utvecklingsområde.
För att kunna involvera digitala verktyg i undervisningen behöver lärare öka sin
digitala kompetens.
Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Eva-Maria Sandin
Vik. ungdomsstrateg

Sida
1(2)

REMISSVAR
Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75

2015-08-25

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Revidering av strategin Bildningsstaden Borås
Stadsdelsnämnden Norr diarienummer: 2012/SDNN0059

Nämndens beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker föreslagen revidering av strategin Bildningsstaden
Borås med synpunkter som presenteras under Nämndens yttrande i sin helhet.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Strategin Bildningsstaden Borås, som gäller till och med 2015, ska under stadsdelsnämnden Norrs ansvar revideras. En arbetsgrupp, bestående av representanter för
stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen, har utarbetat ett förslag till ny strategi.
Arbetsgruppens revidering har främst varit redaktionell men även några innehållsmässiga förändringar föreslås.
Utbildningsnämnden tillstyrker i allt väsentligt förslaget men vill framföra synpunkter
att beakta. Dessa redovisas under nämndens yttrande i sin helhet. Med de föreslagna
skrivningarna tillstyrker Utbildningsnämnden revidering av strategin Bildningsstaden
Borås.

Nämndens yttrande i sin helhet
Styrdokumentet Strategin Bildningsstaden Borås fastställdes av kommunfullmäktige i
december 2012 att gälla till och med 2015. För revideringen av dokumentet ansvarar
stadsdelsnämnd Norr. En tillsatt arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningen Norr och Utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag på reviderad
strategi. Arbetsgruppens revidering är främst redaktionell men även några innehållsmässiga förändringar föreslås.
Strategin är indelad under rubrikerna: Bildning, Lust att lära, Det goda lärandet, Långsiktiga mål samt Utvecklingsområden.
Utbildningsnämnden tillstyrker i allt väsentligt förslaget men vill framföra följande
synpunkter att beakta. Förslagen följer rubriksättningen i förslaget:
• Borås Stads vision
Tredje meningen i tredje stycket föreslås få följande lydelse: Alla barn och elever ska
ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål.
Motivering: Skrivelsen harmonierar med skollagen 2010:800.
• Det goda lärandet
Första meningen föreslås få följande lydelse: Kunskap är mer än faktakunskaper och
färdighetskunskaper; det handlar om bildning i bred bemärkelse, t ex att söka och
värdera kunskap och att samspela och bedöma med andra för gemensamma mål.
Motivering: Strategin omfattar alla verksamheter inom skolväsendet och kunskapsbegreppet behöver därför innefatta även färdighetskunskaper.
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• Långsiktiga mål
Under rubriken Undervisning föreslås andra meningen få följande lydelse: Läraren har
ansvar för att eleven ges verktyg att utveckla kunskap och får förtrogenhet att hantera
nya utmaningar.
Motivering: Ansvarsperspektivet ligger i tidigare skrivning på eleven och ska flyttas till
läraren.
Under rubriken Ledarskap behöver formuleringar i andra stycket ses över.
Motivering: Pågående organisationsöversyn.
Politikernas viljeinriktning när det gäller att utveckla skolväsendet avseende Ledarskap
föreslås att första punkten omformuleras till:
- vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens
hos personal.
Motivering: Föreslagen skrivning konkretiserar det attraktiva arbetsgivarperspektivet.
och att fjärde punkten får följande lydelse:
- använda ett systematiskt kvalitetsarbete på formativ grund.
Motivering: Det formativa perspektivet ska genomsyra alla nivåer i skolväsendet.
• Utvecklingsområden
Första meningen i fjärde stycket föreslås få följande lydelse:
Varje förvaltning som ansvarar för sin del i skolväsendet ska förhålla sig till utvecklingsområdena utifrån det goda lärandet.
Motivering: Pågående organisationsöversyn.
Med föreslagna skrivningar tillstyrker Utbildningsnämnden revidering av strategin
Bildningsstaden Borås.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Utbildningsnämnden.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas positivt av en tydlig strategi för bildning.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om marktilldelning för del av Krokshallsberget
Tengbom ansökte i november 2013 om marktilldelning för del av Krokshallsberget. Bolaget vill
utveckla ett affärshotell på bergets östra sida.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse till Tengbom enligt upprättat förslag.

2015-12-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0745 269
Programområde: 2
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2015-10-21 / Elisabeth Eickhoff

Sida
1(1)
2015-01-11

Dnr 2013/KS0745

Jessica Ekberg 033-357645

Tengbom
Att. Gunilla Haglund
Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Svar på ansökan om marktilldelning för del av
Krokshallsberget
Tack för ert intresse av att bygga i Borås. Borås Stad arbetar intensivt med att planera
för Götalandsbanans sträckning genom staden. Innan detta arbete kommit längre är
Borås Stad inte beredd att ta ställning till denna markanvisning.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

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

Lundby

LUNDBY
1:1
2

Skola
Skola

Getängen

Norrmalm

Bergda

Bäckeskog

Värmeverk

Lugnet
Norrby
Skola

Salän

Skolor

Aktuellt område

Gustav Adolfs
kyrka
Skola

Parkstaden

dr pl

Caroli kyrka

Ramnakyrkan

Museum

Museum

Skola

Kulturhus

Ramnasjön
Skola
Vårdhem

Villastaden

Stadsparken
S:t Ansgars
griftegård
Simhall

Vil

Annelundsparken

Sporthall

S:ta Birgittas
griftegård

B

Druvefors

Göta
Fotbollsplan
Skola

Skola Tennisbana

Furuberg
Hälsocentral

Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-06-25

Skala = 1:10000

Hälso
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BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om markanvisning för Kv Silverpoppeln 32
AB Bostäder begärde i juni 2014 markanvisning för fastigheten Silverpoppeln 32 inom södra Göta.
Bolaget vill förtäta området med hyresrätter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse till AB Bostäder enligt upprättat förslag.

2015-12-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0509 269
Programområde: 2
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2015-10-22 / Elisabeth Eickhoff

Sida
1(1)
2015-01-11

Dnr 2014/KS0509

Handläggare: Jessica Ekberg
AB Bostäder i Borås
Box 407
501 13 Borås

Svar på begäran om markanvisning för
Kv Silverpoppeln 32

Tack för ert intresse av att bygga i Borås. Borås Stad arbetar intensivt med att planera
för Götalandsbanans sträckning genom staden. Innan detta arbete kommit längre är
Borås Stad inte beredd att ta ställning till denna markanvisning.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

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

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0
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300m

M3

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om markanvisning för del av Norrmalm 1:1
I september 2014 ansökte Salängens fastighets AB om markanvisning för del av fastigheten Norrmalm
1:1. Området ligger på Kullagatan och är i dagsläget inte planlagt. Bolaget vill bygga ett hus på 3-4 vån
med ca 6 st bostadsrättslägenheter.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2017-12-31, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligeten att planlägga del av Norrmalm 1:1 för bostadsbebyggelse.

2015-12-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0640 269
Programområde: 2
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2015-12-04/Elisabeth Eickhoff

MARKANVISNINGSAVTAL
Parter:

Borås Stad
genom Kommunstyrelsen
501 80 Borås,

Org.nr.: 212000-1561

nedan kallad Kommunen
Acreloten 1354 AB
Org.nr.:
(under namnändring till Kullängen AB)
c/o

nedan kallad Bolaget
Markanvisning:

Kommunen anvisar till Bolaget ett markområde av fastigheten Borås
Norrmalm 1:1 för en tid till och med 2017-12-31. Området är beläget vid
Kullagatan och är ungefärligt avgränsat och markerat på bifogad karta.
Denna markanvisning innebär att Bolaget, fram till 2017-12-31, har
ensamrätt att förbereda exploatering av angivet område samt förhandla
med Kommunen om förvärv av marken. Om kommande planarbete
avbryts under planprocessen till följd av beslut av Kommunen ger detta
inte Bolaget någon rätt till ny markanvisning från Kommunen.

Avsiktsförklaring:

Bolaget och Kommunen ska tillsammans verka för att ovan angivna
område planläggs för ny bebyggelse med bostäder i flerbostadshus i den
omfattning som blivande detaljplan medger.

Grundläggande villkor:

- Kvartersmarken för byggnaderna enligt blivande detaljplan ska
överlåtas med äganderätt.
- En långsiktig kvalitets- och miljöprofil ska eftersträvas. Det innebär att
byggproduktionen ska planeras för miljöanpassat genomförande, att
byggnadernas drift är energi- och resurseffektiv, att emissioner från
byggnaden har minimal miljöpåverkan samt att blivande byggnader inte
påverkar omgivningen negativt och att god innemiljö skapas.

Detaljplan:

Kommunen begär ändring av gällande detaljplan för anvisat område för att
möjliggöra avsedd bebyggelse. Kommunen och Bolaget ska gemensamt
verka för att en ny detaljplan för området tas fram, antas och vinner laga
kraft. Markområdets avgränsning enligt bifogad karta är preliminär och kan
justeras under planarbetet. Bolaget ska i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen låta ta fram de arkitektskisser som behövs i
samband med detaljplanearbetet.
Kommunen har rätt att besluta om att avbryta planarbetet när som helst
under planprocessen om det uppkommer sakliga skäl för detta. Beslut att
anta detaljplanen fattas av Samhällsbyggnadsnämnden eller av
Kommunfullmäktige. Sakägare har rätt att överklaga beslutet att anta
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planen. Länsstyrelsen kan vidare besluta om överprövning av planen.
Kommunen kan inte garantera att detaljplan för områdena kommer att
antas och vinna laga kraft.
EKONOMI
Utredningskostnader:

Kommunen står för utrednings- och undersökningskostnaderna avseende
markmiljö och arkeologi under detaljplanearbetet, samt de översiktliga
geotekniska undersökningar som erfordras för att beskriva de geotekniska
förhållandena i detaljplanen. Övriga utrednings- och projekteringskostnader
bekostas av Bolaget.

Bygg- och
anläggningskostnader:

Kvartersmark
Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder
inom den blivande kvartersmarken.
Allmän platsmark
Kommunen ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av
de åtgärder som måste göras på allmän platsmark till följd av byggnationen
inom områdena. Parterna kan överenskomma om annat.
Bolaget bekostar anslutnings- och återställningsarbeten som behövs på och
i anslutning till allmän platsmark till följd av Bolagets bygg- och
anläggningsarbeten på den blivande kvartersmarken. Ansvarsfördelning
görs i samråd med kommunens tekniska förvaltning.
Allmänna ledningar
Borås Energi & Miljö AB anvisar förbindelsepunkt för VA-anläggningar till
blivande fastigheter. Bolaget betalar VA-anläggningsavgift enligt vid
betalningstillfället gällande VA-taxa. Eventuella omläggningar av ledningar,
VA, el och tele, som erfordras för att området ska kunna bebyggas, ska
Bolaget bekosta.

Överlåtelse/upplåtelse
av mark:

Kommunen ska till Bolaget, med äganderätt, överlåta den blivande
kvartersmarken som ska utgöra tomt för blivande byggnad. Parterna ska
teckna ett avtal som reglerar överlåtelse av mark samt andra eventuella
kostnadsfördelningar när detaljplanearbetet hunnit så långt att parterna
tillsammans anser att ett sådant kan tecknas, dock senast innan detaljplanen
antas. Avtalet ska godkännas genom beslut i Kommunstyrelsen.
Vid försäljning av marken ska köpeskillingen baseras på den maximala
byggrätt som tillåts i blivande detaljplan. Parterna är överens om att priset
för kvartersmark vid försäljningen ska vara 2 600 kr/m² ljus BTA för
bostadsrätter. Värdetidpunkten för priset är oktober 2015 och ska regleras
efter fastighetsprisindex med oktober månad 2015 som bas. Priset ska dock
aldrig sättas lägre än ovan nämnda pris.
Om Bolaget och Kommunen inte kommer överens om formerna och
villkoren för överlåtelsen av marken äger Kommunen rätt att återta
markanvisningen utan någon rätt till ersättning till Bolaget.
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Förlängning:

Förlängning av detta avtal kan medges;
- om försening beror på exempelvis att detaljplanen överklagas.
- om den kommunala handläggningen av olika skäl fördröjer
planprocessen.
- om Bolaget anger sakliga skäl för att få förlängning av avtalet.
Bolaget ska senast tre (3) månader före avtalets upphörande begära om
förlängning av avtalet. Har förlängning inte begärts äger Kommunen fritt
att ge denna markanvisning till annan intressent.

Giltighet:

Detta avtal är till alla delar förfallet om;
- avtal som reglerar marköverlåtelse och ev. ytterligare
kostnadsfördelning inte tecknats mellan Kommunen och Bolaget senast
2017-12-31
- planarbetet avbrutits
- förlängning av avtalet inte begärts eller att förlängning inte medgivits.

Ersättning

Väljer Bolaget att avstå från att utnyttja markanvisningen, planarbetet
avbryts på Bolagets begäran, förlängning inte begärs av bolaget eller att
Bolaget uppenbart inte avser/förmår att genomföra projektet i den takt
eller på det sätt som avses ska Bolaget ersätta Kommunen för de kostnader
som Kommunen haft enligt punkt om utredningskostnader.

Överlåtelse av avtal:

Bolaget får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta detta avtal
på annan. Detta gäller även överlåtelse till närstående bolag.

Tvist:

Tvist rörande tolkningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav berörda parter tagit varsitt.
Borås 2015- -

Borås 2015- -

Borås Stad

Acreloten 1354 AB
(under namnändring till Kullängen AB)

________________________

________________________

________________________

________________________

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-12-08

Skala = 1:10000

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

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

Timtaxor för taxor inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Timtaxor för taxor inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde fastställs att gälla fr.o.m. 2016.

2015-12-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0571 406
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Sida
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Dnr 2015/KS0571

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Timtaxor för taxor inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 att fastställa de taxor och avgifter för 2016
som skall beslutas av Kommunfullmäktige. När det gäller taxorna inom Miljö- och
konsumentnämndens ansvarsområde omfattade beslutet inte själva timtaxan. I taxorna hänvisas till timtaxan men beloppet är inte angivet utan framgår i nämndens
beslutsunderlag som bifogas detta ärende. Kommunfullmäktige måste således ta ett
separat beslut för att fastställa timtaxorna för 2016.
För 2017 bör det framgå i själva taxan hur stor timtaxan är. Kommunstyrelsen har
påbörjat en dialog med nämnden om detta.
Följande timtaxor föreslås att gälla för 2016. Inom parantes 2015 års taxor.
• Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
1 104 kr
(1 057 kr)
• Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
960 kr
(912 kr)
• Prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
960 kr
(912 kr)
• Uppdragsverksamhet
960 kr
(912 kr)

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Timtaxor för taxor inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde fastställs att gälla
fr.o.m. 2016.

