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2016-02-26

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 7 mars 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

För kännedom!
Tidplan Årsredovisning 2015
Måndag den 21 mars 2016
Genomgång av årsredovisning, resultatdispositioner, målanalyser
m.m. Hela Kommunstyrelsen direkt efter ordinarie möte
kl 15.30–17.30
Tider för beredning av Budget 2017
Måndag den 16 maj 2016
Förutsättningar Budget 2017. Hela Kommunstyrelsen direkt efter
ordinarie möte kl 15.30–18.00.
Måndag den 19– Tisdag den 20 september 2016
Budgetberedning hela Kommunstyrelsen. Internat
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Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

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

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(18 februari 2016, ärende 3/2016)
(2016/KS0053 282-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

Kc

Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
PF

2

3

4
5
6
7
8
1

Dom från Marknadsdomstolen avseende talan mot förbud
mot otillåten säljverksamhet, Servicekontoret.
(2010/KS0510 050-1)

(Bil)

Val av ledamöter till den politiska styrgruppen för
Strategiska IT-frågor mandatperioden 2015 – 2018.
(2016/KS0073 102-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2016 till Vänsterpartiet.
(2016/KS0149 104-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2016 till Sverigedemokraterna.
(2016/KS0149 104-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2016 till Centerpartiet.
(2016/KS0149 104-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2016 till Moderata samlingspartiet.
(2016/KS0149 104-1)

(Bil)

Begäran om skadestånd.
(2016/KS0180 108-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 14 december 2015-21 januari 2016: ärendenummer 609,
619, 633, 646, 649, 657-658, 661 och 663-694/2015)
(2015/KS0002 023-1)
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b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Den 14 oktober 2015: ärendenummer 3/2015)
(2015/KS0003 023-1)

c)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 5 januari-15 februari 2016: ärendenummer 1-52, 54-76,
78-80 och 82-91/2016)
(2016/KS0002 023-1)

d)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Den 14 januari-10 februari 2016: ärendenummer 1-3/2016)
(2016/KS0003 023-1)

e)

Delegation angående dispens för tillsättande av tjänst
med lägre sysselsättningsgrad än heltid.
(Den 21 april-10 augusti 2015: ärendenummer 18-23/2015)
(2015/KS0042 023-1)

(Förslag: a-e till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet
den 2 december 2015.
(2015/KS0026 103-3)
(Bil)

b)

Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal
verksamhet för romsk inkludering.
(Ärendet är överlämnat till Arbetslivsnämnden för handläggning)
(2016/KS0146 130-1)
(Bil)

c)

Synpunkter på äldrevården.
(Ansvarigt kommunalråd Lena Palmén (S) har besvarat
brevet)
(2016/KS0156 739-3)

d)

(Bil)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn; Redovisning av
åtgärder – ärende 43-2012:5404.
(2012/KS0652 600-3)
(Bil)
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e)

Synpunkter på vite och kommunikation med
politiker.
(2016/KS0093 600-3)

(Bil)

(Förslag: a–e till handlingarna)
KU

2

Romsk inkludering.
(2016/KS0122 130-3)

(Bil)

KU

3

Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder.
(2015/KS0648 739-3)
(Bil)

KU

4

Remissvar; ”Promemorian Vissa timplanefrågor”.
(2015/KS0840 611-3)

E

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Yttrande till Förvaltningsrätten om överklagande av
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18-19, § 185, om
hyror för LSS-boenden.
(2015/KS0806 206-1)
(Bil)

b)

Lokalförsörjningsnämnden. Rapport från särskilt
uppdrag i budget 2015 angående att finna mer
ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.
(2015/KS0825 282-3)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(23 februari 2016, Ärende 02)
Fordringar om en sammanlagd summa av 721 481 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2016/KS0050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Internhyra - förslag till ett nytt system.
(2015/KS0796 206-3)

(Bil)
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E
E

E

E
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6

7

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma.
(2016/KS0170 106-1)

(Bil)

Svar på motion av Annette Carlson (M); Enbarnomsorg för
alla.
(2012/KS0472 714-3)

(Bil)

Svar på motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Krafttag kring
lokalerna på Engelbrektskolan.
(2014/KS0461 291-2)

(Bil)

Remiss över betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik.
(2015/KS0800 875-2)

(Bil)

E

8

Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna
konstgräsplan samt renovering av kök; Sparsörs AIK.
(2016/KS0124 805-3)
(Bil)

E

9

Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN.
(2015/KS0646 291-3)

(Bil)

Tilläggsanslag i Budget 2016 – Fördelning av generellt statsbidrag med anledning av den rådande flyktingsituationen.
(2016/KS0189 042-1)

(Bil)

Svar till Sverigeförhandlingen.
(2015/KS0296 532-1)

(Bil)

Yttrande på remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR.
(2015/KS0811 222-2)

(Bil)

Yttrande över Trafikförsörjningsprogram 2035.
(2015/KS0522 530-2)

(Bil)

Yttrande över detaljplan för Centrum, Vale 1, 2, 3 och 4.
(2015/KS0479 214-2)

(Bil)

E
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Kc 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Dom från Marknadsdomstolen avseende talan mot
förbud mot otillåten säljverksamhet, Servicekontoret.
Stockholms Tingsrätt hade i dom den 31 mars 2015, på talan av Konkurrensverket, förbjudit
kommunen, genom sitt Servicekontor, att sälja entreprenadtjänster till andra än kommunala
förvaltningar och bolag, med vissa specificerade undantag. Förbudet var förenat med ett vite om
3 000 000 kr.
Domen överklagades och Marknadsdomstolen har nu i dom den 15 februari 2016, med upphävande av
tingsrättens dom, avslagit Konkurrensverkets talan i dess helhet. Kommunen har även tilldömts
ersättning för sina rättegångskostnader i båda instanserna med sammanlagt 6 251 000 kr, innefattande
ersättning för såväl alla utlägg för externt anlitat ombud, externt anlitade experter samt rese- och
logikostnader som för eget nedlagt arbete i processen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen lägger Marknadsdomstolens dom den 15 februari 2016, mål A 4/15, med avslag på
Konkurrensverkets talan, till handlingarna.
2016-02-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0510 050
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 20160224/Svante Stomberg

MARKNADSDOMSTOLEN

DOM
2016-02-15

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

MD 2016:3
Mål nr A 4/14

Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom
den 31 mars 2014 i mål nr T 911-12

KLAGANDE

Borås kommun, 212000-1561,
Ombud: advokaten K. A.,
Gärde Wesslau Advokatbyrå,
Kungstorget 2, 411 17 Göteborg

MOTPART

Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

SAKEN

Offentlig säljverksamhet

______________________
DOMSLUT
1. Marknadsdomstolen upphäver tingsrättens dom i själva saken (punkterna 1 och 2 i
domslutet) och ogillar Konkurrensverkets talan. Tingsrättens förordnande om
sekretess (punkten 3 i domslutet) ska bestå.
2. Marknadsdomstolen förordnar att sekretess enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska bestå för de vid huvudförhandlingen här inom stängda
dörrar förebringade uppgifterna i domstolens aktbilaga 80 s. 14-26 och tingsrättens
aktbilaga 6 bilaga 3.
3. Borås kommunen tillerkänns ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader vid tingsrätten med tremiljoneråttahundafyrtioniotusenfyrahundratjugotvå
(3 849 422) kr, varav 2 249 110 kr avser ombudsarvode.
4. Borås kommun tillerkänns ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med tvåmiljonerfyrahundraentusensexhundratjugo
(2 401 620) kr, varav 755 120 kr avser ombudsarvode.
Postadress
Box 2217
103 15 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 9

Telefon
08-412 10 30
Telefax
08-21 23 35

E-postadress
md@marknadsdomstolen.se
Webbadress

http://www.marknadsdomstolen.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00 – 15:00
Lunchstängt
12:00 – 13:00
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BAKGRUND
1

Målet rör frågan om Borås kommuns (kommunen) agerande - att genom sin utförare
Servicekontoret sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer - utgör
ett sådant konkurrensbegränsande beteende som strider mot 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579), KL.

2

Servicekontoret, som lyder under Servicenämnden, är en förvaltning inom Borås
kommun som levererar tekniska tjänster och service till de kommunala förvaltningarna, till kommunala bolag samt externa aktörer.

3

Stockholms tingsrätt fann i det överklagade avgörandet att ”Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer får anses
vara ägnad att snedvrida och hämma konkurrensen på marknaden. Den ska därmed,
eftersom den heller inte är förenlig med lag, förbjudas.”
YRKANDEN M.M.

4

Kommunen har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska
lämna Konkurrensverkets talan utan bifall samt tillerkänna kommunen begärd ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten.

5

Kommunen har vidare yrkat att Konkurrensverket ska förpliktas att ersätta kommunen
för dess rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

6

Konkurrensverket har bestritt kommunens yrkanden.
GRUNDER

7

Parterna har i Marknadsdomstolen åberopat samma grunder som vid tingsrätten.
UTVECKLING AV TALAN

8

Parterna har till utveckling av sin talan vidhållit vad de anfört vid tingsrätten samt
anfört bl.a. följande.
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Kommunen
9

Frågan om privata aktörer lägger färre anbud i LOU-upphandlingar om de har anledning att befara att Servicekontoret kommer att lägga anbud är inte föremål för prövning i målet. Vidare är inte heller frågan om s.k. direkttilldelning i sig skulle vara
ägnade att minska eller snedvrida konkurrensen föremål för prövning.
Förfarande eller verksamhet

10

Kommunens agerande avseende tillhandahållande av mark- och anläggningsarbeten
till externa aktörer, vid tillfälliga resurstoppar utgör ett förfarande och inte en hel
verksamhet, då det i målet ifrågasatta förfarandet avser försäljning av mark- och
anläggningsarbeten till externa aktörer inom respektive verksamhet.
Relevant marknad

11

Vad avser mark- och anläggningsarbeten har transportavstånd eller transportkostnader
liten påverkan. Det är inte heller nödvändigt med lokal kontorsetablering för produkten för att effektivt kunna konkurrera. Tvärtom är det vanligt bland många aktörer att
operera över en större geografi. Tillgång till nyckelresurser såsom kalkylator, platschef, tekniker och vissa yrkesarbetare och dessa resursers specifika kompentens
avseende olika typer av projekt har helt avgörande betydelse.
Marknadsvolym

12

En utgångspunkt vid beräkning av marknadsvolym är att volymen är fördelad efter
folkmängd. Med en svensk totalvolym av markanläggningsuppdrag på ca 90 mdr kr i
Sverige blir marknaden i de 23 berörda kommunerna ca 12,5 mdr kr/år. Marknaden
för Servicekontorets konkurrenter i de 23 aktuella västsvenska kommunernas geografi
uppgår åtminstone till 1-8 miljoner kr/år. En marknadsvolym på 8-12 mdr kr/år är inte
för hög.

13

Av sakkunnige Bengt Hanssons yttrande i målet framgår att olika beräkningar och
bedömningar leder till att anläggningsverksamheten borde vara i storleksordningen
9-14 mdr kr per år.
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Uppgifter från databasen Byggfakta är inte relevanta för bedömning av den totala
marknaden och Servicekontorets marknadsstyrka. Databas Byggfakta redovisar endast
del av samtliga mark- och anläggningsprojekt och databasens marknadsbedömningar
är projektorienterade och inte heltäckande. Databasen Byggfakta används framför allt
av aktörer inom bygg- och anläggning för bevakning av kommande projektuppdrag.
Intäkter från försäljning till externa kunder

15

Kommunens försäljning till externa aktörer är ytterst marginell.

16

Vid beräkning av marknadsvolymen ska viss fakturering av externa kunder avräknas,
så som markrenhållning (snö- och gaturenhållning i direkt anslutning till motsvarande
arbete på kommunal mark), akuta vatten- och avloppsarbeten samt intäkter från
juridiska personer som kommunen har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande
över genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt.

17

Den återstående extern faktureringen (tillfälliga resurstoppar) utgörs av uppdrag som
utförs för att kunna behålla anställda resurser för att täcka behov av beredskapskaraktär, utförande av mindre uppdrag i samband med angränsande kommunal
verksamhet, samt arbeten av stor vikt för offentliga rummets utseenden och funktion.

18

Undantaget för akuta vatten- och avloppsarbeten uppgår till ca 50 procent av samtliga
externa Va-arbeten.

19

För tiden 2009-2014 uppgår den externa faktureringen i genomsnitt till 13.4 miljoner
kr och efter avdrag om 7 miljoner kr till i genomsnitt 6,4 miljoner kr. Målet rör
således sist nämnda belopp. Av detta belopp utgör minst 50 procent ersättning för
material, hyra av maskiner med förare samt underentreprenörer.

20

Servicekontorets produktionsvolym av mark- och anläggningsarbeten under tiden
2009-2014 har i genomsnitt uppgått till 253 miljoner kr, vilket innebär att den externa
faktureringen har svarat för i genomsnitt 2,53 procent. Satt i relation till Servicekontorets hela produktion, i genomsnitt 471 miljoner kr, har den externa försäljningen
uppgått till i genomsnitt 1,4 procent.
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Som andel av den relevanta marknaden (8-12 mdr kr) svarar Servicekontorets externa
försäljning för mellan 0,05-0,08 procent.
Påverkan på konkurrensen

22

Servicekontoret är inte en betydande aktör på marknaden för mark- och anläggningsarbeten och dess agerande har inte någon negativ påverkan på konkurrenstrycket på
marknaden för mark- och anläggningsarbeten.

23

Servicekontoret har vid anbudsgivning och utföranden av arbeten att ta hänsyn till
kostnader som privata aktörer inte har att ta hänsyn till, t.ex. kostnader för den
politiska överbyggnaden, för att upprätthålla offentlighetsprincipen, för året runt
anställd personal eftersom Servicekontoret inte kan permittera personal på samma sätt
som privata aktörer, för central upphandling i enlighet med lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU), för kommungemensamma administrativa regler och
kostnader för att upprätthålla regler avseende säkerhet och miljö som är strängare än
gällande lagstiftning.

24

I de fall Servicekontoret lämnar anbud erhåller Servicekontoret uppdraget i mindre än
50 procent av fallen såväl internt som externt.
Försvarbart från allmän synpunkt eller förenligt med lag

25

Servicekontorets förfarande ses som en direkt effekt eller ofrånkomlig följd av
kommunens tillämpning av beställar- och utförarkonceptet, det ansvar och de skyldigheter som följer av va-lagen, miljöbalken och renhållningslagen etc., samt beredskapsåtaganden m.m.

26

Servicekontoret har inte ens förmåga att tillgodose de kommunala förvaltningarnas
behov av tjänster varför det inte är försäljning av överkapacitet. Servicekontorets
agerande är helt inriktat på att tillgodose kommunens behov.

27

Personalstyrkan är särskilt dimensionerad och anpassad så att den ska kunna fullgöra
kommunens lagstadgade skyldigheter och ansvar som följer av lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster, miljöbalken (1998:808) och lagen (1998:814) med särskilda
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bestämmelser om gaturenhållning och skyltning etc. samt lagen (2006:544) om
Kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.
28

Vidare är det fråga om beredskap för att hantera extraordinära händelser. Utöver dessa
beredskapsåtaganden ansvarar Servicekontoret för vinterberedskap åt kommunala
förvaltningar, fastighetsberedskap och beredskap med anledning av högvatten i
Viskan. Beredskap är mycket viktig och en väsentlig del av Servicekontorets uppgifter. För att organisationen ska kunna fungera för olika typer av beredskap är det
viktigt med kontinuitet vad gäller genomförande av vardagliga arbetsuppgifter för att
upprätthålla en tillräcklig kompetens. En kontinuitet vad gäller genomförandet av små
och medelstora projekt utan alltför stora tidsmässiga glapp är därför mycket viktigt för
Servicekontoret och kommunen i sin helhet.

29

För att kommunen enligt gällande lag samt enligt avtal ska ha någon möjlighet att
uppfylla dess beredskapsåtaganden måste Servicekontoret ha en tillräckligt stor
organisation. Om personalstyrkan vid tillfälliga resurstoppar skulle sägas upp eller
minskas till ett minimum har Servicekontoret inte någon som helst möjlighet att kunna
fullgöra sina beredskapsåtaganden.

30

För att säkerställa att kommunen kan fullgöra skyldigheter och ansvar samt åtaganden
inom dessa områden händer det ibland att Servicekontorets personal, vid tillfälliga
resurstoppar, sysselsätts genom att den i begränsad omfattning i anslutning till att
den fullgör kommunens skyldigheter i enlighet med va-lagen, miljöbalken och renhållningslagen etc., utförs även tjänster åt externa aktörer. På detta sätt hanteras även
skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.
Avvecklingsperiod och vite

31

Det yrkade vitet om tre miljoner kr inte är skäligt.

32

Det krävs skälig tid för avveckling.
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En organisationsförändring med förändring av den politiska nämndstrukturen kräver
komplicerade politiska överläggningar, vilka företrädesvis görs i god tid inför
kommande mandatperiod, varför det krävs en avvecklingsperiod på fyra år.
Konkurrensverket
Försvarbart från allmän synpunkt eller förenlighet med lag

34

Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsentreprenader utgör inte
sedvanlig kommunal affärsverksamhet. Det saknas ett naturligt samband mellan
kommunens kompetensenliga verksamhet och Servicekontorets säljverksamhet.
Säljverksamheten är inte av begränsad omfattning. Säljverksamheten är inte av
tillfällig eller övergående karaktär.

35

Det finns inga speciallagar som ger Servicekontoret kompetens att bedriva den ifrågasatta säljverksamheten.

36

Varken lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken, beredskapslagen eller renhållningslagen ger kommuner kompetens att sälja mark- och anläggnings entreprenader
inom va-området.
Relevant marknad

37

Av vittnesförhören vid tingsrätten framgår skillnaden mellan uppdrag över respektive
under 10 miljoner kr.

38

Av utlåtandet av Karl Lundvall, Copenhagen Economics A/S, framgår bl.a. att de
flesta av de mindre företagen inte lämnar anbud på uppdrag över 10 miljoner kr och
att de flesta upphandlingar under 10 miljoner kr vinns av mindre företag. De mindre
företagen har 77 procent av kontraktsvolymen medan de större entreprenörerna har
23 procent.

39

I utlåtandet hänvisas till upphandlingar av Borås kommun, vilka inte omfattas av
Konkurrensverkets talan. Om man ser på dessa upphandlingar framgår att det har
redovisats 66 upphandlingar avseende entreprenader under 10 miljoner kr som upphandlats av Borås kommun under 2009-2014. Av dessa har de stora bolagen, som
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Copenhagen Economics specificerat som NCC, Skanska, Svevia och PEAB, vunnit
15 stycken, motsvarande 23 procent av det totala upphandlade värdet. Övriga aktörer,
dvs. de mindre har vunnit 51 av 66 upphandlingar vilket motsvarar 77 procent av det
totala värdet. Det har bara förekommit fyra upphandlingar över 10 miljoner kr,
varav två har vunnits av en av de större aktörerna och två av övriga aktörer. Av de
sist nämnda aktörerna är det få som lämnar anbud på projekt som gäller över
10 miljoner kr. Detta visar att konkurrensförhållandena skiljer sig åt avsevärt mellan
entreprenader över och under 10 miljoner kr.
40

I utlåtandet från Copenhagen Economics redovisas en bearbetning av Byggfaktas
databas över byggprojekt i 9 kommuner. Den av Copenhagen Economics gjorda uppskattningen av hur stor andel av projektets värde som avser mark- och anläggningsarbeten säger inte något om hur stor andel som faktiskt utgjorts av mark- och anläggningsarbeten. Det föreligger osäkerhetsmoment varför det inte går att dra några slutsatser. Vidare har företag placerats fel rent geografiskt.

41

Det är svårt tro att en mindre prishöjning på 5-10 procent på de uppdrag som Servicekontorets utför till privata aktörer skulle innebära att aktörer som i dag inte är verksamma eller endast till en mindre grad skulle bli mer intresserade av att erbjuda sina
tjänster, som att skotta snö åt bostadsrättsföreningar. Däremot är sådana uppdrag
intressanta för små lokala aktörer.