KOMMUNSTYRELSEN
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Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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§ 102

Dnr 2015-2066

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa
för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, taxa för
prövning och tillsyn inom strålskyddslagen samt taxa för
uppdragsverksamhet
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram nya underlag för taxor inom
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden. Av särskild vikt är en ny modell för
beräkning av timavgifter, som på ett bättre sätt ska fånga den totala kostnaden för
myndighetsutövningen. SKL tillhandahåller även ett nytt underlag som kan användas vid
indexuppräkning av taxor: Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV). PKV är ett
bättre index att utgå ifrån jämfört med Konsumentprisindex (KPI) eller
Arbetskostnadsindex (AKI), som används idag vid indexuppräkning av Miljö- och
konsumentnämndens taxor.
Beräkningar av verksamhetens kostnader för tillsyn och prövning, baserad på SKL:s nya
modell för beräkning av timavgift, motiverar en förändring av timtaxan för den
offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1104 kr för år 2016. Motsvarande
beräkningar för övrig tillsynsverksamhet och uppdragsverksamhet leder fram till en
timavgift på 960 kr för år 2016. Skillnaden i avgiftsnivå mellan taxorna beror på att
restid inte får ingå i kontrolltiden för livsmedelsverksamhet. Övriga taxor för prövning
och tillsyn samt uppdragsverksamhet medger däremot debitering av restid.
Miljöförvaltningen föreslår att taxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet, taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxan för tillsyn och
prövning enligt strålskyddslagen samt taxan för uppdragsverksamhet indexuppräknas
varje år genom beslut av Miljö- och konsumentnämnden baserat på PKV, som
publiceras av SKL under oktober månad varje år.
Miljöförvaltningen har identifierat några tillsynsområden där den nuvarande avgiften
inte ger en tillfredsställande kostnadstäckning. Tillsynen blir därmed skattefinansierad i
betydande utsträckning istället för avgiftsfinansierad, som är huvudprincipen vid
myndighetsutövning inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden. Detta
berör anmälan av värmepump, anmälan av undervisningslokal, anmälan av lokal för
hygienisk behandling, anmälan av bassängbad, tillsyn av undervisningslokaler samt
föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-08-25

§ 102

Dnr 2015-2066

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa i bilagor
redovisade förslag till taxor för Miljö- och konsumentnämndens verksamhet att gälla
från och med den 1 januari 2016. Nämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige att
besluta om timtaxor från och med den 1 januari 2016 enligt följande:
•
•
•
•

Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Uppdragsverksamhet

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

1 104 kr
960 kr
960 kr
960 kr
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric
Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam modellen även i
Borås!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2015-12-09
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-10
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0599 627
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3
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Dnr 2012/KS0599

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam
modellen även i Borås!
Anna Christensen (M), Patrik Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 20 september 2012 lämnat
en motion om att Stadsdelsnämnden Väster får uppdrag att utreda förutsättningarna
för och om möjligt finns införa SkolFam- modellen för åldrarna7 – 11 år i Borås Stad.
De tre stadsdelsnämnderna har yttrat sig över motionen.
När Kommunfullmäktige den 18 och 19 november behandlade budgeten för 2016
ingick som en del i beslutet: ”Stadsdelsnämnderna uppdras att tillämpa SkolFammodellen”. Detta innebär i praktiken att fullmäktige taget ett beslut om det som motionärerna föreslagit. Något ytterligare beslut om förslaget i motionen behövs då inte.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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MOTION

Kommunfullmäktige
2012-09-20

Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Forskning visar på att familjehemsplacerade barn i större utsträckning har låga eller
ofullständiga betyg från årskurs nio. Samtidigt vet vi att utbildning är en viktig komponent
för att bryta utanförskap. Samhället måste därför intensifiera sina ansträngningar för att
familjehemsbarnen ska få bästa möjliga hjälp att utvecklas efter sin egen förmåga.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anger i sin rapport från oktober 2011 att
arbetsmodellen SkolFam (Skolsatsning inom Familjehemsvården) har blivit ett stort lyft för
familjehemsplacerade barn. Modellens syfte är att stärka barnens skolresultat genom att
utforma och följa en utbildningsplan baserad på en noggrann kartläggning och analys av den
enskilda elevens styrkor och svagheter.
Att klara av saker i livet och att uppleva att man förstår samt har kontroll är viktigt för vår
självkänsla. Skolan ska förmedla kunskaper på en individuell nivå så att barnet känner att det
förstår och klarar av uppgifter som ställs. Om så inte är fallet, finns det en risk att det växer
fram en negativ självbild och självkänsla. Arbetssättet SkolFam sätter individen in centrum
och ökar därmed förutsättningarna för familjehemsbarn att uppnå bättre resultat och
välbefinnande.
Samtidigt som arbetssättet inom ramen för SkolFam är individanpassat så baseras modellen
på samverkan. Exempelvis kan varje barn knytas till ett team bestående av en psykolog, en
specialpedagog och en ansvarig socialsekreterare som i sin tur samverkar med skolan och
familjehemmet.
SkolFam tillämpas i Helsingborg sedan 2005 och vid utvärderingen 2008 såg man goda
resultat, vilket lett till att modellen idag är en permanent del av familjehemsverksamheten i
Helsingborg. Även Norrköping, Gävle och Malmö har startat liknande framgångsrika
projekt.
Vi allianspartier tycker att satsningar på barn och ungas bildning bör prioriteras och anser
därför att modellen SkolFam nu även ska införas i Borås Stad. För oss är det viktigt att alla
barn ges samma möjligheter- oavsett bakgrund och förutsättningar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att utreda förutsättningarna för och om möjlighet
finns införa SkolFam modellen för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.

Anna Christensen (M)
PatricCerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)
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Dnr 2012/SDNN0159

Svar på remiss Motion Dags för SkolFammodellen även i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0599

Nämndens beslut
Nämnden tillstyrker motionen Dags för SkolFam-modellen även i Borås
och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Familjehemsplacerade barn är en grupp med skolresultat och hälsa som är
betydligt sämre än övriga barn. Det finns ett behov av att se över olika
arbetssätt för att stärka dessa barns möjlighet att lyckas i skolan samt
förbättra deras hälsa. Stadsdelsnämnden anser att SkolFam är en intressant
modell för att stärka familjehemsplacerade barn. Det finns andra modeller
som något avviker från SkolFams koncept, men syftar till samma effekter
för barnen och kan vara lovvärda.
Nämnden tillstyrker motionen och anser att modellen ska utredas av
Stadsdelsnämnden Väster, som har ett samlat ansvar för helhet inom
Individ- och familjeomsorg. Nämnden vill dock framhålla att utredningsuppdraget ska innefatta grundskoleåldrarna och inte enbart 7-11 år, samt
omfatta olika modeller för stöd till familjehemsplacerade barn och inte
endast den specifika modell som benämns SkolFam.

Nämndens yttrande i sin helhet
Motionen lyfter fram familjehemsplacerade barns skolresultat jämfört med
övriga barn. Motionen framhåller att arbetsmodellen SkolFam har visat sig
vara ett framgångsrikt sätt att stödja familjehemsplacerade barn och föreslår
att Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att införa SkolFam för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Norr anser att samhället har ett särskilt ansvar för att
stötta barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och placeras i
familjehem eller HVB (Hem för Vård och Boende). Svenska studier visar att
barn som växer upp i familjehem löper kraftigt förhöjda risker att endast
uppnå en låg utbildningsnivå, att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa,
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tonårsföräldraskap, suicid och suicidförsök med mera.1 I de registerstudier
som gjorts framgick att vart femte familjehemsbarn hade koncentrationssvårigheter i förskoleklassen/klass 1. Hos nästan 40 procent av barnen fanns
uppgifter i skolan om att barnet hade, eller hade haft, kontakt med barnpsykiatrisk klinik (BUP).
Statistik från 2011 visar på att för barn som placerats i familjehem eller HVB
första gången före 10 års ålder är 71 procent behöriga att läsa vidare på
gymnasiet efter grundskolan. Detta att jämföra med att 86 procent av
samtliga barn var behöriga till gymnasiestudier.
Arbetsmodellen SkolFam - Skolsatsning inom familjehemsvården - startade
som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat
2008. Idag är arbetsmodellen en permanent del av familjehemsverksamheten
i Helsingborg. Modellen baseras på ett tvärprofessionellt team, bestående av
en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som leder arbetet
kring varje barn. SkolFam riktar sig till barn i åldrarna 7–11 år. Effekterna av
SkolFam som generell metod har ännu inte utvärderats genom en
randomiserad kontrollerad studie. Socialstyrelsen stödjer för närvarande en
sådan effektstudie där åtta orter ingår. Utvärderingen ska vara klar i
juni 2013.
SkolFam är numera ett registrerat varumärke, i syftet att reglera att modellen
genomförs enligt samma arbetsgång och med samma tester och insatser som
använts i Helsingborg. Detta för säkra kvalitet och långsiktighet i arbetet
med de berörda barnen.
Stadsdelsnämnden Norr önskar att utredningen även ser på olika former av
SkolFams-liknande arbetsmodeller2 för att ge underlag för ställningstagande
till vilken modell som bäst kan fungera i Borås. Nämnden anser att
utredning bör innefatta grundskoleåldern.
Nämnden menar att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för
ungdomars framtida möjligheter. SkolFam, eller en liknande modell, skulle
kunna vara en komponent för att stärka en utsatt grupp såsom familjehemsplacerade barn och deras möjlighet att lyckas i skolan, därför finns det skäl
att utreda förutsättningarna för att införa en sådan modell i Borås Stad.
1
2

Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010,Hill m.fl. 2011, Vinnerljung m.fl. 2006
Bl.a. har SDN Biskopsgården i Göteborg tillämpat en annorlunda modell.

3(3)
Hans Abrahamsson
Områdeschef
IFO Barn och Familj

2012-12-17

Dnr 2012/SDNN0159

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2012-12-03.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Nej. Barn och ungdomar i familjehem berörs om Borås Stad med
utredningen som grund beslutar att införa någon form av SkolFam-modell i
Borås.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej. Då nämndens beslut handlar om att tillstyrka att utreda en fråga eller
inte har barn och ungdomar inte lämnas möjlighet att lämna synpunkter.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Sida

REMISSVAR

1(2)

Datum

Diarienummer

2012-12-17

2012/SDNV0193

Gunilla Ternholt
Planeringsledare grundskola

Kommunstyrelsen

Motion: Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0599

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen tillstyrks med tillägget att kommungemensam Skola och
kommungemensam IFO borde vara dem som svarar för om modellen ska införas.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Förutsättningar för och möjligheterna att införa SkolFam modellen finns i Borås, då
tillgång till både specialpedagog, psykolog och socialsekreterare finns. Däremot har
skolan idag redan en omfattande skyldighet att uppmärksamma alla elevers utveckling,
lärande och hälsa. Skolan har även en omfattande skyldighet att kartlägga elevernas
olika behov och ge särskilt stöd till elever som behöver det.
Det är därför rimligt att vidare ta ställning till om SkolFam modellen ska införas.
Förslagsvis bör kommungemensam IFO och kommungemensam Skola/SPKC svara
för om införandet av SkolFam modellen i Borås ska göras, samt hur
samverkansformerna då skulle kunna organiseras.

Nämndens yttrande i sin helhet
Enligt Skollagen 2 kap 25 § ska det finnas tillgång till elevhälsa på varje skola.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar
alla elevers lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt riktade arbetet har
elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande

2

och utveckling. Utöver den elevhälsa som finns tillgänglig på skolorna har även Borås
Stad en samlad elevhälsa i SPKC (specialpedagogiskt kompetenscentrum). Baserat på
detta finns förutsättningar för och möjligheter att införa SkolFammodellen för
åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
Skolan har redan idag en utredningsskyldighet när det befaras att en elev inte kommer
att nå de kunskapskrav som minst ska nås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i
sin skolsituation. Enligt Skollagen 3 kap 8§ ska rektorn se till att elevens behov av
särskilt stöd skyndsamt utreds. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt
stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är
uppenbart obehövligt. Enligt Skollagen 3 kap 9§ ska det utarbetas ett åtgärdsprogram
för en elev som ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är,
hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
Författningarna ställer krav på skolan att uppmärksamma och stödja varje enskild elev
i sin skolsituation och kunskapsutveckling. Detta ska skolan göra oavsett vilken
bakgrund eller levnadssituation eleven har. Varje elev ska också, enligt
författningarna, ha tillgång till psykolog och specialpedagog samt att
familjehemsplacerade eleveräven har en socialsekreterare knuten till sig.
Baserat på detta anses det rimligt att låta kommungemensam IFO och
kommungemensam Skola/SPKC svara för om införandet av SkolFam modellen i
Borås ska göras, samt hur samverkansformerna då skulle kunna organiseras.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-11-28

1 (2)
2012/SDNV0193

Gunilla Ternholt
Planeringsledare Grundskola
033 35 52 74

Yttrande över motion: Dags för SkolFam modellen
även i Borås!
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Motionen tillstyrks med tillägget att kommungemensam Skola och
kommungemensam IFO borde vara dem som svarar för om modellen ska
införas.
Sammanfattning
Förutsättningar för och möjligheterna att införa SkolFam modellen finns i
Borås, då tillgång till både specialpedagog, psykolog och socialsekreterare
finns. Däremot har skolan idag redan en omfattande skyldighet att
uppmärksamma alla elevers utveckling, lärande och hälsa. Skolan har även
en omfattande skyldighet att kartlägga elevernas olika behov och ge särskilt
stöd till elever som behöver det.
Det är därför rimligt att vidare ta ställning till om SkolFam modellen ska
införas. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att låta kommungemensam
IFO och kommungemensam Skola/SPKC svara för om införandet av
SkolFam modellen i Borås ska göras, samt hur samverkansformerna då
skulle kunna organiseras.
Yttrandet i sin helhet
Enligt Skollagen 2 kap 25 § ska det finnas tillgång till elevhälsa på varje
skola. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa
miljöer som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. I det
individuellt riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att
undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Utöver den
elevhälsa som finns tillgänglig på skolorna har även Borås Stad en samlad
elevhälsa i SPKC (specialpedagogiskt kompetenscentrum). Baserat på detta
finns förutsättningar för och möjligheter att införa SkolFammodellen för
åldrarna 7-11 år i Borås Stad.