42

En annan sak är att Servicekontoret utför större mark- och anläggningsentreprenader
åt Borås kommun, dvs. Servicekontoret är verksamt på båda marknaderna. Genom att
ta stora uppdrag åt kommunen stärks Servicekontorets ställning på marknaden.

43

Även om vissa företag faktiskt skulle välja att öppna nya lokalkontor så skulle det
ändå inte vara möjligt för dem att på kort sikt arbeta upp den lokalkännedom och de
lokala relationer med beställare, leverantörer och underentreprenörer som krävs för
att kunna konkurrera effektivt om mark- och anläggningsuppdrag i Borås med ett
kontraktsvärde under ca 10 miljoner kr.

44

Vid bestämmandet av den relevanta geografiska marknaden är utgångspunkten Borås
kommun.
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Det geografiska avståndet begränsar företags möjlighet att konkurrera effektivt på
marknaden för mark- och anläggningsentreprenader. Geografiskt avstånd medför
ökade kostnader för transport av maskiner, fordon och material, vilket framgår av
utdrag ur Byggavtalet 2010, ett kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och
Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

46

Vikten av lokal förankring framgår bl.a. av Trafikanalys PM 2012:1, s. 15 där det sägs
att ”Den andra omständigheten som kännetecknar anläggningsbranschen är kravet på
lokal förankring”. När företag utan lokal närvaro ändå utför uppdrag i Borås kommun
avser det normalt större entreprenader över 10 miljoner kr, uppdrag som kräver
specialistkompetens eller företag som ”följer med” en beställare som de har en
upparbetad relation med.

47

Av Copenhagen Economics utlåtande framgår att det är en tydlig trend att företag åker
längre när projekten är större än 10 miljoner kr.

48

Konkurrensverket har utfört en s.k. kritisk förlustanalys. Underlaget är de 70 upphandlingar som kommunen redovisat och som framgår av Copenhagen Economics
utlåtande. Från dessa upphandlingar har dock vissa exkluderats.

49

Den av Copenhagen Economics utförda analysen har inte skett på ett korrekt sätt.

50

Konkurrensverkets beräkningar visar emellertid att den av verket angivna marknad är
korrekt avgränsad, dvs. till Borås kommun jämte åtta intilliggande kommuner.
Konkurrensbegränsning m.m.

51

Den konkurrensbegränsande säljverksamheten som omfattas av förbudet uppgår till
10-15 miljoner kr varje år.

52

Konkurrensverkets talan omfattar inte all försäljning av mark- och anläggningsentreprenader. Undantagna är de akuta Va-arbeten där det först vid felsökning på
plats framkommer att skadan inte har uppkommit på den allmänna delen av
Va-anläggningen. Alla andra akuta Va-arbeten är inte undantagna. När det gäller
uppdragstyp inflytande är det att betrakta som externa kunder och ska inte avräknas.
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Undantagna arbeten uppgår till högst någon miljon per år. Servicekontorets försäljning i fråga är historiskt sett klart över 10 miljoner kr varje år, även med minskad
omsättning de senast två åren. Beloppet överstiger vad som kan vara tillåtet enligt
konkurrensreglerna.

54

Kommunen är genom Servicekontoret en betydande aktör som har en omsättning lika
stor som samtliga privata företag har tillsammans.

55

Den ifrågasatta säljverksamheten snedvrider och hämmar konkurrensen även om man
väljer att göra en mycket vid marknadsavgränsning.

56

Servicekontorets säljverksamhet är inte nödvändig för att garantera en minimistandard
av basal kommersiell service till hushållen i Borås.
Förbudets utformning

57

Förbudet ska omfatta säljverksamheten. Även väsentligen överensstämmande verksamhet bör förbjudas.

58

Det saknas skäl att utöka undantagen jämfört med tingsrättens dom.
Avvecklingsperiod och vite

59

Tingsrätten har redan medgett kommunen en avvecklingsperiod som är mer än tillräcklig. Ett vitesbelopp om tre miljoner kr är skäligt.
BEVISNING

60

Parterna har åberopat omfattande skriftlig och muntlig bevisning. Förutom de vittnen
som hördes vid tingsrätten har i Marknadsdomstolen på kommunens begäran sakkunnigförhör hållits med ekon. dr Karl Lundvall, Copenhagen Economics A/S.
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DOMSKÄL
61

Målet rör kommunens försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till externa
aktörer. Frågan i målet är huruvida detta beteende strider mot 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2009:579), KL.
Tillämpliga bestämmelser m.m.

62

Enligt 3 kap. 27 § första stycket KL får staten, en kommun eller ett landsting förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett
visst förfarande, om detta snedvrider, eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för
en effektiv konkurrens på marknaden, eller hämmar, eller är ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Förbud får enligt paragrafens
andra stycke inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.

63

En kommun eller ett landsting får enligt 3 kap. 27 § tredje stycket första meningen KL
även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En
sådan verksamhet får dock enligt tredje stycket andra meningen inte förbjudas, om
den är förenlig med lag.

64

Prövningen av en offentlig säljverksamhet bör ha sin utgångspunkt i beteendets långsiktiga verkningar på förutsättningarna för en effektiv konkurrens på den relevanta
marknaden (se MD 2015:12 punkt 60 och prop. 2008/09:231 s. 36 f.). Frågan är om
konkurrenstrycket på marknaden ökar, eller är ägnat att öka, eller om det minskar,
eller är ägnat att minska, genom det aktuella beteendet.

65

Konkurrensverket har bevisbördan för att förutsättningar föreligger att förbjuda visst
förfarande respektive viss säljverksamhet enligt 3 kap. 27 § KL. Det åligger därvid
verket att styrka såväl hur den relevanta marknaden är avgränsad som att det förelligger sådana omständigheter som kan påverka konkurrensen på ett negativt sätt
(se MD 2015:12, punkt 62).
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Ramen för prövningen m.m.
66

Tingsrätten har funnit att kommunens försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer är att betrakta som en säljverksamhet i KL:s mening
samt att den inte är förenlig med lag.

67

Parterna har i Marknadsdomstolen vidhållit sin respektive ståndpunkt. Kommunen har
gjort gällande att Servicekontorets försäljning till externa aktörer ska ses som ett
förfarande. För det fall försäljningen anses vara en säljverksamhet, har kommunen
gjort gällande att den är förenlig med lag. Konkurrensverket har hållit fast vid att
Servicekontorets försäljning utgör en säljverksamhet samt att den inte är förenlig med
lag.

68

Marknadsdomstolen finner, lika med tingsrätten, att kommunens försäljning av
mark- och anläggningsentreprenader i förevarande fall utgör en säljverksamhet
i KL:s mening. Vidare finner Marknadsdomstolen, lika med tingsrätten, att den av
kommunen bedrivna säljverksamheten inte är förenlig med lag.
Relevant produktmarknad

69

Tingsrätten har konstaterat att den relevanta produktmarknaden, på det sätt som
parterna är ense om, utgörs av mark- och anläggningsentreprenader, dvs. arbeten som
bedrivs i och under marknivå samt arbeten med större betongkonstruktioner ovan
mark, jämte olika slags beredskapsarbeten. Vidare har tingsrätten funnit att den relevanta produktmarknaden kan begränsas till mark- och anläggningsentreprenader med
ett kontraktsvärde understigande 10 miljoner kr. Tingsrätten har därvid anfört att det
finns en utbytbarhet på utbudssidan vid entreprenader som vars värde i runda tal understiger 10 miljoner kr.

70

Var och en av parterna har i Marknadsdomstolen vidhållit sin ståndpunkt i denna del.
Kommunen har hållit fast vid att i den relevanta produktmarknaden ska ingå även
mark- och anläggningsentreprenader som har ett kontraktsvärde överstigande
10 miljoner kr, medan Konkurrensverket invänt sådana entreprenader inte ska ingå.
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Marknadsdomstolen konstaterar att mark- och anläggningsentreprenader, enligt vad
utredningen i målet visar, inte utgör någon tydligt avgränsad och enhetlig marknad. I
stället omfattar entreprenader av detta slag många olika slags tjänster vilka, på det sätt
som Bengt Hansson uttalat, kan delas in i olika delmarknader som inte sällan överlappar varandra. Det är, som Bengt Hansson sagt, inte samma företag som konkurrerar
om att få bygga en stor betongbro som konkurrerar om skötsel av grönytor, även om
särskilt rikstäckande företag är verksamma inom många delmarknader. Härav följer,
som Bengt Hansson också uttalat, att konkurrensen och marknadssituationen kan
variera med avseende på olika typer av tjänster och därmed på olika delmarknader.

72

Konkurrensverket har emellertid inte till grund för talan gjort gällande att fråga är om
olika delmarknader och har i enlighet härmed inte lagt fram någon utredning om hur
förhållandena är på olika marknader av detta slag. Verkets talan, som den slutligt
bestämts, bygger i stället på att fråga är om en produktmarknad som avgränsas genom
uppdragens kontraktsvärde med den betydelse som uppdragens värde har för de krav
som ställs på företagen. I sakens natur ligger att de mycket skiftande slag av tjänster
som kan hänföras till mark- och anläggningsentreprenader ställer högst varierande
krav på bl.a. kompetens, utrustning och finansiell styrka hos de aktörer som är
verksamma på dessa marknader. Det innebär, som utredningen i målet bekräftar, att
det särskilt för små företag är förenat med större finansiella risker att åta sig mer
omfattande arbeten.

73

Bengt Hansson har, som framgår av tingsrättens dom, uttalat att det för små företag,
statistiskt sett, är förenat med för stora risker att åta sig uppdrag avseende dels investeringar i infrastruktur till ett värde som överstiger ca 10 miljoner kr, dels investeringar i
större betongbroar. Vad Bengt Hansson sålunda uttalat vinner, som också framgår av
tingsrättens dom, stöd av bl.a. de uppgifter som företrädare för konkurrenter till
Servicekontoret lämnat i förhör. Även A. B., branschföreningen Sveriges Byggindustrier, har lämnat uppgifter av detta innehåll. Av dessa uppgifter framgår emellertid inte att det finns stöd för slutsatsen att produktmarknaden för samtliga slag av
tjänster som kan hänföras till mark- och anläggningsentreprenader skulle avgränsas av
ett värde om ca 10 miljoner kr.
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Kommunen har som ny bevisning i Marknadsdomstolen åberopat bl.a. sakkunnigförhör med Karl Lundvall, Copenhagen Economics A/S, och ett utlåtande som denne
avgivit tillsammans med David Nordström, samma bolag, angående den i målet
aktuella marknaden för mark- och anläggningsentreprenader. Konkurrensverket har
invänt att det statistiska underlag som utlåtandet bygger på innehåller felaktigheter
samt anfört bl.a. att det i en sammanställning över 75 upphandlingar som Borås
kommun genomfört under 2009-2014 inte på ett riktigt sätt framgår att ”NCC,
Svevia, Serneke, Sweland Entreprenad och Wäst Bygg” är eller har varit etablerade i
Borås.