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-11-28

2 (2)
2012/SDNV0193

Gunilla Ternholt
Planeringsledare Grundskola
033 35 52 74
Stadsdelsförvaltningen Väster vill dock påpeka att skolan har redan idag en
utredningsskyldighet när det befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska nås eller om eleven uppvisar andra svårigheter
i sin skolsituation. Enligt Skollagen 3 kap 8§ ska rektorn se till att elevens
behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Om utredningen visar att eleven är
i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Samråd ska ske
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt Skollagen 3 kap
9§ ska det utarbetas ett åtgärdsprogram för en elev som ges särskilt stöd. Av
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur
åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
Stadsdelsförvaltningen Väster kan se att författningarna ställer krav på
skolan att uppmärksamma och stödja varje enskild elev i sin skolsituation
och kunskapsutveckling. Detta ska skolan göra oavsett vilken bakgrund eller
levnadssituation eleven har. Stadsdelsförvaltningen Väster kan även se att
varje elev, enligt författningarna, ska ha tillgång till psykolog och
specialpedagog samt att familjehemsplacerade eleveräven har en
socialsekreterare knuten till sig.
Baserat på detta anser stadsdelsförvaltningen Väster att det är rimligt att låta
kommungemensam IFO och kommungemensam Skola/SPKC svara för
om införandet av SkolFam modellen i Borås ska göras, samt hur
samverkansformerna då skulle kunna organiseras.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 121217

2012/SDNV0193

§ 159

Yttrande över motion: Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att lämna ett yttrande över motionen ”Dags för
SkolFam modellen även i Borås!”. Det finns förutsättningar för och möjligheter att införa
SkolFam modellen i Borås. Detta med tanke på att tillgång till både specialpedagog, psykolog och
socialsekreterare finns.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen tillstyrks med tillägget att kommungemensam Skola och kommungemensam
IFO borde vara dem som svarar för om modellen ska införas.

Vid protokollet
Jenny Lopes
Nämndsekreterare
Justeras
Lennart Andreasson (V)

Joakim Malmberg (FP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december 2012.
Rätt utdraget betygar:
Jenny Bedin

BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2013-03-26
2012/SDNO0140
Handläggare:
Stina Svensson

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Dags för SkolFam modellen även i Borås!
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen med hänvisning till nämndens redovisade
synpunkter.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen där förslaget är att Stadsdelsnämnd Väster får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa SkolFam-modellen i Borås Stad.
Nämnden vill dock framhålla att utredningsuppdraget även skall innefatta hela
grundskoletiden samt att man utreder olika modeller för stöd till familjehemsplacerade barn
och inte endast den specifika modell som benämns SkolFam.
Nämndens yttrande
Motionen lyfter fram familjehemsplacerade barns skolresultat jämfört med övriga barn.
Motionen framhåller att arbetsmodellen SkolFam har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att
stödja familjehemsplacerade barn och föreslår att Stadsdelsnämnd Väster får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att införa SkolFam för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
SkolFam är en arbetsmodell som syftar till att förbättra skolresultaten för
familjehemsplacerade barn genom att exempelvis till varje barn knyta ett team med en
psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som i sin tur samverkar med skolan
och familjehemmet.
Stadsdelsnämnden Öster anser att samhället har ett särskilt ansvar för att stötta barn som av
olika anledningar inte kan bo kvar hemma och placeras i familjehem. Svenska studier visar
att barn som växer upp i familjehem löper kraftigt förhöjda risker att endast uppnå en låg
utbildningsnivå, att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, suicid och
suicidförsök med mera.1
1

Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010,Hill m.fl 2011, Vinnerljung m.fl. 2006

BESLUT

2 (2)

Sammanträdesdatum 2013-03-26
2012/SDNO0140
Handläggare:
Stina Svensson

Skolfam® är ett registrerat varumärke, i syftet att reglera att modellen genomförs enligt
samma arbetsgång och med samma tester och insatser som använts i Helsingborg.
Nämnden önskar att utredningen även ser på olika former av SkolFams-liknande
arbetsmodeller2 för att ge underlag för ställningstagande till vilken modell som bäst kan
fungera i Borås. Utredning bör då även överväga vilka åldrar som bör ingå i arbetet.
Nämnden menar att utbildningen är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida
möjligheter. SkolFam eller en liknande modell skulle kunna vara en komponent för att stärka
en utsatt grupp såsom familjehemsplacerade barn och deras möjlighet att lyckas i skolan,
därför finns det skäl att utreda förutsättningarna för att införa en sådan modell i Borås Stad.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller
indirekt?
Ja. Barn och ungdomar i familjehem berörs direkt om det skulle införas någon form av
SkolFam-modell i Borås.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Stadsdel Östers lokala Ungdomsråd har fått tillfälle att yttra sig över motionen men avstått
från att svara.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

2Bl.a.

Rita Johansson
Stadsdelschef

har SDN Biskopsgården i Göteborg tillämpat en annorlunda modell.
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BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet
LSS, Hulta torg 1.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna upprättat förslag till ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg
1, förutsatt att Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget

2015-12-17
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0776 282
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-01-11

Dnr 2015/KS0776

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1.
Arbetslivsnämnden har påpekat att de förhyrda lokalerna belägna på Hulta torg 1 inte
är ändamålsenliga för målgruppen för personer med stora funktionshinder. Målgruppen har förändrats genom åren och befintlig lokal uppfyller inte längre kraven på tillgänglighet och utformning, inte heller utemiljön uppfyller dessa krav.
I bifogat dokument från Lokalförsörjningsnämnden beskriver man förutsättningarna
för den nya lokalen som kommer att vara utformad efter de krav och behov som
verksamheten har beskrivit, även läget är optimalt ur verksamhetssynpunkt. Förslaget
som beskrivs gäller alltså fullt ut ombyggd och anpassad lokal utefter verksamhetens
behov.
Tillkommande hyra för verksamheten, som uppgår till 724 000 kr, hanteras inom
budget. Förändringen i kostnad per kvadratmeter blir enligt förslaget 150 kr, från
1015 kr/m² till 1164 kr/m². Tillträde till lokalen beräknas ske 2016-07-01.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättat förslag till ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS,
Hulta torg 1, förutsatt att Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M). Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2015-12-17
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-12-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0674 821
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

Sida
1(2)
2016-01-11

Dnr 2014/KS0674

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och
Annette Karlson (M). Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Mattias Karlsson (M) och Annette Karlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslår motionärerna
att uppdra åt ansvarig nämnd att bygga en näridrottsplats vid Storsjön.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker
motionen och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm
eller Svaneholm.
Nämnden anför att området kring Storsjön är ett mycket uppskattat och välbesökt
friluftsområde. Sedan 2014 är större delen av området också ett naturreservat. I
området finns redan idag stora möjligheter till både friluftsliv och olika
fritidsaktiviteter som att vandra, jogga, åka skidor, cykla, bada, fiska och grilla. Vid
badplatsen finns stora grönytor där det går bra att både spela fotboll, brännboll och
kasta frisbee. Vid badplatsen finns också en mindre lekplats med klätternät och gunga.
Utöver det kommer Rydboholms SK att uppföra ett utegym vid elljusspåret med hjälp
av medel från kommunens lokala utvecklingsfond. Fritids- och folkhälsonämndens
strategi är att uppföra näridrottsplatser i närheten där människor bor och om så är
möjligt uppföra näridrottsplatserna i anslutning till skolor för att de ska kunna
användas både dagtid och kvällstid. Vid skolorna finns oftast någon form av
belysning, vilket gör att näridrottsplatsen också kan användas kvällstid under den
mörka halvan av året.
Vid nytagen kontakt med nämnden meddelar de att de troligtvis kommer att lägga en
del av Borås Arenas utbytta konstgräs i Svaneholm som en aktivitetsyta om Stadsdelsnämnden Väster är med på det.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Fritids- och folkhälsonämnden i
frågan. Det är nämnden som inom befintliga budgetmedel prioriterar i vilka delar av
staden som näridrottsplatser skall etableras.

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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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

MOTION

2014-09-24

Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Storsjön vid Viskafors och Rydboholm är ett bra område att investera i en näridrottsplats där många
personer från båda orterna rör sig och motionerar. Borås Stad har genomfört stora satsningar på
näridrottsplatser i centrala Borås, jag menar att det finns behov av sådana lokaliteter för motion och
aktiviteter även i våra mindre tätorter. Storsjön lämpar sig väl för detta ändamål då det under
sommarperioden är ett en välbesökt destination med många besökare. För områdets fortsatta utveckling
är en näridrottsplats viktig.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt ansvarig nämnd att bygga en näridrottsplats vid Storsjön.

Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)

1(1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-12-16

§ 166

2014/FF0239 821

Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen ”Investera i en näridrottsplats vid Storsjön”.
Nämnden är positiv till allt som skapar fler möjligheter till aktivitet och rekreation. Nämnden
förordar dock att man uppför näridrottsplatser i närheten av där människor bor och föreslår därför
att man istället uppför näridrottsplatsen i antingen Rydboholm eller Svaneholm.
Bilaga: Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen ”Investera i en näridrottsplats vid Storsjön”
och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm eller Svaneholm.
Yttrandet sänds till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-12-18
Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Bengt Westmalm (FP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-12-19.

Johanna Jönsson
Sekreterare

REMISSVAR

1 (2)

Datum

Diarienummer

2014-12-11

2014/FF0239 821

Anna Karlsson, 0768-88 56 59
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats
vid Storsjön
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0674

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen ”Investera i en näridrottsplats vid
Storsjön” och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm
eller Svaneholm.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden är positiv till allt som skapar fler möjligheter till aktivitet och rekreation. Vi
förordar dock att man uppför näridrottsplatser i närheten av där människor bor och
föreslår därför att man istället uppför näridrottsplatsen i antingen Rydboholm eller
Svaneholm.
En mycket fin näridrottsplats finns redan idag inne på skolgården vid Viskaforsskolan.
Lämpligt är därför att istället uppföra näridrottsplatsen i Rydboholm eller Svaneholm.
Nämndens yttrande i helhet
Sedan år 2010 har Fritids- och folkhälsonämnden varit ansvariga för att uppföra näridrottsplatser i Borås. Nämnden har uppfört flera olika sorters näridrottsplatser både i
de centrala delarna av Borås och i samhällen utanför staden.
Vår strategi är att uppföra näridrottsplatserna i närheten av där människor bor. Vi
arbetar också efter att så långt som möjligt kunna uppföra näridrottsplatserna i
anslutning till skolorna, detta för de ska kunna användas både dagtid och kvällstid. Vid
skolorna finns oftast redan idag någon form av belysning, vilket gör att
näridrottsplatsen också kan användas kvällstid under den mörka halvan av året.
Området kring Storsjön är ett mycket uppskattat och välbesökt friluftsområde. Sedan
år 2014 är större delen av friluftsområdet också naturreservat. I området finns redan
idag mycket stora möjligheter till både friluftsliv och olika fritidsaktiviteter. Här kan du
bl.a. vandra, jogga, åka skidor, cykla, bada, fiska och grilla. Vid badplatsen finns mycket
501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se
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Datum

Diarienummer

2014-12-11

2014/FF0239 821

Anna Karlsson, 0768-88 56 59
Kommunstyrelsen

stora grönytor där det går bra att både spela fotboll, brännboll och kasta frisbee. Vid
badplatsen finns också en mindre lekplats med klätternät och gunga. Under 2015
kommer Rydboholms SK dessutom att uppföra ett utegym vid elljusspåret med hjälp
av pengar från Lokala utvecklingsfonden.
För att ta sig till Storsjön måste man åka bil eller cykla några kilometer vilket kan göra
att en eventuell näridrottsplats kanske inte får de besökare som allra mest skulle
behöva den.

Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams
stiftelse
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donation av Framtid Fristad, företag och privatpersoner i Fristad,
samt Tore G Wärenstams stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”
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Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Konstnärlig gestaltning av Fristad torg. Donation till Borås Stad av Framtid Fristad, företag
och privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donation av
Framtid Fristad, företag och privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams
stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”, under förutsättning att stiftelsen
avsätter medel för inköpet.
En till Kulturnämnden erbjuden donation omfattande 800 tkr skulle möjliggöra att
Kulturnämnden kunde köpa in skulpturen Knot av Eva Hild, för placering centralt på
Fristad torg. Bakom donationen står Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse. Villkoret för donationen är nämnd
placering samt att skulpturen underhålls av kommunen.
Förslaget till donation har framlagts av paraplyorganisationen Framtid
Fristad, som består av företagare och privatpersoner i Fristad. Kulturnämnden har
klargjort att villkoren för ett verkställande är att initiativtagarna ordnar med extern
finansiering. Kulturnämnden menar att den aktuella skulpturen Knot av Eva Hild,
skulle estetiskt fullborda det nyligen upprustade torget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donation av Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Pontus Hammarén, 033-35 76 81
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Kommunfullmäktige

Konstnärlig gestaltning av Fristad torg. Donation till
Borås Stad av Framtid Fristad, företag och
privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams
stiftelse
Beslut
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av
Framtid Fristad, företag och privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams
stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”, under förutsättning att stiftelsen
avsätter medel för inköpet.