75

Marknadsdomstolen konstaterar att det av sakkunnigutlåtandet framgår att det
statistiska underlaget omfattar sammanlagt 75 upphandlingar, men att det saknas tillräcklig information om 5 upphandlingar, t.ex. för att à-priser använts, och att dessa
därför ”exkluderats”. Vidare konstaterar domstolen att varken ”Serneke” eller ”Wäst
Bygg” finns upptaget i sammanställningen över upphandlingarna i Borås. Det gör
däremot tre olika bolag med kännetecknet NCC i sin firma och två bolag med kännetecknet Swelans i sin firma samt ”Svevia”. När det gäller bolagen med NCC respektive Sweland i sin firma anges att de har lokalkontor i Borås. Vad gäller ”Svevia” har
Karl Lundvall i ett kompletterande yttrande förklarat att bolaget haft ett lokalkontor i
Borås, men att detta kontor varit inriktat på drift- och underhållsverksamhet och inte
på mark- och anläggningsarbeten. Han har vidare förklarat att arbeten av det sistnämnda slaget i stället utförts av bolag med kontor i Halmstad, på det sätt anges i
sammanställningen, och i Göteborg.

76

Med hänsyn till vad som sålunda framkommit och till att Konkurrensverket inte riktat
någon annan invändning mot riktigheten av det statistiska underlaget i fråga om de 70
upphandlingarna genomförda av Borås kommun måste underlaget i och för sig anses
kunna ligga till grund för slutsatserna i utlåtandet.

77

Att det skulle ha avgörande betydelse huruvida ett uppdrag understiger eller överstiger
ett värde om ca 10 miljoner kr motsägs av vad Karl Lundvall med hänvisning till sakkunnigutlåtandet omvittnat. Karl Lundvall har sålunda framhållit att det inte föreligger
någon tydlig skillnad mellan mark- och anläggningsentreprenader som avser värden
under respektive över 10 miljoner kr samt att en varaktig prishöjning i det ena seg-
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mentet leder till en betydande utbudssubstitution i det andra segmentet. Av förhöret
med Karl Lundvall framgår också bl.a. att flera större företag såsom Skanska, NCC,
Svevia och PEAB, förutom att de åtar sig uppdrag över 10 miljoner kr, regelbundet
åtagit sig uppdrag under 10 miljoner kr i Borås kommun, låt vara att de flesta uppdrag
under 10 miljoner kr vunnits av mindre företag.
78

Vid dessa förhållanden har Konkurrensverket mot kommunens bestridande inte visat
att produktmarknaden i förevarande fall är begränsad till att omfatta mark- och
anläggningsentreprenader med ett kontraktsvärde under 10 miljoner kr. Den relevanta
produktmarknaden får därmed, på det sätt som kommunen vitsordat, anses omfatta
mark- och anläggningsentreprenader med ett kontraktsvärde såväl över som under
10 miljoner kr.
Relevant geografisk marknad

79

Tingsrätten har funnit att den relevanta geografiska marknaden utgörs av Borås
kommun jämte de näraliggande åtta kommunerna Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga,
Mark, Bollebygd, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Tingsrätten har i sin bedömning
utgått från de uppgifter som framkommit vid förhör med företrädare för Servicekontorets konkurrenter. Tingsrätten har därvid anfört att vad dessa förhörspersoner
uppgivit om förhållandena vinner stöd av uppgifter i branschorganisationen Sveriges
Byggindustriers databas ”Sverige Bygger”, även om det underlag som framgår av
databasen inte är ”komplett”.

80

Parterna har Marknadsdomstolen vidhållit sina ståndpunkter i frågan om den relevanta
geografiska marknaden. Kommunen har hållit fast vid att den geografiska marknaden
omfattar ett område som kan nås inom en timmes bilfärd från Borås, samt att den
därmed, förutom Borås och de näraliggande åtta kommunerna, inbegriper ytterligare
fjorton kommuner (de 23 kommunerna). Konkurrensverket har stått fast vid att den
geografiska marknaden är begränsad till Borås och de åtta näraliggande kommunerna.

81

R. C., M. B., T. E. och J-E. S., vilka företräder olika företag som konkurrerar med
Servicekontoret, har alla uttalat att lokal närvaro behövs för att kunna bedriva en
effektiv verksamhet på marknaden för mark- och anläggningsentreprenader. De har
härutöver och på fråga därom sagt att det inte är vanligt att företag från Göteborg,
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Jönköping eller Varberg lämnar anbud på arbeten i Borås. T. E. har därvid tillagt att
företag från dessa orter ofta begär ett högre pris eftersom det i bl.a. Göteborg och
Jönköping är ett högre kostnadsläge än i Borås. Deras uppgifter i denna del vinner,
som tingsrätten anfört, stöd av uppgifter hämtade ur branschorganisationen Sveriges
Byggindustriers databas ”Sverige Bygger”. Enligt en sammanställning av dessa
uppgifter har sålunda 45 av 53 av anläggningsarbeten i Borås kommun 2011-2012
utförts av företag med lokal etablering.
82

När det gäller de uppgifter som företrädarna för Servicekontorets konkurrenter lämnat
finns det i och för sig inte anledning ifrågasätta att de tillmäter lokal närvaro stor
betydelse i den verksamhet som respektive bolag bedriver. Även om de sålunda
betonat vikten av lokal närvaro vid mark- och anläggningsarbete framgår också av
deras uppgifter att företag utanför Borås och de intilliggande kommunerna konkurrerar om uppdrag i Borås. De har bl.a. bekräftat att företag från Göteborg, Jönköping
och Varberg lämnar anbud på arbeten i Borås. J-E. S. har också sagt att ett bolag
”följer sin kund” och etablerar ett logistikcentrum där visst arbete ska bedrivas samt
att bolaget oftast hyr in maskinförare. Häri ligger att även företag utan lokal
närvaro i Borås kan skapa förutsättningar för att konkurrera med mer lokalt etablerade
företag.

83

Vad sedan gäller sammanställningen av uppgifter ur databasen ”Sverige Bygger”
framgår av förhöret med A. B. att den innehåller uppgifter om projekt med ett
värde om 1-10 miljoner kr samt att uppgifterna avseende tiden 2010-2012
avser det faktiska utfallet på marknaden medan uppgifterna avseende 2013 är en
prognos. Han har härvid bekräftat att sammanställningen inte innehåller några uppgifter om vare sig projekt under 1 miljon kr eller projekt över 10 miljoner kr samt tilllagt att den inte heller innehåller uppgifter om vare sig Trafikverkets projekt eller
projekt rörande drift och underhåll. Särskilt det förhållandet att sammanställningen
inte innehåller några uppgifter om vare sig projekt under 1 miljon kr eller över
10 miljoner kr förringar enligt Marknadsdomstolens mening i hög grad uppgifternas
bevisvärde med avseende på den i målet geografiska marknaden.
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Det finns vissa andra uppgifter som talar för en mer begränsad geografisk marknad,
främst en promemoria, PM 2012:1, publicerad i mars 2012 av den statliga myndigheten Trafikanalys.

85

Promemorian innehåller en beskrivning och analys av anläggningsbranschen i Sverige
under åren 1990-2010, vilken utförts av Copenhagen Economics A/S på uppdrag av
myndigheten. I promemorian (s.15) anges att lokal förankring är en omständighet som
kännetecknar anläggningsmarknaden, eftersom det mesta arbetet sker på plats och det
är svårt för mindre anläggningsföretag att ta uppdrag utanför det egna geografiska
området. I anslutning därtill anges bl.a. att transportkostnader är höga och att det dyrt
för företag att låta arbetskraften följa med till projekt utanför detta område på grund av
traktamente, boende etc. I promemorian anges dock inte närmare vad som kan anses
utgöra ett lokalt geografiskt område, än mindre vad som utgör ett sådant område i
Borås med omnejd.

86

I detta sammanhang bör också nämnas att Konkurrensverket i Marknadsdomstolen
gjort gällande att en av verket utförd kritisk förlustanalys – som bygger på 57 av de
upphandlingar som genomförts i Borås kommun under 2009-2014 (jfr ovan punkt
74) – visar att den faktiska förlust som en hypotetisk monopolist på den aktuella
s.k. kandidatmarknaden skulle göra, vid en varaktig prisökning om 5 respektive
10 procent, vore lägre än den faktiska förlusten upp till en marginal över 100 procent.
Konkurrensverket har därvid anfört att utgångspunkten för beräkningen är de 70 upphandlingar som ligger till grund för det av Karl Lundvall och David Nordström
avgivna sakkunnigutlåtandet, men att verket i beräkningarna uteslutit dels upphandlingar som avsett ett kontraktsvärde över 10 miljoner kr och dels upphandlingar som
hade vunnits av en aktör utanför kandidatmarknaden även före en liten men varaktig
prisökning.

87

För att studera utbudssubstitution har Konkurrensverket i Marknadsdomstolen gjort
gällande att en av verket utförd s.k. kritisk förlustanalys visar att en liten men varaktig
prisökning med 5 eller 10 procent inom den av verket avgränsade marknaden inte
skulle medföra något inträde på denna från företag utanför marknaden. Analysen
bygger på marginaler mellan 30 och 100 procent. Utgångspunkten för beräkningarna
är de 70 upphandlingar genomförda av Borås kommun under 2009-2014 och som
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ligger till grund för det av Karl Lundvall och David Nordström avgivna sakkunnigutlåtandet, men i beräkningarna har verket uteslutit dels upphandlingar som avsett ett
kontraktsvärde över 10 miljoner kr och dels upphandlingar som hade vunnits av en
aktör utanför kandidatmarknaden även före en liten men varaktig prisökning.
88

Marknadsdomstolen konstaterar att det saknas en beskrivning av lämpligheten i att
använda den kritiska förlustanalysen på marknaden för mark- och anläggningsentreprenader. Analysen bygger på ett antal antaganden men det framgår inte hur
rimliga dessa antaganden är i Konkurrensverkets tillämpning av analysen på upphandlingarna i Borås kommun. Det är t.ex. inte klart vilket konkurrensmässigt pris
som ska användas när priset bestäms i varje enskild upphandling med egen kravspecifikation och konkurrensen äger rum vid varje upphandlingstillfälle snarare än
att företag kontinuerligt kan anpassa sina priser (se OECD, 2012, Market definition,
Competition Law and Policy, DAF/COMP(2012)19 s. 51 f.). Det finns inte heller
någon närmare diskussion om antagandet om företagens marginaler eller om betydelsen av fasta kostnader.

89

Konkurrensverket har, som ovan anförts (punkt 87), i sina beräkningar enbart använt
sig av upphandlingarna i Borås kommun och helt uteslutit privata projekt. Servicekontorets försäljning av olika slags entreprenader av skiftande storlek till privata
kunder som exempelvis privatpersoner, privatägda bolag och föreningar ingår således
inte i analysen. Vidare har verket i sina beräkningar uteslutit upphandlingar som avsett
ett kontraktsvärde över 10 miljoner kr och upphandlingar som vunnits av en aktör
utanför kandidatmarknaden även före en liten men varaktig prisökning.

90

I det sistnämnda hänseendet är det inte klarlagt om det finns några företag lokaliserade
inom respektive utanför kandidatmarknaden som ofta lägger vinnande och näst lägsta
bud på liknande upphandlingar även före en prisökning. De uteslutna upphandlingarna
kan i detta fall ha vunnits av företag som samtidigt lagt det näst lägsta budet i upphandlingar som vunnits av företag lokaliserade på kandidatmarknaden även före en
prisökning.
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Med hänsyn härtill kan den av verket gjorda kritiska förlustanalysen inte läggas till
grund för slutsatsen att den relevanta geografiska marknaden är begränsad till Borås
och de åtta närliggande kommunerna.

92

Som tingsrätten redovisat har Bengt Hansson uttalat bl.a. att den relevanta geografiska
anläggningsmarknaden normalt motsvarar det avstånd som kan nås vid resa en timme
med bil, vilket innebär att områdets utsträckning är beroende av bl.a. bilvägarnas
beskaffenhet. Han har därvid förklarat att en snabbare bilväg ger ett område med en
radie om minst 10 mil och en långsammare bilväg ett område med en radie om minst
5 mil samt att anställda i anläggningsverksamhet är vana vid transportsträckor upp till
10 mil. Bengt Hansson har med utgångspunkt häri uttalat att den relevanta anläggningsmarknaden, förutom Borås och de näraliggande åtta kommunerna, innefattar
bl.a. delar av marknaderna i Göteborg (84 km från Borås), Jönköping (88 km) och
Varberg (88 km). Även om Bengt Hansson, som tingsrätten anfört, härutöver inte
gjort någon särskild analys av marknaden i just Borås, måste hans uppgifter enligt
Marknadsdomstolens mening tillmätas betydelse.

93

I en skrivelse den 10 oktober 2011 beredde Konkurrensverket kommunen tillfälle att
yttra sig över bl.a. en sammanställning (benämnd Tabell 1) som verket upprättat över
”Servicekontorets konkurrerande anbudsgivare” och ett diagram avseende deras
anbudsandel för år 2009 (benämnt Diagram 1). I sammanställningen upptas sammanlagt 25 företag som deltagit i minst 2 upphandlingar där även Servicekontoret deltagit,
av vilka 10 företag anges ha ”hemvistort” utanför i Borås och de intilliggande
kommunerna. Av dessa tio företag hade dock enligt vad utredningen visar två företag
(Skanska AB och Svevia AB) under 2009 lokalkontor i Borås. I anslutning till
diagrammet anges att det visar att 98 procent av Servicekontorets anbudsgivare enligt
tabellen hade ”sin geografiska hemvist inom Borås eller inom en radie av ca 10 mil
därifrån”. Uppgifterna i sammanställningen talar sålunda för att fråga är om en
geografisk marknad som är vidare än vad Konkurrensverket, som det slutligt bestämt
sin talan, gjort gällande i målet.
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Av förhöret med Karl Lundvall sammanställt med sakkunnigutlåtandet framgår att av
265 inkomna anbud i 70 av de upphandlingar genomförda av Borås kommun under
2009-2014 avgavs 53 anbud av företag med kontor utanför Borås med näraliggande
kommuner. Vidare framgår bl.a. att av dessa 70 upphandlingar vanns 9 upphandlingar
av företag med kontor utanför Borås med näraliggande kommuner samt att detta motsvarar 18 procent av den totala kontraktsvolymen. Dessa förhållanden talar enligt
Marknadsdomstolens mening mycket starkt för att den relevanta geografiska marknaden omfattar ett större område än vad Konkurrensverket gjort gällande.

95

Härutöver har Karl Lundvall med hänvisning till sakkunnigutlåtandet uttalat att förekomsten av substitutionskedjor kan göra att den relevanta geografiska marknaden är
större än den som Konkurrensverket gjort gällande. Han har därvid, med referens till
kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i gemenskapens
konkurrenslagstiftning (punkt 57), sagt att förutsättningarna för sådana substitutionskedjor förefaller vara särskilt gynnsamma till följd av att aktörerna är lokaliserade på
ett sätt som innebär en betydande överlappning. Även vad som sålunda framkommit
om förutsättningarna för substitutionskedjor av detta slag talar enligt Marknadsdomstolens mening mycket starkt för att den relevanta geografiska marknaden
omfattar ett större område än vad Konkurrensverket gjort gällande.

96

På grund av det anförda är mot kommunens bestridande inte visat att den relevanta geografiska marknaden är begränsad till Borås kommun och de åtta näraliggande kommunerna på det sätt som Konkurrensverket gjort gällande. Den geografiska marknaden får
därmed, i enlighet med vad kommunen godtagit, anses omfatta Borås kommun och ett
område kan nås vid en timmes resa med bil. Med denna avgränsning står klart att den
geografiska marknaden, förutom Borås och de åtta näraliggande kommunerna, också
omfattar en betydande del av de övriga 14 kommunerna. Någon närmare utredning om
vilka områden inom dessa kommuner som kan nås vid en restid om en timma finns
emellertid inte. Vid dessa förhållanden får den relevanta geografiska marknaden, som
kommunen vitsordat, anses omfatta de 23 kommunerna i deras helhet.
Servicekontorets marknadsstyrka och påverkan på konkurrensen

97

Tingsrätten anförde att det saknades underlag för att göra någon mera exakt
bedömning av Servicekontorets styrka på den relevanta marknad som domstolen
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utgick ifrån, dvs. mark- och anläggningsentreprenader till ett värde understigande
10 miljoner kr inom Borås kommun och de åtta näraliggande kommunerna. Tingsrätten anförde dock att det av förhören med företrädarna för de konkurrerande
företagen hade framkommit att de betraktade Servicekontoret som en av de fem
största konkurrenterna avseende arbeten under 10 miljoner kr samt att Servicekontorets marknadsstyrka därmed inte kunde vara obetydlig.
98

Kommunen har vidhållit sin ståndpunkt att marknadsvolymen avseende mark- och
anläggningsentreprenader under såväl som över 10 miljoner kr inom de 23 kommunerna uppgår till 8-12 miljarder kr. I Marknadsdomstolen har kommunen gjort
gällande (se ovan punkt 20-24) att dess fakturering till externa kunder som ska
beaktas i detta sammanhang under 2009-2014 i genomsnitt uppgått till 6,4 miljoner kr
per år.

99

Konkurrensverket har med hänvisning till en sammanställning av uppgifter från
Byggfakta AB hållit fast vid att den totala omsättningen för mark- och anläggningsentreprenader understigande 10 miljoner kr i Borås kommun och de åtta näraliggande
kommunerna under 2010-2014 i genomsnitt uppgått till 339 miljoner kr per år.
Konkurrensverket har inte angivit vilken volym som mark- och anläggningsentreprenader under såväl som över 10 miljoner kr inom de 23 kommunerna enligt
verkets mening har. Konkurrensverket har invänt att kommunen haft en fakturering
till externa kunder som uppgått till ca 12 miljoner per år.

100

Av utredningen framgår att Byggfakta AB tillhandahåller information om planerade,
pågående och genomförda aktiviteter på den professionella bygg- och anläggningsmarknaden i Sverige. De uppgifter som Konkurrensverket åberopat för 2010-2012
avser genomförda projekt upp till 10 miljoner kr, medan uppgifterna för 2013 och
2014 utgör prognoser för sådana projekt. Sammanställningen innehåller, förutom
uppgifter avseende Borås kommun och de åtta närliggande kommunerna, även uppgifter avseende de 14 övriga kommunerna.

101

Enligt sammanställningen har den totala volymen i Borås kommun och de näraliggande 8 kommunerna för projekt om 1-10 miljoner kr under åren 2010-2014,
som Konkurrensverket anfört och som tingsrätten konstaterat, uppgått till i
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genomsnitt ca 339 miljoner kr per år. Vidare har enligt sammanställningen den
totala volymen för sådana projekt i de 23 kommunerna uppgått till i genomsnitt
ca 1 557 miljoner kr per år.
102

Lika med tingsrätten konstaterar Marknadsdomstolen att uppgifterna från Byggfakta AB inte omfattar värdet av alla mark- och anläggningsarbeten inom de
aktuella geografiska områdena. Av särskild betydelse är, med den bedömning
Marknadsdomstolen gjort, att uppgifterna inte omfattar projekt med ett värde över
10 miljoner kr. Till detta kommer att uppgifterna till viss del bygger på prognoser
och följaktligen inte på faktiska värden. Vid dessa förhållanden kan uppgifterna i
sammanställningen inte läggas till grund för någon bestämd slutsats om mark- och
anläggningsmarknadens volym inom den relevanta geografiska marknad som
domstolen utgår i från.