Bakgrund
En till Kulturnämnden erbjuden donation omfattande 800 tkr skulle möjliggöra att
Kulturnämnden kunde köpa in skulpturen Knot av Eva Hild, för placering centralt på
Fristad torg. Bakom donationen står Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse. Villkoret för donationen är nämnd
placering samt att skulpturen underhålls av kommunen.
Som tidigare meddelats har förslaget framlagts av paraplyorganisationen Framtid
Fristad, som består av företagare och privatpersoner i Fristad. Kulturnämnden har
klargjort att villkoren för ett verkställande är att initiativtagarna ordnar med extern
finansiering – vilket man nu uppnått.
Den föreslagna skulpturen Knot av Eva Hild, skulle estetiskt fullborda det nyligen
upprustade torget.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

SP 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)
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Avd: Strategisk samhällsplanering/Markavdelningen
Handläggare: Karin Graad/Edward Isaksson

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådyttrande över detaljplan för del av
Sandared, Sandared 1:81 m.fl.
I planprogrammet för området, antaget av Kommunfullmäktige 2011-11-16, är en av
de viktiga delarna att strandområdena ska bli mer attraktivt när biltrafiken tar andra
vägar. En av de åtgärder som anges är att Industrivägen utmed järnvägen förlängs och
förbinds med Promenaden. Detta medför att trafikmatningen till bebyggelsen öster
om planområdet kan ändras och strandområdet kan utvecklas och förbättras som
rekreationsområde. Dessa tankegångar saknas helt i samrådsförslaget och behöver
därför arbetas in innan granskningsskedet.
Förtätning av bostäder i våra serviceorter är en viktig del i vår samhällsutveckling. Det
är särskilt intressant när de dessutom kan placeras i nära eller direkt anslutning till
kollektivtrafiken. Här finns det möjlighet till så väl buss- som tågförbindelse.
Det är positivit att parkeringslösningar föreslås hamna under mark vilket ger ökade
möjligheter för grönska inom bostadsområdet.
På senare tid har flertalet planbesked behandlat små justeringar av nyantagna detaljplaner. Utifrån denna situation bör plankartans detaljeringsnivå ses över.
För att ytterligare stärka gångförbindelser till Viaredssjön behövs det studeras hur
gående tar sig genom området. De som passerar järnvägen vid Sandareds station får
ingen gen väg ner mot sjön. Planförslaget bör överväga en allmänt tillgänglig gångpassage genom det nya bostadsområdet.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Detaljplan för del av Sandared,
Sandared 1:81 m.fl.
Samråd

BN 2011-1780

Sammanfattning
Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ny
bostadsbebyggelse och att utveckla befintlig industribyggnad
med en mer flexibel användning. Syftet är att ny bebyggelse
ska anpassas till sin närmiljö och att allmänheten ska kunna
ta sig genom området från Sandared centrum till Viaredssjön.
Området som tidigare använts för industriändamål, har en
tydlig koppling till såväl centrum i Sandared som till strandområdet utmed Viaredssjön.
Detaljplanen innebär att ca 80 nya lägenheter kan byggas i
centrala Sandared. Delar av befintlig industribyggnad rivs
och kompletteras med byggnader för bostäder, verksamheter,
handel och kontor. Dagvatten ska fördröjas lokalt och en
damm föreslås nära sjön. De två befintliga tennisbanorna ska
flyttas till området vid tennishallen väster om planområdet.
Översiktskarta

Förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Strandskyddet föreslås att upphävas inom all kvartersmark
inom planområdet. I en avvägning mellan att bygga bostäder
i området eller att bibehålla den markanväning som finns
med industribebyggelse, har marken bedömts mer lämplig för
bostadsbebyggelse.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sandared, Sandared 1:81 m fl, Borås Stad, upprättad den 16 november 2015.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ny
bostadsbebyggelse och att utveckla befintlig industribyggnad
med en mer flexibel användning. Syftet är också att allmänheten ska kunna ta sig genom området från Sandared centrum
till Viaredssjön.
Området som tidigare använts för industriändamål, har en
tydlig koppling till såväl centrum i Sandared som till strandområdet utmed Viaredssjön.
Att förädla området med bostäder kan göra strandområdet
mer attraktivt. Samtidigt ger det möjlighet för invånare i
Sandared att bo kvar och bidrar till en mer blandad befolkning samt stärker underlaget för kollektivtrafik och service.

Planområde

Planområdet är beläget i Sandared, ca 1 mil väster om Borås.
Området avgränsas i norr av Industrivägen och i söder och
öster av Promenaden. Planområdet omfattar ca 3,4 ha.
Borås stad äger Sandared 1:88, 1:89 och 1:591. Sandared 1:81
och 1:82 är i privat ägo.

Gällande detaljplan

För planområdet gäller stadsplanen P820 från 1988-02-19.
För fastigheten Sandared 1:81 gäller industriändamål med
en maxhöjd på 8 meter. 70% av fastigheten får bebyggas.
Sandared 1:88 och 1:106 är planlagda för idrott. Promenaden
är planlagd som allmän plats.

Gällande plan P1211 från 2015-05-25 för fastigheterna
Sandared 1:77 och 1:591 väster om planområdet möjliggör att
de tennisbanor som idag ligger inom aktuellt planområde kan
ersättas av nya banor intill tennishallen.

Kommunala beslut

Planuppdraget har initierats av en ansökan om planändring
från fastighetsägaren som vill uppföra flerbostadshus inom
området. Kommunstyrelsen har den 10 april 2012 beslutat
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplan
för Sandared 1:81 mfl.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 31 januari 2013
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för fastigheten.
Ett planprogram för Sandareds centrum har antagits av
Kommunfullmäktige i november 2011 (se kap. 9 Övergripande beslut).

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Den befintliga industribyggnaden har ett exponerat läge mot
järnvägsstationen och Sandareds centrum och bidrar till
platsens identitet genom sin karaktär. Fastigheten utgör idag
delvis en barriär mellan Sandareds centrum och Viaredssjön
på grund av att den till stor del är inhängnad.

Ny bebyggelse

Planförslaget innebär att idag planlagd industrimark ändras
och kompletteras med bostäder, kontor och centrumverksamhet.
Den befintliga industribyggnaden närmast järnvägen föreslås
fortsatt användas för icke störande industri som enklare
tillverkning och lager men kompletteras med centrumändamål och kontor. Delar av den befintliga byggnaden föreslås
rivas för att i söder ge plats åt nya mindre byggnader för
bostäder, kontor eller centrumändamål. Ytterligare byggnader
för kontor, centrumändamål eller industri kan uppföras öster
om industribyggnaden. I söder i slänten ner mot sjön föreslås
tre nya punkthus för bostäder i 4-7 våningar.
Befintliga tennisbanor flyttas utanför planområdet och ger
plats för en dagvattendamm.

Utsnitt från gällande detaljplan. Aktuellt område är redovisat som industriområde
(Jm) och idrott (Ri).
4

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Illustration av förslag på ny bebyggelse, vy från sydväst

ww.ma-arkitekter.se
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Illustration av vy över de föreslagna punkthusen från Viaredssjön i söder
Vy från söder

Vy från väster

Vy från sydost

Foto av befintlig entré till industribyggnaden
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Vy från sydost

Illustration av vy över hela området och den föreslagna bebyggelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Illustration av vy från väster mellan den befintliga industribyggnaden och tvåvåningshusen
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Vy från öster

Foto av den befintliga industribyggnaden

Stadsbild och gestaltning

I södra delen av planområdet föreslås tre punkthus med
största tillåtna avtryck på mark om 410 m2 per byggnad.
Byggnaderna tillåts ha en högre del i norr och en lägre del
i söder mot sjön. Det östra huset får ha en högsta höjd som
motsvarar fyra respektive fem våningar med flackt tak och
de västra husen får en höjd motsvarande sex respektive sju
våningar. Husen får därmed en lägre skala mot de befintliga
bostadshusen öster om planområdet och ner mot sjön.
Mellan befintlig industribyggnad och de nya punkthusen,
föreslås en rad med mindre byggnader, motsvarande två
våningar. Största sammanlagda avtryck på mark får vara 800
m² som måste delas upp på minst tre volymer. Illustrationskartan visar sex mindre byggnader.

Historik och kulturmiljöer

Under ca 50 års tid har Nordens Pappersindustri (Scandicore
Nordens Pappersindustri AB ) varit verksamma på fastigheten. Företaget hette från början Svensk pappersindustri AB
och startade sin verksamhet i en källare på Stenbocksgatan
i Borås. År 1944 flyttade företaget till nya lokaler i Sandared
och det var detta år som huvudkontoret uppfördes. Företaget
tillverkade cylindriskt emballage och papphylsor som
används inom tillverkande industri.

Efter att företaget flyttade in köptes mer mark i närområdet
in och befintliga byggnader revs under 50-60-talet, vilket inte
var populärt hos invånarna i Sandared. Flera olika tillbyggnader till det ursprungliga huvudkontoret genomfördes genom
åren och den sista tillbyggnaden, ett kall-lager uppfördes
1985. År 1998 flyttade företaget till mer ändamålsenliga
lokaler i Viared.
De ursprungliga delarna av industribyggnaden från 40-50
talet är välbevarade och har ett tidstypiskt utförande. De
är uppförda i gult tegel med fönster placerade symetriskt
på fasaden, utan fönsteromfattningar och med bågar utan
spröjs. Stilmässigt ansluter byggnaden till funktionalismen
med de kubiska volymer och gula tegelfasader som blev
typiska för 1940-talets fabriksbyggnader i staden.
Byggnaden har renoverats under senare tid och huvudkontorets entré har byggts om och försetts med stora fönsterparier.
De ursprungliga fönstren har på ett smakfullt sätt bytts ut till
nya i liknande utförande som de gamla.
Varsamhetsbestämmelser har införts i plankartan med
anledning av byggnadens kulturhistoriska värde. Bestämmelserna reglerar att fasadmaterialet på befintlig byggnad
ska vara gult tegel och att fönstersnickerier ska utformas likt
befintliga eller likt ursprungliga vad gäller form, material och
färgsättning.

Historisk bild av industribyggnaden
detaljplan
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Bostäder

Bostadsbebyggelsen intill planområdet består av fristående
villor. Planförslaget innebär att ytterligare ca 80 bostäder
kan byggas. En komplettering med nya bostadstyper i ett
område som domineras av villabebyggelse ger möjlighet
för invånare i Sandared att bo kvar och bidrar till en mer
blandad befolkning. Bebyggelsen är strategiskt belägen nära
den handel, service och kollektivtrafik som finns i Sandared
samt med närhet till de rekreationsmöjligheter som finns vid
Viaredssjön.

Arbetsplatser

Idag finns en industrilokal på ca 9 000 m 2 inom området som
delvis står tom. Det finns även tre mindre komplementbyggnader. Planen gör det möjligt att utnyttja lokalerna även för
andra ändamål, som service och kontor, vilket innebär att fler
arbetsplatser skapas. Aktuellt skissförslag föreslår en blandning av kontor, gym, butiker, café m.m. Icke störande industri
tillåts fortsatt i den norra delen av planområdet.

Offentlig service

Inom 300-400 meter från planområdet, i centrala Sandared
norr om järnvägen, finns grundskolor, förskolor, dagbarnvårdare, fritidsgård, vårdcentral och bibliotek.

Kommersiell service

Kommersiell service finns i centrala Sandared i form av bland
annat livsmedelsbutik, bank, blomsteraffär, ett konditori och
pizzerior. Planförslaget möjliggör att kommersiell service,
exempelvis butiker och caféer, kan etablera sig även inom
planområdet.

I planprogram för del av Sandared redovisas långsiktiga
planer på att i framtiden ändra vägnätet, bland annat genom
en breddning av en del av Promenaden. De åtgärder som
föreslås i programmet kan komma att genomföras i ett senare
skede. Vid planområdets östra gräns har mark reserverats för
att möjliggöra den tänkta breddningen. Läs mer under rubrik
9. Övergripande beslut.

Gång- och cykeltrafik

I östra delen av planområdet skapas en ny gång- och cykelväg
som binder samman Industrivägen i norr och Promenaden i
söder. Därmed stärks kopplingarna mellan centrum och sjön.
Cykelparkering ska anordnas i anslutning till verksamheter
och bostäder.

Kollektivtrafik

Vid Sandareds station, ca 100 meter norr om planområdet,
går busslinjerna 159, 404 och 405. Buss 159 och 404 går en
gång i timmen, men turerna är lagda så att det går att resa
till Borås Resecentrum en gång i halvtimmen. Regiontåg går
en gång i timmen. Restiden till Borås resecentrum är 10 min
med tåg och 20 min med buss.

Biltrafik och bilparkering

Parkering för bostäder och verksamheter inom planområdet
ska lösas inom kvartersmark.
Kommunens gällande parkeringsnorm för bostäder i
flerbostadshus är 12 p-platser/1000 m². För kontor gäller 17
platser/1000 m² och för centrumändamål (butiker) gäller 37
platser/1000 m².

Tillgänglighet för funktionshindrade

För det södra området med 3 högre bostadshus blir behovet
84 platser. Beroende på hur de mer flexibla områdena
används kommer parkeringsbehovet skifta. För de lägre
byggnaderna som kommer uppföras mellan industribyggnaden och punkthusen blir behovet 27 platser vid kontorsanvändning och 19 platser vid bostadsändamål. Om hela den
norra delen används för centrumändamål krävs 259 platser
och vid industriändamål 49 platser.

3. Gator och trafik

Parkeringar till bostäderna föreslås till största delen ordnas
i garage under de lägre byggnaderna, men även som
markparkering utmed kvartersgatorna och i anslutning till
punkthusen. Yta finns inom planområdet. Parkeringar för de
skisserade verksamheterna kan ordnas i anslutning till den
befintliga industrilokalen.

Tillgängligheten till planområdet är god. Planområdet har
som helhet ganska liten lutning bortsett från en slänt söder
om industribyggnaden. Alla nya byggnader ska vara tillgängliga för rörelsehindrade personer, dels mellan parkeringsplats
och bostadsentré samt inne i bostaden. Detta ska redovisas
vid detaljprojektering och i samband med bygglovsprövning.

Gatunät

Området angörs idag från Industrivägen. I västra delen av
området finns en infart och parkering. Öster om befintlig
industribyggnad finns en störe asfaltsplan som möjliggör
transporter och inlastning från lastbil.
Industrivägen föreslås rustas upp och förlängas österut för
att få en bättre angöring av fastigheten. De nya bostäderna
kommer att angöras från Industrivägen, via nya kvartersgator
väster om befintlig industribyggnad.
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Angöring/utfarter/varumottagning

Direkt öster om industribyggnaden kommer en arbetsgård
anordnas för varumottagning till verksamheterna. In- och
utlastning kommer även ske längs med den nordöstra delen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

av industribyggnadens fasad. Lastbilarna får en egen infart
från Industrivägen som skiljer dem från övrig trafik och
oskyddade trafikanter.

Riksintressen

Viaredssjön. Dagvatten från vägar kan ledas till dammen via
öppna diken, medan dagvatten från fastigheter i första hand
utjämnas på tomtmark innan det ansluts till dammen via
dagvattenledningar.

Järnvägen Kust till kustbanan norr om planområdet är av
riksintresse för kommunikationer. Riksintresset påverkas inte
negativt.

Utrymme för en dagvattendamm, men en yta om 1400m2
inklusive slänter och vattenyta, föreslås i södra delen av
planområdet. Tennisbanorna som ligger där idag flyttas till
området vid den närliggande tennishallen.

4. Teknisk försörjning

Värme

Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.

Fastigheten är ansluten till kommunala ledningar för vatten
och avlopp.

El, tele och fiber

Dagvatten

En transformatorstation som finns inom området idag
planläggs för teknisk anläggning, E, på plankartan.

Dagvattenavrinning sker idag via vägdiken och över
naturmark till Viaredssjön. Norconsult har utfört en
dagvattenutredning (2010-12-21) för området som omfattas
av planprogrammet.
I utredningen föreslås att en dagvattendamm anläggs centralt
i området för att fördröja och rena dagvattnet innan det når

El- och optoledningar finns i Industrivägen.

Avfall

Avfall hämtas av Borås Energi och Miljö. Rundkörning med
avfallsfordon är möjligt enligt aktuellt skissförslag.
Återvinningsstation finns vid idrottsplatsen ca 1,2 km från
planområdet.

5. Mark
Natur och vegetation

Runt industribyggnaden består marken idag av asfalterade
ytor. Den södra delen består av en grön yta bevuxen med
gräs och enstaka björkar. Hela södra delen av industrifastigheten är idag inhängnad. Marken är i huvudsak plan, med
undantag för en slänt som skiljer de norra och södra delarna
av området från varandra.
IllustrationSANDARED
av parkeringsgarage
under tvåvåningshusen
1:81
www.ma-arkitekter.se

02KBE14
2015-09-25

Vattendraget Sandaredsån öster om planområdet utpekas i
Skyddsvärd natur i Borås kommun (2002) som ett område med
högt naturvärde, klass III. Det består av ett meandrande och
strömmande vattendrag, där det finns en lokal för forsärla
och som har betydelse för närrekreationen.
En naturvärdesinventering håller på att slutföras i södra
Sandared. Enligt en fältinventering som genomförts i
oktober 2015 finns i nordöstra delen av planområdet ett
område med naturvärdesklass 4 - visst naturvärde. Området
innehåller ett mindre bestånd av asp och lönn i fuktig miljö.
Ca 50 meter söder om området finns en äldre oxel med
höga naturvärden knutet till dess ålder, döda grenar och
håligheter.
De befintliga tennisbanorna flyttas utanför planområdet och ger plats för en
dagvattendamm.

detaljplan
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Den äldre oxeln skyddas i planen. Området med asp och
lönn har dock inte bedömts som skyddsvärt i förhållande till
värdet av den nya exploateringen i området.

Lek och rekreation

I omgivningen finns tillfälle till naturupplevelser med både
vistelseytor och bad. Badstränder lockar många besökare
under sommartid. Sydväst om planområdet ligger den stora
badplatsen i Sandared.
Sandareds Scoutkår har en en scoutgård vid Promenaden.
Gården ligger insprängd i skogen med sjöutsikt.
I anslutning till planområdet finns Sandareds Tennisklubb.
Klubben har dels en sporthall på Promenaden 3 och dels fyra
tillhörande tennisbanor lokaliserade längs Promenaden. En
ny plan för Sandared 1:77 och 1:591 (P1211) gör det möjligt
att flytta Tennisklubbens hela verksamhet intill tennishallen.
Viaredssjöns Segelsällskap har båtupplag vid Promenaden ner
mot Viaredssjön.
Vid Sandaredsån finns gallrad och strövvänlig alsumpskog.
Skogen har ett rikt fågelliv. Själva vattendraget slingrar sig
fram i vida meanderbågar. Det fungerar som ett rekreativt
vattenstråk och bidrar till att göra miljön levande.

Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom området.

Geoteknik och Radon

I samband med detaljplanearbetet har markens geotekniska
förhållanden utretts (ÅF 2014-10-20).
Området norra del är utfyllt med fyllnadsmassor bestående av
sten, grus och sand. Området är relativt plant och marknivån
ligger normalt på ca +158 och sluttar något åt söder. Områdets södra del består av naturligt avlagrad jord av i huvudsak
grusig sand. Även detta området är plant men ligger lägre
med en marknivå på ca +152.

Det norra och södra området separeras av en brant slänt med
ca 4 m nivåskillnad som ligger ca 10 m söder om huvudbyggnadens södra vägg. Slänten har i dagsläget inte tillfredställande stabilitet. Slänten föreslås flackas ut till släntlutning 1:2
genom att släntfoten fylls ut med välgraderat krossmaterial
med hänsyn till erosion. Vid ett sådant utförande kan en
överlast motsvarande ca en meter utfyllnad läggas ut på hela
det högre belägna området. Övriga slänter inom området
rekommenderas läggas i släntlutning 1:2 eller flackare.
Jorddjup till berg har undersökts i två punkter och generellt
bedöms djup till berg eller fast botten öka från ca 10 m i öster
till ca 25 m i väster.
Grundläggningsförutsättningarna för byggnation bedöms
som goda, i både det norra och södra området, förutsatt att
lös jord schaktas bort och ersätts med packad fyllning av
friktionsmaterial eller sprängsten.
Uppmätt radonkoncentration i porluften i ytliga sandlager
visar på låg- till normalradonmark. Nybyggnad inom området
rekommenderas därför utföras med radonskydd.

Förorenad mark

En översiktlig miljögeoteknisk markundersökning har
genomförts (ÅF, 2014-09-26). Totalt har 19 stycken prover
(vatten, jord och asfalt) skickats för analys.
Resultaten för jord visar på halter över Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning (KM) i en punkt och
mindre känslig markanvändning (MKM) i två av totalt 11
punkter. De föroreningstyper som påträffats är PAH-M/H
och tunga aromater (>C16-C35) samt metallen koppar.
Analysen av uttagna grundvattenprover påvisar mycket
låga halter av samtliga analyserade parametrar. Analyser av
asfalt visar inget innehåll av stenkolstjära. Totalhalten PAH
(PAH16) i de tre proverna visar halter <70 ppm.
En kompletterande miljöteknisk markundersökning
(Sandström, 2015-04-02) visar att föroreningshalterna inte
överstiger riktvärdena för dagens markanvändning, mindre

Foto från planområdet idag
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känslig markanvändning. Halten av tyngre alifater överstiger
dock Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning i en punkt, vilket innebär att föroreningen ska avlägsnas
innan bostäder uppförs. Föroreningen finns i den första
metern av fyllnadsmaterialet och är avgränsad i vertikalled,
vilket innebär att den relativt enkelt kan hanteras i samband
med exploatering för nya bostadshus.
Förorenade jordmassor som schaktas får inte användas på
fastigheten utan tas omhand på en godkänd anläggning.
Innan schaktningsarbete bör Miljöförvaltningen kontaktas.

6. Vatten
Planområdet ligger i anslutning till Viaredssjön som kommer
att ge de nya bostäderna en vacker utsikt mot söder. Planförlaget innebär också att en ny vattenspegel tillkommer i
området i form av en dagvattendamm.

Strandskydd

Det generella strandskyddet för Viaredssjön är 200 meter.
Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. I samband
med planläggning av området inträder dock strandskydd på
200 meter.
Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark inom
planområdet med stöd av 7kap 18 c § Miljöbalken. Det
område inom strandskyddet som planeras bebyggas med
bostäder är idag redan ianspråktaget och planlagt för industri
och avskuret från stranden av en gata och genom en inhängnad. Det saknar därmed betydelse för strandskyddets syften.

Stängsel hindrar idag människor och djur från att vistas
i större delen av området. Den allmänna tillgängligheten
förbättras om stängslet kring industrilokalen tas bort och de
södra delarna av industriområdet ersätts med bostadsbebyggelse.
Tennisbanorna som idag ligger inom kvartersmark för idrott
ersätts med en dagvattendamm, vilken kan fungera som
livsmiljö för växter och djur.
Planen skapar möjligheter för ett bättre markutnyttjande
och utgör en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse
centralt i Sandared. Befintlig infrastruktur kan användas och
underlaget för service och kollektivtrafik stärks. Möjligheter
att skapa lättillgängliga bostäder i Sandared är begränsade p g
a topografin, därför välkomnas denna byggnation.
Den förändrade markanvändningen bedöms inte ha någon
påverkan på djur- och växtlivet. Ingen naturmark tas i
anspråk för bebyggelse.

Översvämningsrisk

Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010. Översvämningsutbredningen för beräknat högsta flöde
representerar ett extremt scenario med mycket lång återkomsttid (i storleksordningen 10 000 år).
Enligt karteringen löper området risk för översvämning från
Viaredssjön vid dagens beräknade högsta flöde motsvarande
en vattennivå på +152,8. Dagens lägsta nivå i södra delen av
planområdet ligger på +151,9.

Foto från planområdet idag, visar att området är idag inhägnat med stängsel
detaljplan
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För att minska negativa konsekvenser vid en ev. översvämning regleras i planen att lägsta golvhöjd ska vara +153 meter
över nollplanet

Miljökvalitetsnormer

Den aktuella fastigheten ligger inom delavrinningsområde
tillhörande Viaredsjön. Huvudavrinningsområdet är Rolfsån.
Viaredssjön hade i den senaste klassningen som gäller 20092015 både god kemisk status och god ekologisk status.
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. Planen innebär ytterligare hårdgjord
yta men också ökad rening av dagvatten i den planerade
dammen.

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

7. Störningar på platsen

Grundvattnets kvalitet

Risker farligt gods

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Grundvattenytan i området ligger, enligt undersökning
utförd i september 2014, på nivå mellan ca +151 och +152.
Grundvattennivån kan förväntas variera med årstid och
nederbörd.
Fastigheten angränsar till grundvattentäkt. Dricksvattenbrunnar ligger ej inom 200 meters avstånd.
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket torde
vara positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är
detsamma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
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Planområdet ligger på nära järnvägen Kust till kustbanan, där
farligt gods transporteras. En kvalitativ riskanalys (COWI,
2014-07-04) har därför utförts.
Det farliga gods som transporteras på Kust till kustbanan är
framförallt oxiderande ämnen och även om dessa produkter
kan ge upphov till brand/explosion är sannolikheten för detta
mycket låg. Mängden transporter med brännbara vätskor är
enligt inventeringen låg.
Jämfört med kriterier från Räddningsverket (SRV, 1997)
bedöms individrisknivån hamna på nivåer som enligt redovisade riktlinjer är tolerabel utan ytterligare åtgärder. Samhällsrisken bedöms hamna på en nivå som är tolerabel, men inom
det område där möjliga och rimliga säkerhetshöjande åtgärder
bör införas.
Riskutredningen bedömer att föreslagen exploatering är
möjlig förutsatt att hänsyn tas till vissa skyddsåtgärder.
Följande skyddsåtgärder rekommenderas:
»»
»»
»»

»»

»»

Minsta avstånd mellan Kust till kustbanan och kontor/
verksamheter skall vara 30 m.
Minsta avstånd mellan Kust till kustbanan och bostäder
skall vara 40 m.
Området mellan planerad bebyggelse och Kust till
kustbanan skall utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse, t.ex. bör lekplatser,
gemensamytor etc. inte placeras inom detta område.
Området kan dock användas för parkeringsplatser.
Barriär/skydd mellan studerat område och Kust till
kustbanan ska finnas som motverkar att vätska kan
rinna in på området. Förslag på barriär kan vara: vall,
dike eller plank som är tätt i nedkant.
För alla byggnader inom 50 meter ifrån järnvägen ska
minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot
leden. Placering av entréer bör ligga så långt ifrån leden
som möjligt, gärna på motsatt sida.Detta gäller nybyggnation eller vid ändrat användningsområde av befintlig
bebyggelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

»»

Inom 50 meter från närmsta järnvägsspår skall väggar
och tak som vetter mot Kust till kustbanan förses med
ytskikt i obrännbart material. Detta gäller nybyggnation eller vid ändrat användningsområde av befintlig
bebyggelse.

Planbestämmelser införs om att utrymningsvägar ska anordnas i riktning bort från järnväg och att fasad och tak ska vara
i obrännbart material. Även krav på skydd som förhindrar att
vätska rinner in i området införs på plankartan.

Buller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Planområdet ligger nära väg och järnväg som kan medföra
bullerstörningar. En bullerutredning har utförts (Norconsult,
2014-12-17) utifrån ett tidigt förslag på ny bebyggelse. Efter
utredningen har förslaget justerats så att den föreslagna
bebyggelsen ska klara riktvärdena.

Luftkvalitet

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

Utredningen visar att alla nu föreslagna bostadshus klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad och uteplats vid
fasad, 55 dBA.

BILAGA 2

Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats, 70 dBA, klaras
på privata uteplatser vid söderfasad på de högre husen. För
övriga bostäder ska gemensam uteplats ordnas där riktvärdet
underskrids (inom grönmarkerade områden på bilden till
höger).

Tågbullerberäkningsprognos
år 2030
Tågbullerberäkning
uppräknad tra
samt uppräknad trafik på samt
Göteborgsvägen m
Göteborgsvägen med 1 % till år 2030

Sandared
Borås kommun

BILAGA 2

Sandared
Borås komm
TÅG- och VÄGTRAFIKBULLER

TÅG- och VÄGTRA

Planbestämmelser om högsta tillåtna ekvivalentnivå vid fasad
och maximal nivå vid uteplats har införts på plankartan.

Vibrationer

VY från nordväst

VY från nordväst
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Upprättad av: Johanna G
Datum: 2014-12-17

70 <

Uppdragsnummer: 1

Ljudutbredning 1,7 m över mark
samt högsta frifältsvärde vid fasad

Ekvivalent ljudnivå, vy över tidigt förslag sett från nordväst. Gröna
områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad.
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Vibrationsmätningar har genomförts (Norconsult, 2014-1211) med anledning av områdets närhet till järnvägen.
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De uppmäta vibrationsnivåerna var relativt låga men för att
säkerhetsställa ett ”värsta fall” då eventuella egenresonanser
för grund och byggnad samt bjälklag sammanfaller med
störfrekvensen från passerande tåg har beräkningar för
detta utförts. Resultaten för dessa ”värsta fall” visar att
vibrationsnivåerna hamnar under det riktvärde som finns för
komfortnivå på 0,4 mm/s vägd RMS.
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Ljudutbredning 1,7 m över mark
samt högsta frifältsvärde vid fasad

Ljusstörningar

Planen bedöms inte ge upphov till ljusstörningar.

Maximal ljudnivå från tågbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid uteplats för bostad.
0

5

10

20

Upprättad av: Johanna Gervide
Datum: 2014-12-17

Uppdragsnummer: 103 31 58
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Elektromagnetiska fält/störningar

Runt järnvägen uppstår elekromagnetiska fält. Fälten är
starkast närmast järnvägen och avtar snabbt med avståndet.
De elektromagnetiska fälten från järnvägen påverkar inte
planerad bebyggelsse.

8. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen GATA visar dels att gatan Promenaden
ska ha kvar sin användning som kommunal gata mellan
området med bostäder och dagvattendammen och att gatan
i framtiden ska kunna breddas. Industrivägen planläggs som
GATA, inklusive en vändzon i östra änden. Industrivägen
ska utformas så att vätskor inte kan rinna in i området från
järnvägen. Detta kan göras till exempel genom dike, vall eller
tätt plank. Även en remsa i östra delen av planområdet där
det ska finnas en allmän gångväg får bestämmelsen GATA.
Utfart får endast ske mot Industrivägen varför utfartsförbud
införs mot övriga gator.
Bestämmelsen om föreskriven höjd över gatans nollplan är
höjder som är satta på Industrivägen och Promenaden för att
reglera gatumarkens höjd.

Kvartersmark

Kvartersmarken är i huvudsak indelad i tre olika områden
som beskrivs nedan. Det finns även två omåden med
beteckningen E, teknisk anläggning. I nordöstra delen av
området avser E en transformatorstation. Det större området
i sydöstra delen avser en damm för fördröjning och rening av
dagvatten.