103

Vad kommunen gjort gällande om marknadsvolymen vinner stöd av vad
Bengt Hansson uttalat. Han har, med hänvisning till uppgifter från branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och från Statistiska centralbyrån, beräknat att värdet
av mark- och anläggningsentreprenader inom ett område som kan nås genom resa
med bil från Borås inom en timme är ”i storleksordningen 9-14 miljarder kr per år”.
Särskilt med hänsyn till att Bengt Hansson inte närmare redovisat vilket underlag han
använt för sin beräkning kan inte heller den läggas till grund för en bestäms slutsats
om mark- och anläggningsmarknadens volym.

104

I detta sammanhang bör nämnas att I. P., förvaltningschef vid Servicekontoret,
har redovisat en beräkning av marknadsvolymen inom de 23 kommunerna. Med
hänvisning till Sveriges Byggindustriers ”statistik/prognosmaterial från maj 2012”
har han redovisat vissa uppgifter avseende bl.a. ”anläggningsmarknaden … i olika
delar av Västsverige 2006-2013”. Bortsett från att I. P. uppgifter måste bedömas med
försiktighet genom dennes koppling till Borås kommun, framstår underlaget för
beräkningarna som osäkert. Inte heller I. P. beräkning visar därför den totala omsättningen på marknaden för mark- och anläggningsentreprenader.
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Med hänsyn till att Konkurrensverket inte visat vilken volym mark- och anläggningsentreprenader har inom den geografiska marknad som Marknadsdomstolen funnit
relevant får det värde som kommunen gjort gällande läggas till grund för bedömningen
av det konkurrenstryck som kommunen genom Servicekontoret kan anses utöva. I
kommunens ståndpunkt ligger att den totala omsättningen kan vara begränsad till
8 miljarder kr inom de 23 kommunerna. I avsaknad av andra uppgifter får därför
denna uppgift läggas till grund för bedömningen.

106

Kommunen har byggt sin ståndpunkt i fråga om Servicekontorets fakturering till
externa kunder på att från den totala faktureringen om 13,4 miljoner kr ska avräknas
sammanlagt 7 miljoner kr – varav 3,9 miljoner kr avseende markrenhållning,
0,6 miljoner kr avseende akuta VA-arbeten och 2,5 miljoner kr avseende uppdrag för
subjekt som kommunen har ett ”inflytande” över – samt att den fakturering som ska
beaktas därmed uppgår till (13,4 – 7,0 =) 6,4 miljoner kr.

107

Marknadsdomstolen konstaterar att Servicekontorets fakturering avseende akuta
va-arbeten och en viss del av faktureringen avseende markarbeten avser sådant som
inte omfattas av verkets talan och följaktligen ska avräknas. Mot vad Konkurrensverket invänt är dock inte visat att den fakturering som bör avräknas uppgår till ett
högre belopp än vad verket anfört eller drygt 1 miljon kr. Av det anförda följer att en
extern fakturering om ca (13,4 – 1 §) 12 miljoner kr bör beaktas vid bedömning av
Servicekontorets marknadsstyrka.

108

Vid dessa förhållanden kan Servicekontorets andel av den relevanta marknaden för
mark- och anläggningsentreprenader beräknas som kvoten mellan en extern
fakturering om ca 12 miljoner kr per år och en total omsättning på marknaden om
ca 8 miljarder kr per år, dvs. till ca (12 ÷ 8 000 =) 0,15 procent. Med utgångspunkt i
en så liten andel av den relevanta marknaden kan inte Servicekontorets försäljning till
externa aktörer – oavsett om Servicekontoret i egenskap av offentlig aktör kan anses
ha några konkurrensfördelar eller ej – anses ägnad att hämma konkurrensen. Med
upphävande av tingsrättens dom ska Konkurrensverkets talan därför ogillas.
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Rättegångskostnader
109 Vid denna bedömning har kommunen rätt till skälig ersättning av allmänna medel för
sina rättegångskostnader (se härtill MD 2002:21 och 2005:7).
110 Kommunen fordrade vid tingsrätten ersättning med 3 849 422 kr, varav 2 249 110 kr
för ombudsarvode, 81 451 kr respektive 52 007 kr för sakkunnigutlåtanden avgivna av
Lena Dalman och Bengt H Hansson, 27 254 kr för övriga utlägg och 1 439 600 kr för
sitt eget arbete.
111 I Marknadsdomstolen har kommunen fordrat ersättning med 2 401 620 kr, varav
755 120 kr för ombudsarvode, 826 276 kr för arvode m.m. till Karl Lundvall,
193 844 kr för övriga utlägg inklusive underlag från Industrifakta AB samt 626 380 kr
för sitt eget arbete.
112 När det gäller den av kommunen vid tingsrätten fordrade ersättningen har
Konkurrensverket som skäligt i och för sig vitsordat ett belopp om 500 000 kr för
ombudsarvode samt en ersättning om 20 000 kr för utlägget avseende sakkunnigutlåtandet avgivet av Bengt Hansson och den fordrade ersättningen om 27 254 kr för
övriga utlägg. Verket har inte vitsordat något belopp avseende vare sig den fordrade
ersättningen för sakkunnigutlåtandet avgivet av Lena Dalman eller ersättningen för
kommunens eget arbete.
113 Vad gäller den av kommunen i Marknadsdomstolen fordrade ersättningen har
Konkurrensverket vitsordat ersättningen för ombudsarvode och övriga utlägg. Vidare
har verket vitsordat hälften av ersättningen till Karl Lundvall samt hälften av ersättningen för kommunens eget arbete.
114 Marknadsdomstolen konstaterar att målet har rört komplexa marknadsförhållanden
och varit av tämligen stor omfattning. Det råder inte någon tvekan om att målet
föranlett ett omfattande arbete för både kommunens ombud och kommunen själv. Det
får också anses ha funnits skäl för kommunen att inhämta de sakkunnigutlåtanden och
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Till ledamöter i den politiska styrgruppen för Strategiska IT-frågor utses: Mattias Duell (S), Fredrich Legnemark (V), Tom Andersson (MP), Mikael Wickberg (M), Lars-Gustaf Andersson (L), Jan Idehed (C), PerJonas Carlsson (KD) och Niklas Hallberg (SD) t.o.m. den 31december 2018.
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Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Vänsterpartiet
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning av kommunalt partistöd utbetalat till
Vänsterpartiet i Borås för 2015
2015 års partistöd: 391 058
Partistödets användning som en del av V Borås intäkter framgår av bifogad resultaträkning för
perioden 2015-01-01- 2015-12-31.
Inget partistöd från tidigare år har använts under 2015.

Särskilda kommentarer till resultaträkningen
Kanslistöd V Älvsborg
Av partistödet för 2015 har 63212 kr utgått som kanslistöd till partidistriktet Vänsterpartiet Älvsborg,
vars expedition är förlagd i Borås. Distriktets expedition står för personaladministration av anställda i
Borås. Samordning av aktiviteter sker kontinuerligt mellan partidistrikt och lokal partiförening med
fokus på utbildningsinsatser för samtliga medlemmar.

Anslag Ung Vänster
Partiföreningen skänker även 10 % av det kommunala partistödet till ungdomsförbundet Ung Vänster
Borås enligt kongressbeslut.

Borås 2016-01-31
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Kassör, V Borås
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Ekonomisk berättelse 2015
Vänsterpartiet i Borås
Resultatrapport
(kr)

2015

2014

Kommunalt bidrag

391058

329 043

Partiskatt

103 514

28 713

Intäkter

Medlemsavgifter

6 554

7 836

Ut bild ningsbid rag

72 048

130 908

573174

496 500

Kanslistöd V Älvsborg

-63 212

0

Anslag Ung Vänster

-39 105

-30 000

-118 720

-82 620

-88 356

-88 356

Övriga lokalkostnader

-5 384

-2 556

Tele- och internetkostnader

-9 759

-8 666

-13 179

-10 602

-6 236

-8 604

Medlemsmöten/interna möten

-11321

-6 575

1 maj och 8 mars

-23 208

-19 014

Övrig utåtriktad verksamhet

-2 752

-18 433

Utbildning förtroendevalda

-73 137

-24171

Summa intäkter

Kostnader

Anställda, köpta tjänster
Lokalhyra

Flyers och kontorsmaterial
Porto, medlemsutskick & Rött

-700

-3 771

-1019

-1142

0

-311110

-11 538

-18 571

-467 626

-634191

0

2124

-1448

0

104100

-135 567

-104 100

0

Bidrag till övriga organisationer
Bankkostnader
Val rörelse
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiella intäkter samt avskrivningar

Ränteintäkter
Avskrivning inventarier
Resultat före avsättning

Avsättning valfond
.',),,'

~'I

Årets resultat

1\

0

-135 567

"

Granskningsintyg för Vänsterpartiet Borås
Borås 16 01 31
I egenskap av på årsmöte utsedd revisor för Vänsterpartiet Borås har jag granskat redovisningen av
det kommunala partistödet för 2015.
Jag anser att redovisningen ger en rättvisande bild av hur stödet har använts.

e~~

Peter Wiberg
Revisor, V Borås
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Utbetalning av partistöd 2016 till Sverigedemokraterna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Sverigedemokraterna i Borås för 2016 kan utbetalas.

2016-02-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0149 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-02-17/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-03-07

Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Sverigedemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
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Leif Häggblom/BKMAN
Borås Stad/BKMAN@bk
"Tony Strandgård" <tony.strandgard@gmail.com>, "Andreas Bäckman"
<andreas.backman@sd.se>
2016-02-03 19:03
Ansökan partistöd 2016

Ansöker härmed om partistödet för 2016, pengarna betalas in till Sverigedemokraterna i Borås
bank-giro
.
Kopia utav denna ansökan är skickad till föreningens ordförande samt vice ordförande.
Jag som skriver denna ansökan är föreningens kassör.
Här nedan finns en övergripande redogörelse för vad vi använt 2015 års partistöd till:
- Hyra kansli
- Vi har haft en person anställd, för att arbeta med medlemsvård, sköta daglig drift av kansli samt
bedriva politiska angelägenheter i allmänhet.
- Interna utbildningar samt träffar för medlemmar.
- Förbrukningsmaterial till partiverksamheten.
För eventuella frågor kontakta mig via e-post eller på 0702-655 098.

Datum: 4 februari 2016 20:44:47 CET
Till: <Goran.Bjorklund@boras.se>
Ämne: Komplettering ansökan partistöd
Hej Göran
Förutom mitt tidigare mail, så bifogar jag härmed revisorernas berättelse för 2015.
Detta borde rimligen framstå som ett granskningsintyg.
Återkom om ytterligare handlingar behövs.
Mvh Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås

Borås Stad har mottagit "Ansökan om partistöd 2016", daterad den 3 februari 2016.
Enligt de regler som Kommunfullmäktige fastställt den 15 januari 2015 (§4) skall det till
redovisningen fogas ett granskningsintyg. Något sådant fanns inte fogat till redovisningen.
I Kommunfullmäktiges handlingar till ärendet den 15 januari 2015 finns reglerna och
kommentarer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bl.a. kring redovisningens
innehåll och formkravet att ett granskningsintyg skall lämnas in. Om ett granskningsinty inte
lämnas in kan inget partistöd betalas ut.

Göran Björklund
Kommunsekreterare
Mvh Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås

Infogade filer

~verlj,~batenttv

Granskningsintyg för Sverigedemokraterna
Borås 11/02-16
I egenskap av på årsmötet utsedd revisor för Sverigedemokraterna Borås har jag granskat
redovisningen av det kommunala partistödet 2015.
Redovisningen ger en rättvisande bild och har används i enlighet med gällande regler.

Tomas Ekström
Revisor SD Borås
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BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd 2016 till Centerpartiet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.

2016-02-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0149 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-02-17/GB

Programområde: 1

Sida
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Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Centerpartiet
Centerpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Granskningsrapport från Centerpartiet i Borås
Gruppledare för fullmäktigegruppen
och ledamot i kommunstyrelsen Kerstin Hermansson
Ordförande för kommunkretsstyrelsen David Hårsmar
Anställd organisatör deltid
Jan ldehed
Sekreterare
Karl-Eric Nilsson
Kassör
Bo Unosson
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Kommunstyrelsen

Av årsmötet utsedda revisorer har granskat denna rapport
Ann-Britt Boman och Seth Svensson.

Intäkter till verksamheten under år 201 5
Partistöd från Borås stad
Kommunkretsens andel av medlemsavgifter
Bidrag från Riksorganisationen och C:s regionstyrelse
Bidrag för föreläsare från Studieförbundet Vuxenskolan
Ers från andra kommunkretsar för utfört arbete av organisatören
Räntor
Lotter (Frikostigt med vinster vid tombolalotterier)
SUMMA
Kommunens bidrag till kurser

286 776
33 800
6 000
2400
4200
685
-268
333 593

Se särskild sammanställning

Tidigare års överskott av kommunens partistöd har fonderats till 2018 års valrörelse.
Tack vare Centerpartiets tidningsaffärer sker ingen överföring av partistödspengar till
Centerpartiets distrikt, region eller riksorganisation.

Borås stads partistöd 286 776 har under år 201 5 använts till
Information till allmänhet och medlemmar
Medlemsbladet "Borås Fyrklöver", kampanjer, annonser, hemsida osv.

29 797

Möten, medverkande, hyror, servering mm

11 958

Lön organisatör
Arbetsgivaravgift

61600
6 285

Centerlokalen Kungsgatan. Hyra, el, försäkring. Kommunkretsens andel 41414
övriga utgifter. Inkl avtackningar, till minne.
2 567
3 826
Avskrivning inventarier
Expeditionskostnad, datorer, kopiator, städning
21 686
Telefon, mobiltelefon, resor.
6 040
Kurser för medlemmar som inte har kommunala uppdrag
4973
190146
Summa
Kvarvarande belopp av partistödet 96 630 kr har fonderats till valrörelsen 2018 liksom
medlemsavgifter och övriga inkomster.
Ovanstående siffror är kontrollerade och stämmer överens med bokföring och
årsbokslut. Räkenskaperna är förda med ordning och verifikationer finnes.
Bdrås den
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Centerpartiet i Borås
Clo Bo Unosson
Sparrfeltsg 308
504 44 Borås

Borås 2016-02-05
Borås stad
Stadskansliet
Göran Björklund

Kurser och konferenser för Centerpartiets förtroendevalda under år 2015
Centerpartiets kommundagar i Norrköping 30-31 jan 2015
Kerstin Hermansson, Jan ldehed, David Hårsmar Konferensavgift
Logikostnad för Jan I och David H
Logikostnad för Kersti H
Resa bil Borås - Norrköping- Borås

A
7500
3140
1570
1135

Kursdag för förtroendevalda i kommunen St Vuxenskolans lokal 2015-03-14
Lunch
Hyra lokal och smörgåsar

B
1 112
968

Deltagare Mattias Danielsson, David Hårsmar, Bengt Belfrage, Ingvar Zachrisson,
Jan idehed, Kerstin Hermansson, Solveig Landegren, Ulf Landegren, Bo Unosson

Karl-Eric Nilsson

Näringslivsdagen den 1 oktober 2015, Borås
Kerstin Hermansson, Ingvar Zachrisson

c
1 738

D

Centerpartiets Partistämma Falun 24-27 sept 2015
Deltagare David Hårsmar
Endast den delen av kostnaden som
betalats av Centerpartiet i Borås. Många av frågorna i motionsbehandlingen
behandlar kommunala frågor

Centerpartiets budgetdagar Hotell Bogesund Ulricehamn 2-3 okt 2015
Kerstin Hermansson, Maj-Britt Eckerström, Monica Johansson
Jan ldehed, David Hårsmar, Karl-Erik Nilsson, Bo Unosson, Leif Olsson,
Ingvar Zachrisson, Cecilia Andersson, Solveig Landegren, Ulf landegren
Alexander Andersson
Regional konferens Agenda 2025, Hotell Scandic Billingen, Skövde
13-14 november Kerstin Hermansson, Ulf Landegren, Mattias Danielsson,
Resersättning
Jan ldehed,
Parkering
SUMMA för år 2015

2 165

E
25 333

F
540
100
45 301

Bankonto Länsförsäkringar Bank
Med vänlig hälsning
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PROGRAM
Fredag

08.30 - 10.00 Registrering.
10.00 - 10.20

Välkommen till Kommundagarna 2015.
tJ(.t 111'cl
Mari-Louise Wernersson, Ordförande kommunala sektionen.
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10.20 - 11.05

Anförande av partiordförande Annie Lööf.

11.05 - 11.08

Centerpartiets internationella stiftelse.
Insamling till CIS demokratiarbete i Burkina Faso.

11.10 - 12.10

Närodlad politik- Om framgångsfaktorer och vikten av att ha en plan.
Michael Arthursson, partisekreterare och Ida Karlsson, chef på regionenheten leder en
diskussion med Madeleine Jakobsson som blev ny KSO i Nordmaling efter att partiet ökade från 19.4 % förra valet till över 36 % i valet 2014 , Fredrick Federley, EUparlamentariker som lyckades ta ett mandat i kommunfullmäktige i mandatlösa Botkyrka och Theresa Flatmo som i kommunvalet i Bräcke fick över 64% av personkryssen. Samt en diskussion med valanalysgruppens ordförande Johan Linander.

12.10 - 13.30

Lunch och mingel bland utställarna.

13.30 - 15.00

Seminarieomgång

15.00 - 15.30

Fika och mingel bland utställarna.

15.30 - 17.00

Seminarieomgång 2.

19.30

Mingel och fördrink.

20.00

Bankett med dans till Mannerz.
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Lördag

8.30 - 09.20

Hur driver vi opinion när lokala mediasverige krymper?
Bosse Svensson konsult leder samtal mellan Arne Modig opinionsanalytiker och
Karl-Johan Karlsson mediastrateg.

9.20 - 09.50

Fika och mingel bland utställare.

09.50 - 10.40

Seminarieomgång 3.

11.00- 11.50

Seminarieomgång 4.

12.00

Avstamp för en ny mandatperiod.
Anders W Jonsson, l:e vice partiordförande och Anna-Karin
Hatt, 2:e vice partiordförand~.
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12:30

Avslut och lunch
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Faktura
Centerpartiet
Kommundagarna 30-31 januari 2015
Kund
Borås Kommunkrets
Jan ldehed
Kungsgatan 40
503 35 Borås

Faktura nr
C6011

Betalningsvillkor
15 Dagar

Vår referens
Helene Lundberg

j
Konferensavgift
Hotel Centric, enkelrum
Hotel Centric, enkelrum

Sista betalningsdag
2015-02-25

Fakturadatum
2015-02-10

Er referens
Jan ldehed

C1 n

1

Q/i. vrc~
)

H
~ l40

(

l

2
2
2

5 000,00
1150,00
1 990,00

SEK 2 500,00
SEK 575,00
SEK 995,00

~

Kostnadsställe:
Info: Kommundagar
Deltagare: Jan ldehed

Fakturering för Centerpartiets Kommundagar 30-31januari2015
administreras av Blick Möteskonsult AB, org nr 556272-5860,
och inbetalning sker till Blick Möteskonsults konto, bg 5973
5464.
Vid frågor angående faktura kontakta
Eva Brose Johansson tel. 08-556 029 03

5 310 D '8 l4\J
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Företaget,jrnehar F-skattesedel

Postadress
Centerpartiets Riksorganisation
Box 2200
103 15 Stockholm
'il
Oro nr. 802000-5420
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Momsregistreringsnummer

TiiiAN

Bank
Swedbank

! SE5280000832799034546128
SWIFT
. SWEDSESS
Bankgiro
'1·
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Bilaga
Er referens

Artikel Benämnin__g________
100
700
710

Bilaga

Jan ldehed

Konferensavgift
Hotel Centric, enkelrum
Hotel Centric, enkelrum

I Antal
1
1
1

I

a priL~~!~P~-=~-~=~~-~~~~)
2 500.00 kr
575,00 kr
995,00 kr

I

2 500,00
575,00
995,00

i

Kostnadsställe:
Info: Kommundagar
Deltagare: Jan ldehed

I

1'

Fakturering för Centerpartiets Kommundagar 30-31 januari 2015
administreras av Blick Möteskonsult AB, org nr 556272-5860,
och inbetalning sker till Blick Möteskonsults konto, bg
5464.