Område 1

I området markerat med bestämmelserna C K J1 står
bokstaven C för Centrum vilket tillåter all sådan verksamhet
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler.
Livsmedelsförsäljning begränsas till max 500 m 2 . Bokstaven
K tillåter kontor. J1 tillåter icke störande industri, till exempel
enklare tillverkning och lager.

historiska värde. Bestämmelserna reglerar att fasadmaterialet
på befintlig byggnad ska vara gult tegel och att fönstersnickerier ska utformas likt befintliga eller likt ursprungliga vad
gäller form, material och färgsättning.
Byggnadshöjden får vara högst 173 meter över kommunens
nollplan, vilket motsvarar ca fyra våningar.
Området ligger nära järnvägen där farligt gods transporteras.
Av säkerhetsskäl ska fasad och tak byggas i obrännbart
material och utrymningsvägar finnas i riktning bort från
järnvägen. Inom 30 meter från järnväggen får inga byggnader
uppföras. Mark där byggnader inte får uppföras är markerat
med prickar.

Område 2

Inom området markerat med bestämmelserna B C K tillåts
bostäder, centrum (se område 1) och kontor. Livsmedelsförsäljning begränsas till max 500 m 2 .
Byggnadshöjden får vara högst 162 meter över kommunens
nollplan, vilket motsvarar ca två våningar. Byggnadsarean,
det vill säga byggnadens avtryck på marken, är 1200 m2 men
varje enskild byggnad får vara högst 300 m 2 .

Område 3

Området markerat med B får endast innehålla bostäder
och tillhörande komplementbyggnader, till exempel förråd.
Området är indelat i tre mindre områden som får innehålla
ett flerbostadshus på högst 410 m2 och komplementbyggnader
om sammanlagt 50 m2 per delområde.
Det östra huset få ha en höjd som motsvarar fyra våningar
med flackt tack, och de två västra husen får ha en höjd
motsvarande sex våningar. Bestämmelsen f1 innebär att 300
m2 av byggnaderna får uppföras i ytterligare en våning som
ska placeras på den norra delen av huset (se illutrationskarta).
Det finns också en bestämmelse om hur långt avståndet ska
vara mellan byggnaderna.

Varsamhetsbestämmelser (k1 och k 2) har införts i plankartan
med anledning av den befintliga industribyggnadens kultur-

Sektion i skala 1:1000 från Sandareds centrum till Viaredssjön med ny bebyggelse enligt skissförslag
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Programförslag

9. Övergripande beslut
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Översiktlig planering

I översiktsplanen beskrivs en möjlig markanvändning för
Sandared. Där framgår att orten har övervägande villabebyggelse och att det finns behov av flerbostadshus som kan bidra
till en mer blandad befolkning och ökade kvarboendemöjligheter. Områden med höga naturvärden ska så långt som
möjligt värnas gentemot åtgärder som påverkar området
negativt.
Aktuellt område föreslås omvandlas från industriverksamheter till flerbostadshus i attraktivt läge vid sjön och nära
kollektivtrafik.

Planprogram

Ett planprogram för Sandared har antagits av Kommunfullmäktige i november 2011. Programmet visar på planer att
omvandla befintlig industrimark till bostadsområde, upprustning av strandområdet och en ny trafikstruktur där större
delen av trafiken ska ledas ut via Strandvägen. Planförslaget
följer i stort planprogrammet.

mp
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Utsnitt från planprogrammet. Aktuellt planområde är redovisat industrimark,
NATUR

bostadsområde samt damm.

Av de generella spelreglerna framgår bl a att lokalisering
av ny bebyggelse ska förstärka möjligheter till handel och
service samt underlaget för kollektivtrafik. Där framgår även
att bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet och
att kvarboende ska gynnas genom att det ska finnas en bra
blandning av bostäder med olika upplåtelseformer, ålder och
storlek i närområdet.
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Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
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I Borås Stads vision, Borås 2025, som godkändes 2012
beskrivs kommunens vision vilken även fördjupas i sju
strategiska målområden. Planförslaget följer visionen bland
annat genom att den skapar fler bostäder med olika upplåtelseformer, stimulerar möjligheten till miljövänliga resvanor
genom fler boenden vid kollektivtrafiknära lägen samt bidrar
till positiv utveckling av samhällen utanför Borås tätort.

Strandsvägen

Borå
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Idrott
Natur, befintlig
Vatten
Promenadstråk
Järnväg
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Väg, ny

I Borås Stads Miljömål (2012) framgår att staden planerar för
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
11(36)

Planen berörs av miljömålen för begränsad klimatpåverkan
och god bebyggd miljö. Genom förtätning i bebyggda miljöer
skapas bättre underlag för service och bättre förutsättningar
för ökad användning av kollektivtrafik. Planområdet har
god närhet och tillgång till kollektivtrafik vilket skapar goda
möjligheter för en minskad miljöpåverkan från trafiken. I
första hand ska ny bebyggelse inom planområdet anslutas till
fjärrvärme och ingen el eller olja ska användas för uppvärmning.

Grönområdesplan

I närheten till planområdet finns två områden som redovisas
som skyddsvärda i Borås Stads Grönområdesplan, godkänd
av Kommunfullmäktige 2014-02-20. Söder om planområdet,
på andra sidan Promenaden finns Sandared badplats, en
närpark med klass II. Området har delvis naturvärden och
höga frilufts- och rekreationsvärden.
Öster om planområdet finns skogsområdet vid Sandaredsån
som är redovisat som ett grönt stråk med klass II.

Promenaden

detaljplan
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Bostadsförsörjningsprogram

Planområdet finns med i Borås Stads bostadsförsörjningsprogram. Föreslagen bostadsbebyggelse följer intentionerna i
programmet.

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen
som föjer.

Störningar som planen ger upphov till

Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger
den inte upphov till några behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Hållbar utveckling

En förtätning med nya bostäder i ett centralt läge i Sandared
med tillgång till god kollektivtrafik, service och teknisk
infrastruktur är i linje med Borås Stads Vision 2025. Genom
att tillföra nya flerbostadshus skapas en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer vilket ger socialt hållbara
bostadstyper över generations- och kulturgränserna. Att
kunna välja boendetyp utan att behöva flytta från orten är
socialt hållbart.
Fler boende i centrala Sandared stärker underlaget för den
lokala handels- och serviceverksamheten.
Energi kan sparas genom att utnyttja befintliga bebyggelsestrukturer och infrastruktur. Fastigheten är exempelvis
ansluten till fjärrvärmenätet. En minskad klimatpåverkan
kan också nås genom ett minskat transportbehov. Planförslaget medför att antalet boende ökar i ett område där god
kollektivtrafik finns.

Hushållning med naturresurser

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelsestruktur och
infrastruktur används, vilket är god hushållning med naturresurser. Bedömningen är att planutformingen innebär positiva
konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.

Miljö

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap
5 och skydd av naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Planområdet berörs av strandskydd från närliggande vattendrag. Området är redan ianspråktaget som industrimark och
den förändrade markanvändningen bedöms inte ha någon
påverkan på djur- och växtlivet. Ingen naturmark med höga
naturvärden tas i anspråk för bebyggelse. Tillgängligheten till
strandområdet förbättras.
Hänsynsreglerna i Plan- och bygglagen kap 2 har beaktats.
Planförslaget är av begränsat intresse för allmänheten.
Planområdet består idag av ej tillgänglig industrimark utan
natur- eller rekreationsvärde. De motstående allmänna intressen som avvägts är att bevara industrimarken jämfört med
en exploatering enligt planförslaget. Fler bostäder centralt är
angeläget för utveckling av staden och dess mindre tätorter.
Platsen bedöms därför lämplig för ändamålen.
Gällande miljökvalitetsnormer avseende vatten, luft och
buller bedöms inte komma att överskridas p.g.a den verksamhet som medges i detaljplanen.
I planprogrammet gjordes en behovsbedömning, där genomförandet av planprogrammet inte ansågs medföra betydande
miljöpåverkan. De negativa konsekvenserna av planförslaget
anses hanterbara och uppvägs framförallt av de positiva
sociala konsekvenserna i form av förbättrad miljö, trivsel,
tillgänglighet och trygghet.

Naturvärden

Planförslaget innebär att ett område med visst naturvärde
kan tas i anspråk för gatumark. Naturvärdet består i ett
mindre bestånd av asp och lönn samt svamp och förekomst
av död ved. Igenväxning gör att asparna inte har något
högre naturvärde. I förhållande till området kring ån strax
öster om planområdesgränsen har det utpekade området låg
naturvärdesklassning (klass 4). Området är idag planlagt för
industriändamål. En avvägning har gjorts mellan naturvärdet
och värdena av den centralt belägna exploateringen.
I närheten av transformatorstationen i planområdets östra del
finns en äldre oxel med höga naturvärden. I planförslaget ges
trädet skydd genom utökad lovplikt för fällning.
Dagvattendammen kan bidra till ökade naturvärden och
ökad biologisk mångfald.

Kulturvärden

De ursprungliga delarna av industribyggnaden från 40-50
talet är välbevarade och har ett tidstypiskt utförande. De
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är uppförda i gult tegel med fönster placerade symetriskt
på fasaden, utan fönsteromfattningar och med bågar utan
spröjs. Dessa karaktärsdrag skyddas genom varsamhetsbestämmelser.

Estetiska värden och stadsbild

Planförslaget innebär att estetiska värden tillkommer genom
ny bebyggelse och att en dagvattendamm skapar en ny
vattenspegel i området. Områden som idag är inhängnade
och upplevs som en baksida till industrin blir ett nytt
bostadsområde som bidrar positivt till stadsbilden. De
värden som finns på platsen idag bevaras.

Ändamålsenlig struktur

Planförslaget innebär att centrala Sandared förtätas i anslutning till befintlig infrastruktur och nära kollektivtrafik och
service. Nya gångförbindelser inom planområdet förbättrar
kopplingarna mellan centrala Sandared och de rekreationsområden som finns i anslutning till Viaredsjön.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till planområdet är god. Planområdet har
som helhet ganska liten lutning bortsett från en slänt söder
om industribyggnaden. Alla nya byggnader ska vara tillgängliga för rörelsehindrade personer, dels mellan parkeringsplats
och bostadsentré samt inne i bostaden.
Planförslaget förbättrar tillgängligheten till Viaredssjön och
de anslutande rekreationsområdena genom förbättrade gångoch cykelvägar.

Planförslaget bidrar till en stärkt kollektivtrafik. Med en
stärkt kollektivtrafik får även människor som inte vill, kan
eller får köra bil möjlighet att förflytta sig.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Tryggare och säkrare gång- och cykelvägar mellan Sandareds
centrum och Viaredssjön och dess aktiviteter, till exempel
badplatsen och scoutgården, innebär en förbättring för barn
och ungdomar.

Identitet

Den nya bebyggelsen innebär att området får en helt ny
identitet som bostads- och verksamhetsområde samtidigt
som den förhåller sig till den gamla industribyggnaden. De
lägre byggnaderna mellan industribyggnaden och punkthusen
blir kittet som binder samman de norra och södra områdenas
olika karaktär.
Området får en tydligare tillhörighet till såväl Sandareds
centrum som de omgivande bostadsområdena och en
starkare koppling till sjön.

Integrering

Planförslaget innebär att lägenheter i flerbostadshus uppförs i
ett område som domineras av villabebyggelse.

Nya arbetstillfällen

Planförslaget innebär att fler arbetstillfällen skapas i centrala
Sandared, med nära tillgång till kollektivtrafik och övrig
service.

Infrastruktur

Trygghet/säkerhet

Sociala värden

Hälsa och säkerhet/störningsskydd

Projektet utnyttjar befintlig infrastruktur i form av vägar,
fjärrvärme, el och VA-ledningar. Dagvatten omhändertas
lokalt genom att en dagvattendamm anläggs. Dammen
kommer ha kapacitet för ytterligare bebyggelse i närområdet.

Ny bebyggelse söder om järnvägen innebär en upprustning
av detta område och ökar antalet människor som rör sig på
platsen vilket skapar en tryggare, säkrare och mer tilltalande
levnadsmiljö.

När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning till det redan
befintliga, som i det här fallet, finns goda möjligheter för
en ökad upplevd trygghet då området kommer att bli mer
befolkat, inte minst under dygnets mörkare timmar.

Utredningar har gjorts kring buller, risker med farligt gods,
geoteknik, markföroreningar och vibrationer. Utifrån
resultaten av utredningarna har planbestämmelser införts för
att säkerställa hälso- och säkerhetsaspekterna.

Planförslaget gör det möjligt att kunna välja var och hur man
vill bo samt att kunna bo kvar i området om man flyttar från
villan. Detta innebär framförallt stora värden för äldre som
är de som i första hand är i behov av ett mindre boende,
vilket i sin tur innebär stora värden för unga som vill skaffa
ett eget boende och för familjer som vill köpa villa eftersom
fler villor kan komma ut på marknaden.

detaljplan
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11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med
detaljplanen.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Geoteknisk utredning, ÅF, daterat 2014-09-26
Kvalitativ riskanalys, COWI daterat 2014-07-04
Bullerutredning, tåg- och vägtrafik, Norconsult, daterat
2014-12-17
Dagvattenutredning till planprogram, Norconsult,
daterat 2010-12-21
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, ÅF,
daterat 2014-09-26
Kompletterande miljöteknisk markundersökning,
Sandström, daterat 2015-04-02
Vibrationsutredning, Norconsult, daterat 2014-12-11

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit AL Studio AB genom Karolina Örneblad. Handläggare från Borås Stad har varit Kristine Bayard.
Planavdelningen

Andreas Klingström		
planchef				
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Karolina Örneblad
plankonsult
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Sandared, SANDARED 1:81 m fl, Borås Stad, upprättad den 13 november 2015.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från fastighetsägaren
som bl.a. vill uppföra flerbostadshus inom området.

Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd 4:a kvartalet 2015
Granskning
1:a kvartalet 2016
Antagande
2:a kvartalet 2016
Laga kraft
2:a kvartalet 2016
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad. Före genomförandetidens
utgång kan kommunen endast ändra en detaljplan om ingen
fastighetsägare som berörs motsätter sig det Ändringen får
dock genomföras om det behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses vid
planläggningen eller om det behöver införas bestämmelser
om fastighetsindelning i detaljplanen

Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för
utbyggnad samt för framtida drift och underhåll. Kommunen

detaljplan

har enligt Plan- och bygglagen rätt att lösa in mark avsedd
för allmän plats. Kommunen har även en skyldighet att på
fastighetsägares begäran lösa in mark som utgör allmän plats

Avtal

Innan den nya detaljplanen kan antas ska marköverlåtelseoch genomförandeavtal upprättas mellan Borås Stad och
ägaren av Sandared 1:81 (exploatören).
För att minimera riskerna för att planområdet drabbas vid en
olycka med transport av farligt gods, ställs det i detaljplanen
krav på att störningsskydd utförs i anslutning till järnvägsområdet.
Avtalen kommer reglera både marköverlåtelser samt den
ersättning som exploatören ska betala till kommunen för
utbyggnad av gator och för iordningställandet av störningsskydd i anslutning till spårområdet. Om det i samband med
planarbetet ställs krav på att anläggningar som t.ex. planskild
korsning, stängsel, bullerskydd etc. ska marköverlåtelse- och
genomförandeavtal även reglera finansieringen av dessa
anläggningar.
Del av fastigheten Sandared 1:81 har lagts ut som allmän
plats, gata. Kommunen har för avsikt att i marköverlåtelseoch genomförandeavtal reglera marköverföringen.
Del av fastigheten Sandared 1:591 (ca 545 kvm) som enligt
gällande plan är avsedd för idrott, har lagts ut som kvartersmark för bostäder, centrum, och kontorsändamål. Sandared
1:591 är upplåten med tomträtt. Avsikten är att kommunen
och tomträttshavaren ska träffa avtal kring ändring av
tomträttsupplåtelsen för att den aktuella marken därefter ska
kunna överföras till Sandared 1:81.
Marköverlåtelse- och genomförandeavtal mellan Borås Stad
och exploatören ska föreligga innan detaljplanen kan antas av
kommunen.
Inom fastigheten Sandared 1:81 har ett område betecknats
som teknisk anläggning, transformatorstation. Området
inrymmer en befintlig transformator. Ägaren av transformatorn har möjlighet att träffa avtal med fastighetsägaren kring
markupplåtelse. Det är även möjligt för ägaren av transformatorn att träffa överenskommelsemed ägaren av Sandared
1:81 om förvärv av området.
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I södra delen av planområdet har ett markområde avsatts
för teknisk anläggning, dagvattendamm. Borås Energi- och
Miljö AB (BEM), kommer ansvara för anläggandet och för
framtida drift och underhåll av anläggningen. Markområdet
ägs av Borås Stad. Avsikten är att avtal träffas mellan Borås
Stad och BEM där man reglerar villkoren för markupplåtelsen.

3. Fastighetsrättsliga frågor

4. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kostnader:
»»
Inlösen av allmän platsmark
»»
Fastighetsbildning
»»
Utbyggnad av gator, gångvägar.
»»
Anordnande av ”Störningsskydd”.
»»
Minskad tomträttsavgälld för mark som frångår tomträttsfastigheten Sandared 1:591.

Fastighetsägare

Fastighetsägare och tomträttshavare framgår av fastighetförteckningen.

Fastighetsbildning

Detaljplanen tar inte ställning till framtida indelning av
tomtplatser inom kvartersmarken. Om en delning av fastigheten Sandared 1:81 genomförs, kan servitut och gemensamhetsanläggningar behöva bildas inom kvarteret. Det kan
även bli aktuellt att t.ex. anordna gemensamma utfartsvägar,
parkeringsanläggningar, uteplatser, etc.
Bildandet av nya fastigheter, servitut eller gemensanhetsanläggningar prövas vid förrättning som handläggs av
lantmäterimyndigheten. Om det blir aktuellt att bilda en
eller flera gemensamhets-anläggningar, kommer man att
under förrättningen bestämma vad som ska ingå i respektive
anläggning, vilka fastigheter som ska delta samt hur kostnaderna för utförande och framtida drift ska fördelas.
Nordöstra hörnet av Sandared 1:591, som är en tomträttsfastighet, ändras från idrottsändamål till kvartersmark för
bostäder, centrum och kontor. Området, som är ca 545 kvm,
avses överföras till Sandared 1:81. Marköverföringen förutsätter dock att avtal finns mellan Borås Stad och nuvarande
tomträttshavare, Sandareds Tennisklubb, om villkoren för
ändring av tomträttsupplåtelsen.
Ett område på ca 260 kvm av Sandared 1:81 ändras från
småindustriändamål till allmän plats gata. Området ska överföras till en lämplig kommunägd fastighet. Marköverföringen
ska regleras i samband med att marköverlåtelse- och genomförandeavtal upprättas mellan Borås Stad och exploatören.
Inom planområdet har ett område reserverat för befintlig
transformatorstation, E-område. Området kan antingen
avstyckas till en egen fastighet eller så kan ledningsrätt
inrättas för transformator med tillhörande ledningar. Det är
anläggningens ägare som ansvarar för att ansöka om lämplig
lantmäteriförrättning.

Intäkter:
»»
Detaljplanens antagande förutsätter marköverlåtelseoch genomförandeavtal där kommunens kostnader
för att anlägga gata och allmän plats samt ”Störningsskydd”, ska tas ut i form av exploateringsbidrag från
exploatören.
»»
Ersättning för kvartersmark som avses överföras till
Sandared 1:81.
»»
Ersättning från Borås Energi-och Miljö AB för
upplåtelse av mark för ”Teknisk anläggning, dagvattendamm”.

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av
Sandared 1:81
Kostnader:
»»
Kostnader för upprättande av detaljplanen.
»»
Kostnader för byggnation.
»»
Ersättning till kommunen i form av exploateringsbidrag
t.ex. för anläggande av gata och allmän plats samt
”Störningsskydd”.
»»
Kostnader för eventuella skydds- eller säkerhetshöjande
åtgärder inom eller i anslutning till spårområdet.
»»
Ersättning till kommunen för mark som överförs till
Sandared 1:81.
»»
Fastighetsbildning.
»»
Tillkommande avgifter för VA, el, tele mm.
»»
Bygglovsavgifter.
Intäkter:
»»
Exploatören kan genom utökad byggrätt tillgodogöra
sig den värdestegring som planen medför.
»»
Eventuell ersättning för mark som upplåts för transformatorstation.

Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare
»»

Ledningsägare får kostnader för säkerställande av transformatorstation och ledningar.

»»

Borås Energi- och Miljö AB får kostnader för nyttjandet av
mark för ”Teknisk anläggning, dagvattendamm”.
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4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt
värme

Sandared 1:81 är idag ansluten till kommunalt vatten
och avlopp samt fjärrvärme.

El och tele

El och optoledningar finns i anslutning till planområdet.

STADSKANSLIET
Markavdelningen

Edward Isaksson

Fakta i korthet
»»

»»
»»
»»

Befintlig industribyggnad får en mer flexibel
användning och ca 80 lägenheter tillkommer i
området
Tre punkthus i 4-7 våningar föreslås
Kopplingen mellan Sandareds centrum och
Viaredssjön förbättras
En dagvattendamm anläggs i området

Vy mot sjön

02KBE14
2015-10-13

www.ma-arkitekter.se

Vy från sydost

SANDARED
ww
w . m a - a r k i t e k t e1:81
r.se
SANDARED 1:81

02KBE14
2015-10-13

Vy från söder

Vy från sydost

detaljplan
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett
positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Planprogram

En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på ett
problem. Läs mer under punkt 9 ”Övergripande beslut”.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.

detaljplan

Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) om att minska mängden plastpåsar i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att tillsammans med Borås Energi och Miljö AB utforma metoder
för att minska mängden plastpåsar i Borås.
Motionen förklaras i övrigt besvarad.

2015-12-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0553 409
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 73 22
Datum/avdelningschef: 2015-12-10 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2016-01-11

Dnr 2015/KS0553

Strategisk samhällsplanering
Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och
Anne Rapinoja (V) om att minska mängden
plastpåsar i Borås
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i
Borås kommun med syfte att minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande
användningen av plastpåsar i Borås butiker, att Borås Stad internt verkar för att alla
förvaltningar och bolag slutar med att använda plastmuggar och plastpåsar där det
finns alternativ, samt att Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den
butik som minskar sin användning av plastpåsar mest procentuellt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden avstyrkte
motionen. Motiveringarna är att de egna verksamheternas användning av plastpåsar,
plastmuggar mm redan inryms i stadens hållbarhetsarbete och är en naturlig del av
detta arbete, samt att det inte är en kommunal uppgift att driva dessa frågor gentemot
näringslivet och att nämnden därigenom varken bör eller ska bifalla motionen.
Kommunstyrelsen ser inget hinder i att ta initiativ till samarbeten med näringslivet i
frågan. Likväl som Borås Stad önskar och hoppas på att näringsliv och medborgare
läser och engagerar sig i de visionsmål som finns i Borås 2025, så önskar och hoppas
Kommunstyrelsen att näringslivet vill arbeta sida vid sida med Borås Stad i
miljöarbetet. Samarbete mellan Miljö- och konsumentnämnden samt Borås Energi
och Miljö AB kring Avfallsplanen kan ses som en betydande utgångspunkt i arbetet,
eftersom minskad mängd plastpåsar bör kunna påverka båda aktörernas
ansvarsområden positivt.

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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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att tillsammans med Borås Energi och Miljö
AB utforma metoder för att minska mängden plastpåsar i Borås.
Motionen förklaras i övrigt besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Motion om att minska mängden plastpåsar i Borås
Plastpåsar är användbara på många sätt, men de för också med sig problem över hela jordklotet.
Det är viktigt att uppmärksamma problemen med plast och vilka konsekvenser det för med sig.
I Borås matbutiker och övriga butiker delas det ut plastpåsar som regel till nästan alla inköp.
Det är ganska lätt att inse att det blir enorma mängder som förbrukas varje dag – trots att det
finns alternativ med tygkassar och andra väskor. De flesta av dessa plastkassar kasseras efter
kort tid.
Detsamma gäller över hela världen, och mycket av plasten hamnar inte bland avfall. Varje år
dumpas över t ex 6,5 miljoner ton plastavfall i världshaven. Plasten bildar öar av plastsopor som
flyter omkring. I Stilla Havet norr om Hawaii finns en plastvirvel större än Texas . Men all plast
flyter inte. Omkring 70 % sjunker till botten . Solljus och vågor gör att det bryts ner i allt
mindre partiklar. En "plastsoppa" finns kvar i vattnet under mycket lång tid och medför stort
lidande för sjöfåglar och andra djur.
Det behövs insatser på global nivå, men mycket går att göra lokalt och att var och en bör tänka
efter vad man själv kan göra - vi behöver inte ta en ny plastpåse varje gång vi handlar.
Tygkassar kan vara ett bra alternativ.
Flera städer i England har lyckats med att avskaffa plastpåsar i butikerna, visst borde vi försöka
i Borås också!
Borås har ett gott rykte i miljökretsar och vi har satt kretsloppstänkandet som en grundpelare
för ett hållbart samhälle. Utan ett kretslopp och slut på engångsprodukter, kan inte många
miljömål uppnås.
Kommunen, näringsliv och kommuninvånarna kan genom att samarbeta visa att vi klarar ett
bra miljöarbete och värnar om ett kretsloppstänkande som är nödvändigt för framtiden.
Därför föreslår Vänsterpartiet att
- kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i Borås kommun med syfte att
minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande användningen av plastpåsar i Borås
butiker.
- Borås Stad internt verkar för att alla förvaltningar och bolag slutar med att använda
plastmuggar och plastpåsar där det finns andra alternativ
-Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den butik som minskar sin
användning av plastpåsar mest , procentuellt.
Tommy Josefsson Vänsterpartiet
Anne Rapinoja Vänsterpartiet
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Dnr
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Anna Säfsten, 033-35 50 49
anna.safsten@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Motion om att minska mängden plastpåsar i Borås
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0553)
Sammanfattning
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska
arbeta för att mängden plastpåsar i Borås Stad ska minska. De föreslår även att
plastmuggar och andra engångsprodukter av plast ska användas i mindre utsträckning.
Motivet till detta är framför allt plastpåsarnas korta livslängd och att de blir ett avfall
som sprids över världen. Motionärerna skriver att det delas ut plastpåsar i butikerna
vid varje inköp och att det finns fullgoda alternativ till plastpåsar. På grund av detta
anser de att Borås Stad ska inleda en dialog med butiker i Borås, att Borås Stad ska
minska sin egen användning av plastpåsar och plastmuggar samt att Miljöförvaltningen ska utlysa en tävling för butiker med ett pris till den butik som har
minskat sin användning av plastpåsar mest.
Miljöförvaltningen anser att motionen har goda intentioner inom ett område som är
viktigt ur många aspekter. Att arbeta med minskning av användningen av plastpåsar
är viktigt både på det lokala och globala planet.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionens intentioner, men konstaterar att
arbetet med att minska den totala mängden plastpåsar i Borås Stad görs bäst i
samarbete mellan Miljöförvaltningen och Borås Energi och Miljö AB och att
förslagen som sådana behöver analyseras ytterligare för att klargöra effekten och
möjligheten att genomföra dem.
Nämnden anser att Miljöförvaltningen bör arbeta vidare med frågan i samband med
arbetet med revidering av Avfallsplanen.
Ärendet
I motionen ”minska mängden plastpåsar i Borås” föreslås att
- Kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i Borås kommun
med syfte att minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande
användningen av plastpåsar i Borås butiker

Miljöförvaltningen
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-

Borås Stad internt verkar för att alla förvaltningar och bolag slutar med att
använda plastmuggar och plastpåsar där det finns andra alternativ

-

Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till den butik som
minskar sin användning av plastpåsar mest, procentuellt.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser att motionen har mycket goda intentioner som ligger i linje
med stadens ambition om att vara en ledande miljökommun.
I motionen framgår de miljöproblem som plastavfall skapar globalt och även det
faktum att det lokala arbetet har betydelse. Centralt är att plastpåsar delas ut gratis vid
nästan varje inköp och att incitamenten för konsumenten att inte ta emot påsen är
lågt.
Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med Borås Energi och Miljö AB för att bättre
förstå och påverka hur avfall uppkommer och bäst ska hanteras. Avfallsplanen är ett
dokument där det till exempel framgår att avfall ska vara en resurs och mängden
avfall ska minska. Detta ger oss stöd att arbeta med frågan om plastpåsar.
Det pågår idag en mängd arbeten i Europa där man tittar på plast både som produkt
och avfall där plastpåsar är en del. Miljöförvaltningen anser därför att Borås Stad bör
följa hur EU hanterar ett förbud mot plastpåsar och främja samarbeten i staden som
syftar till att på frivillig väg inleda utfasning av plastpåsar.
Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att arbeta med plastpåsar som en del i en
helhet och att detta lämpligtvis görs i samband med arbetet med Avfallsplanen.
Miljöförvaltningen anser att det är svårt att utan ytterligare utredning avgöra hur
effektiva motionärernas förslag är för den totala användningen av plastpåsar i Borås
Stad.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Motion
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Anna Säfsten
Avdelningschef
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2016-01-11
Strategisk Samhällsplanering
Monica Lindqvist
Tfn 35 73 22

Dnr 2015/KS0730

Miljöförvaltningen
Diarium Miljöförvaltningen
mf.diarium@boras.se

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor
Ert diarienummer: 2015-2293
Miljöförvaltningen vill ha samtliga nämnder och bolags yttrande kring förslag till nya
riktlinjer för resor att gälla 2016-2019.
Revideringar berör i första hand olika tillägg: att även elfordon ska ingå bland kommunens fordon, att kollektivtrafikkort och tjänstecyklar ska erbjudas, att systematiskt
användande av egen bil i tjänsten ska undvikas, att nyanställda ska informeras om
riktlinjerna och att flygresor med Stockholm som slutdestination ska undvikas.
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla
2016-2019.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Datum

Dnr

2015-10-28

2015-002293

Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se

Sändlista
Alla nämnder och kommunala bolag i Borås Stad
Kopia till följande:
Christer Johansson, Ekonomichef
Carola Samuelsson, Jämställdhetsamordnare
Linnea Nilsson, Hälsoutvecklare
Johannes Adolfsson, IT-strateg
Christer Norberg, Avdelningschef persontransportavdelningen Tekniska
förvaltningen
Ann Landegren, Arbetschef Servicekontoret
Git Broomé Laappi, Fordonshandläggare Servicekontoret
Maria Albertsson, Trafikingenjör Servicekontoret
Samtliga miljökoordinatorer och miljörapportörer
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Datum

Dnr

2015-10-28

2015-2293

Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Sändlista

Remiss
Riktlinjer för resor Borås Stad
Borås Stads Riktlinjer för resor ska revideras under 2015. Bifogat finns förslag till
reviderad utgåva av ”Borås Stads riktlinjer för resor” som föreslås gälla 2016-2019. Vi
önskar era synpunkter på förslaget.
Remisstid:
Yttranden lämnas skriftligt senast den 18 december 2015 till
Outlook kontakt: Diarium Miljöförvaltningen alternativt mf.diarium@boras.se eller till:
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås
Revideringens omfattning:
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden.
Utgångspunkten i förslagen till förändringar grundar sig i erfarenheter från
uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Tillägg:
• Marknaden för elfordon har vidgats varför Borås Stad vid sidan om att
prioritera biogasfordon bör ha möjligheten att också prioritera elfordon
framför etanolfordon och dieselfordon. Vi bedömer att biogas fortfarande
bör prioriteras vid sidan om el eftersom staden själv producerar biogas och
bidrar till önskemålet om en fossilbränslefri stad.
•

Riktlinjerna har kompletterats med information om hur man kan planera
resan och möjliggöra att fler reser kollektivt till möten genom att anpassa
tiderna. På vissa håll behöver de interna bokningssystemen och kunskap om
dessa för exempelvis kollektivtrafikkort eventuellt förbättras. Detta regleras
dock inte av Riktlinjer för resor utan styrs av förvaltningarna och bolagen.

Miljöförvaltningen
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Datum

Dnr

2015-10-28

2015-2293

Riktlinjer för resor har tidigare fokuserat på bilar men har nu kompletterats
med information om att cyklar och kollektivtrafikkort ska erbjudas. Målet är
att fler ska ha möjlighet att cykla och åka kollektivt i tjänsten. En annan
förändring är att både förvaltningarna och Tekniska förvaltningens bilpool ska
erbjuda tjänstecykel. Så ser det idag ut i praktiken men viktigt att cyklar också
erbjuds på lång sikt.
Idag finns en variation gällande behov och möjligheter till skötsel av cyklar
som kan avgöra om man väljer att ha egna cyklar eller använda bilpoolens. En
fråga som riktlinjerna inte tar ställning till är om det idag finns behov eller
ekonomiska vinster av att utöka cykelandelen i kommunens bilpool och
genom poolen erbjuda cyklar på flera ställen i staden som alternativ till
förvaltningarnas och bolagens egna cyklar. Att utreda detta ligger utanför
arbetet med styrdokumentet.

•

Uppföljningar visar att anställda i Borås Stad fortfarande reser i stor
utsträckning med privat bil i tjänsten. Omformulering kring texten om
resandet med privat bil har därför gjorts i försök att nyansera när dessa resor
kan göras.
Det är det systematiska användandet av egen bil i tjänsten som ska undvikas
av säkerhets- och miljöskäl. Många förvaltningar har också visat att det är
möjligt att minska dessa resor med medvetna åtgärder. Om inget alternativ
finns att tillgå, exempelvis bilpoolsbil, ska däremot inte de anställda behöva
själva stå för kostnaden när de rest med privat bil i tjänsten.
Verksamheterna behöver också fortsätta att regelbundet analysera vilka resor
som görs med privat bil tjänsten. Finns skillnader i användandet av privat bil i
tjänsten mellan olika arbetsgrupper? Vad ligger bakom
minskningarna/ökningarna av resandet med privat bil i tjänsten?

•

Riktlinjerna föreslås också innehålla ett förtydligande om att en genomgång av
Riktlinjer för resor ska göras vid introduktion av nyanställda.

•

Inrikes flygresor med slutdestination Stockholm ska undvikas.

Riktlinjer för resor innehåller inte:
- Lagkrav (ex. bälteskrav).
- Rutiner (ex. bilbokning och att man ska tanka bilpoolsbil innan återlämning).
- Information (ex. förmånsbeskattning av parkering och förmånsvärden för
parkering i olika delar av Borås Stad, regler om reseersättning, att man ska
tanka bilpoolsbilen innan återlämning m.m.). Det är information som kan
finnas på Intranätet m.m.
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Sammanfattningsvis ser vi fram emot att få in synpunkter från alla förvaltningar och
bolag kring förslaget till Riktlinjer för resor som bifogas remissbrevet. De nuvarande
Riktlinjer för resor bifogas också för att möjliggöra en jämförelse.
Frågor besvaras av:
Johanna Johansson, Miljöförvaltningen, telefon: 033-35 31 47 eller på e-post
johanna.johansson@boras.se
Susanne Arneborg, Miljöförvaltningen, telefon: 033-35 30 11 eller på e-post:
susanne.arneborg@boras.se
Bilaga
Förslag till reviderade Borås Stads Riktlinjer för resor
Borås Stads Riktlinjer för resor (gällande, av Kommunfullmäktige beslutade 2012)
Sändlista för remissutskick
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Borås Stads

Riktlinjer
för resor
Riktlinjer för resor 1

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 21 augusti 2004, reviderat den 18 september 2008, 23 februari 2012 och ..................
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För ev uppföljning ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i riktlinjerna.
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2019
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Riktlinjer för resor
Fyra principer
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.
2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.
4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.
Mål
Inga onödiga resor ska göras. Alla resor ska vara trafiksäkra och miljöanpassade. Det ska
vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin.
Ansvar
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna ansvarar för att riktlinjerna för resor
ingår i introduktionen av nyanställda, och att verksamheter med regelbundna resor ruttplanerar dessa.
Fordon
Busskort och cyklar
Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även
Tekniska förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar.
Personbilar
Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens personbilar. Servicekontoret beställer
och förvaltar bilarna, och leasar dem till förvaltningar och bolag.
Upphandling av fordon ska ske med hänsyn till miljöanpassning samt Trafikverkets och
Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet. I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i
andra hand fordon som drivs av andra förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon
enligt regeringens definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.
Bränsle
Vid tankning ska förnybart bränsle väljas om alternativ finns.
Privata fordon i tjänsten
Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten, och anställda har ingen skyldighet att
använda sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten betalas bara om kommunägd bil
inte finns att tillgå. Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av närmaste chef.
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Planera resan
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna ärenden.
Kortare resor
I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller gång när detta är rimligt.
För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i första hand. I andra hand ska andra kommunägda bilar användas före taxi, hyrd bil och privat fordon.
Längre resor
Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Flyg ska användas endast om annat av
tids- och kostnadsskäl inte är rimligt. Flygresor med slutdestination Stockholm görs endast
i nödfall.
Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har avtal med. Beställning ska ske i god tid
eftersom det kan ge lägre pris.
Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I första hand ska kommunens fordon
användas.
Alternativ till resor
Alla ska sträva efter att minska antalet körda mil genom att ersätta resor med till exempel
telefonsamtal, telefonmöten, videokonferenser, chattkonferenser och e-post.
Egna möten
Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta
för deltagare att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om hur man tar sig till mötet
med kollektivtrafik och uppmuntra till samåkning.
Ekonomi och arbetsmiljö
Trafiksäkerhet
Förare av minibussar ska ha utbildning i trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon.
Parkering
Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt
motorvärmare som drivs av bilens batteri.
Sparsam körning
Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam
körning och trafiksäkerhet. Tekniska förvaltningen ska ordna sådan utbildning. Även övriga
anställda bör erbjudas utbildningen.
4 Riktlinjer för resor

Uppföljning
Riktlinjerna ska följas upp tillsammans med miljömål och klimatkompensation. Förvaltningarna och bolagen ska analysera sina resor och transporter för ständiga förbättringar.
Miljöförvaltningen ska sammanställa uppföljningen.
Följande ska redovisas:
- Flygresor
- Antal mil som körts med kommunägda bilar.
- Resor med privat bil i tjänsten.
- Servicekontoret ska visa antal skador på fordon och skadekostnader för respektive förvaltning.
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målen för Borås
program – verksamheter och metoder
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policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008 och 23 februari
2012.
För revidering ansvarar:
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i riktlinjerna.
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2015
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Planera din resa – riktlinjer för resor i korthet
1. Pröva om resan kan ersättas med alternativa mötesformer som telefonmöte, internetbaserade forum, videokonferenser.
2. Välj det säkraste, mest miljövänliga och kostnadseffektiva alternativet för din resa.
3. Gå, cykla eller åk kollektivt i första hand. Bilpoolsbil i andra hand.
4. Minska utsläppen från bilkörning och bränslekostnaderna med hjälp av motorvärmare
och sparsam körning (ecodriving).
5. Ha som mål att inte använda privat bil i tjänsten.
6. Prioritera biogasfordon vid inköp. Därefter miljöfordon enligt regeringens definition.
Mål
Resor som görs i tjänsten ska vara trafiksäkra, miljöanpassade och så kostnadseffektiva som
möjligt. Användningen av fossila bränslen och utsläppen av föroreningar ska minimeras.
Det ska vara enkelt för medarbetarna att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och
ekonomin.
Omfattning
Riktlinjerna gäller alla personresor i tjänsten som betalas av Borås Stad.
Ansvar
Var och en ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och
ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna har ansvar för att riktlinjerna följs.
Upphandling
Tekniska förvaltningens upphandlingsavdelning ska sköta all upphandling av kommunens
personbilar. Alla personbilar ska beställas och förvaltas av Servicekontoret, som leasar dem
till kommunens förvaltningar och bolag. Upphandling av fordon ska ta hänsyn till miljöanpassning samt Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet.
Fordon och miljö
Borås Stad ska i första hand välja miljöfordon enligt regeringens definition. Bland dessa
prioriteras de som drivs helt eller delvis med förnybara bränslen. Kommunen ska främst
välja biogasfordon och därefter annat miljöfordon. Om man inte valt ett miljöfordon trots
att de finns att tillgå på marknaden ska valet motiveras i den årliga redovisningen av det
interna miljöarbetet.
Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon. Alternativt
ska motorvärmaren kunna kopplas till bilens batteri. Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort och tjänstecyklar för kortare sträckor i tjänsten som är möjliga att resa med
cykel eller kollektivtrafik.
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Trafiksäkerhet
Alla i fordonet ska vara bältade med trepunktsbälte. Förare av minibussar ska ha utbildning
i trafiksäkerhet.
Privata fordon i tjänsten
Målet är att inga privata fordon används i tjänsten. Behoven ska i första hand täckas av
bilpooler, tillfälligt hyrda fordon, cyklar och allmänna kommunikationer. Milersättning för
privat bil bör betalas endast då ingen bilpoolsbil eller kommunägd bil finns att tillgå.
Alternativ till resor
Kommunens anställda ska sträva efter att minska antalet körda mil. Detta kan ske genom
att ersätta resor med till exempel telefonsamtal, telefonmöten, videokonferenser, chattkonferenser och e-post. Om man uträttar flera ärenden samtidigt kan resorna bli effektivare.
Kortare resor
Kollektivtrafik, cykel och gång
Resor i närområdet ska i första hand ske med kollektivtrafik, cykel eller gång. Genom
att resa kollektivt eller cykla minskar vi utsläppen av luftföroreningar och trängseln på
vägarna. Resans och uppdragets karaktär avgör när det är rimligt att välja dessa färdmedel.
Medarbetare vid alla enheter i kommunen ska ha tillgång till tjänstecyklar, där det är lämpligt att använda cykel i tjänsten. Ce-märkt hjälm ska användas vid cykling.
Bil
Bilar släpper ut procentuellt mest avgaser under de första tre till fyra kilometerna. Därför
ska andra färdmedel som cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras vid korta resor. Samåkning ska eftersträvas vid bilåkning.
Bilpoolsbil
De anställda som har tillgång till bilpoolsbilar ska använda dessa vid tjänsteärenden. För
exempelvis etanolbil ska alltid förnybart bränsle väljas framför fossilt vid tankning. Motorvärmare ska användas på tjänstebil.
Annan kommunägd bil
Finns tillgängliga bilar på arbetsplatsen ska dessa användas före taxi, hyrbil och privat fordon.
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Taxi och hyrbil
I tredje hand ska resorna ske med taxi eller korttidshyrd bil, om möjligt med bil som drivs
på förnybart bränsle. Resans och uppdragets karaktär avgör när det är rimligt att välja dessa
färdmedel.
Sparsam körning
Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam
körning och trafiksäkerhet. Övriga anställda bör erbjudas samma typ av utbildning, eller
information om vinsterna med sparsam körning.
Längre resor
Tåg eller buss
Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Bokning ska ske i god tid då förköpsbiljett kan ge lägre pris.
Flyg
Flyg ger stora utsläpp av luftföroreningar per personkilometer och bör användas endast i
undantagsfall, om det av tids- och kostnadsskäl inte är rimligt att välja annat alternativ.
Bil
Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. Då bil måste användas bör strävan
alltid vara att samåka. I första hand ska användas de fordon som kommunen tillhandahåller.
Uppföljning
Riktlinjerna ska följas upp i förvaltningars och bolags årliga redovisning av det interna
miljöarbetet. Statistik förmedlas av Miljöförvaltningen. Användande av kommunens bilpool
och annan kommunägd bil ska redovisas, liksom flyg- och tågresor.
Antalet bilavtal och mil körda med privat bil i tjänsten samt bilens miljöklass ska visas,
och dessa avsteg från riktlinjerna ska motiveras.
Servicekontoret ska i redovisningen visa antal skador på fordon och skadekostnader för
respektive förvaltning.
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Följande ärenden läggs ej ut på webben
SP 5 Avslag om strandskyddsdispens för brygga
SP 6 Avslag om strandskyddsdispens för maskinförråd