Vi~frågor angående faktura kontakta

c.E•

1

lrose Johansson tel. 08-556 029 03

Er t"'-(erens

David Hårsmar

Bilaga

Antal
1

700

710

Hotel Centric, enkelrum
Hotel Centric, enkelrum

Kostnadsställe:
Info: kommundagar
Deltagare: David Hårsmar
Fakturering för Centerpartiets Kommundagar 30-31 januari 2015
administreras av Blick Möteskonsult AB, org nr 556272-5860,
och inbetalning sker till Blick Möteskonsults konto, bg 5973
5464.
Vid frågor angående faktura kontakta
Eva Brose Johansson tel. 08-556 029 03
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500,00 kr
575,00 kr
995,00 kr

2

Belo {>_ _______----;
2 500,00
575,00
995,00

C8A

Faktura
Centerpartiet
Kommundagarna 30-31 januari 2015
Kund
Centerpartiet Borås Krets
c/o Jan ldehed
Kungsgatan 40
503 35 Borås

Betalningsvillkor
15 Dagar

Vår referens
Helene Lundberg

Faktura nr
C6194

Fakturadatum
2015-02-11

Er referens
Kerstin Hermansson

I~

Konferensavgift
e"r
Hotel Centric, enkelrum
Hotel Centric, enkelrum

I

Kostnadsställe:
Info: Kerstin Hermansson
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Sista betalningsdag
2015-02-26

500,00
575,00
995,00

SEK2
SEK
SEK

Deltagare: Kerstin Hermansson
Fakturering för Centerpartiets Kommundagar 30-31januari2015
administreras av Blick Möteskonsult AB, org nr 556272-5860,
och inbetalning sker till Blick Möteskonsults konto, bg 5973
5464.
Vid frågor angående faktura kontakta
Eva Brose Johansson tel. 08-556 029 03
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Företaget il:19,,ehar F-skattesedel

Postadress
Centerpartiets Riksorganisation
Box2200
103 15 Stockholm

<!
Org nr. 802000-5420

Tel
+ 46 (0)8 617 38 00
Fax

Webbsida
www.centerpartiet.se

Momsregistreringsnummer
Bank
Swedbank

IBAN
SE5280000832799034546128
SWIFT
SWEDSESS
Bankgiro

(J-t3)
\
'

',,

Janldehed

8

David Hårsmar [David. Harsmar@centerpartiet.se}
den 12 mars 2015 14:22
Mattias Danielsson; David Hårsmar; Bengt Belfrage; Bo Unosson; Henrik Gustavsson;
Ingvar Zachrisson; Jan ldehed; Karl-Eric Nilsson; Kerstin Hermansson; Britt-Marie
Bertilsson; Alexander Andersson; Solveig Landegren; Ulf Landegren
Preliminärt program för lördag

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Hej styrelsen!

Det ser ut som om vi blir minst tio på lördag. Kul!

Vi samlas kl 9 i SV:s nya lokaler. Lunch senast kl 14 på "Köket".
1'-Jedan finns ett preliminärt program som jag och Mattias skissat på.
Väl mött!
/David

tid

programpunkt

09:00

Introduktion till dagen

09:15

Centerpartiet-Quiz (mest på kul)

09:30

Organisation (grupper, arbetsbeskrivning och
kontakter)

10:15
10:45

Kommunikation (externt, internt)
--- FIKA! ---

11: 15

Val vinst 2018 !
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12: 15

Strategisk medlemsvärvning

("

Il

Avslutning och summering

14:00

Slut för dagen, lunch på Restaurang "Köket'" för
de som har möjlighet
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Aktuella frågor
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SV Sjuhärad
Druveforsvägen 8, 50433 BORÅS
Tel 0771-50 20 20
Epost sjuharad@sv.se
Hemsida www.sv.se/sjuharad

Vuxenskolan

FAKTURA

Lokalkontor

Centerns Kommunkrets i Borås
Janldehed
Kungsgatan 40
503 35 BORÅS

Rävlandavägen 21 E, 51791 BOLLEBYGD
033-288011, sjuharad@sv.se

Vår referens

Er referens

Pirjo Hedlund

Mattias Danielsson

Fakturadatum

Förfallodatum

OCR nummer

Fakturanummer

2015-04-28

2015-05-13

5502222128431

221284

Antal

A'pris

Be~~

1,00
11,00

550,00
38,00

550.00
418,00.

!Ärrangemangl Specifikation

yra lokal "Spolen" Druveforsvägen Borås 20150314 9-14
11 smörgåsar med köttbullar
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Summa före rabatt

Rabatt

öresutjämning

Att betala

.968,00

0,00

0,00

968,00

·Organisationsnr

8645001;f!478
F-skatt'

BankGiro

®
I

1.•eslae C

FAKTURA

Leveransadress

Kundadress

Centerns Kommunkrets i Borås

Centerns Kommunkrets i Borås

Kungsgatan 40
503 35 BORÅS
Sverige

Kungsgatan 40
503 35 BORÅS
Sverige

Vår order
Vår ref.
Kund·ID
Kontakt
Kundmomsnr.

GoK098112
Helena Flodin
1535512
Jan ldehed

P~'1~

O•tl.lm

Projekt

00025651

Sida
1
Fakturanummer 7067281704
Utskriftsdatum
Förfallodatum
Bet.villkor
Dröjsmåls ränta

2015-09-21
2015-10-21
30 dagar netto
0,73 % Avgift 45,00

Destfnation

.'•mt . . ,

Pt'oducent

Faktura för deltagande på Näringslivsdagen 1 oktober 2015
.~..,kningsnummer

(§J

347,50

1 390,00

5475128

5475128-1
Kerstin Hermansson
Ingvar Zacrisson

,iljett
Resenär

Vi reserverar oss för ev. valutajustering vid utrikes destinationer

Moms Momskod

Ursprungligt
beiop,e

Momsbeiopp

1 390,00

347,50

25% SE25

,,...
c··~

-> ~\

1

f
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b
k f 738

Vid betalning ange följande betalningsreferens: 7067281704
s:ersäljningssaldo

.

Tillägg

1 390,00

Rl:SIA AB I Borås affärsresor
Allegatan 43
503 37 BORÅS

1
affarsresor. boras@resia.se

Tel Privat 033-229050
Tel Affärs 033-229070
Tel Grup~ 033-229060
Fax
+46-33-22 90 69

Moms

Öresutjämning

347,50

0,50

Moms-nr
Org nr.

SE5561644260-01
556164-4260

Webbsida

www.resia.se

Godkänd för F·Skatt

Valuta

SEK

Total

1 738,00

Bankgironummer
PlusGironummer
BIC
NDEASESS
IBAN
SE2695000099604243624220

Faktura

@

Centerpartiet
Partistämma 2015

Betalningsvillkor
15 Dagar

Vår referens
Henrik Falk

Faktura nr
C7034

0

Kund
Centerpartiet Borås
Bo Unosson
Sparrfeltsgatan 308
504 44 Borås

CENTERPARTIET

Er referens
David Hårsmar

Sista betalningsdag
2015-10-22

Fakturadatum
2015-10-07

3

Enkelrumstillägg
Bankettmiddag

1

1 500,00
665,00

SEK 500,00
SEK 665,00

Kostnadsställe:
Info:
Deltagare: David Hårsmar

Fakturering för Partistämman 2015
administreras av Blick Möteskonsult AB, org nr 556272-5860,
och inbetalning sker till Blick Möteskonsults konto, bg 5973
5464.
Vid frågor angående faktura kontakta
Madeleine Persson, madeleine@blickmoteskonsult.se
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godkänt för F-skatt.
I

POStadreSS
Centerpartiets Riksorganisation
Box 2200
103 15 Stockholm

~

Or nr. 802000-5420

Tel
+ 46 (0)8 617 38 00
Fax

Webbsida
I Momsregistreringsnummer
www.centerpartiet.se
Bank
Swedbank

j

-- .... ---·--~~-·-·~ · - - - - · · - - - - · · - - - - - - -

1

IBAN
SE5280000832799034546128
SWIFT
SWEDSESS

_J 5

_ _ _.

E
Program till budgetdagar
Hotell Bogesund Ulricehamn
Fredag 2 oktober
12.00 Lunch
13.00 Välkomna och inledning av Miljöutredare Pia
Aspengren och Karl-Eric Nilsson Pia har kemikalier som
specialämne
14.30 Kaffe
15.00 Budgetförutsättningar. Roger Cardell från Borås
Stad medverkar
16.00 -17.30 Egna Budgetdiskussioner i grupper
18.00 Promenad på stan med Jan-Åke"Hugo"Claesson
19.30 Tvårätters middag
Lördag den 3 oktober
Frukost
8.30 Summering av gårdagen
9.00 Ola Johansson, riksdagsledamot från Halland
"Bostadspolitik i ett kommunperspektiv"
10.00 Kaffe
10.30 Prioriteringar? Frågor att lyfta in i Budget 2016
12.00 Avslut och hemfärd

~
':,~.

1

Närvarolista vid utbildningsdagar
på Hotell Bogesund 2-3 oktober

Namn

··Ulf Landegren
Solveig Landegren
· Karl-Eric Nilsson
, Kerstin Hermansson
· Ingvar Zachrisson
·Janldehed
· Monica Johansson
· Leif Olsson
~ Cicilia Andersson
• Maj-Britt Eckerström
Alexander Andersson
, David Hårsmar
, Bo Unosson

'.~.

tJ

Nömnd

Servicenämnden
stdn Väster
Miljö och konsumentnämnden
Kommunstyrelsen och stdn Väster
Viskaforsbostäder
Tekniska nämnden
stdn Norr
Sandhultsbostäder
Fritid och folkhälsonämnden
Samhälsbyggnadsnämnden
Miljö och konsumentnämnden
Komunstyrelsen
Arbets Iivsnä m nden

f

HC)TE

GES ND
U l. R I C I H A M N

E
Centerpartiet Borås Kommunkrets
Kungsgatan 40
503 35 Borås
Er ref: Jan ldehed

Fakturanr: 6928

Ulricehamn den 7 oktober 2015

Konferensarrangemang 2-3/10 2015

a 1605:2 personer helpension dubbelrum a 2710:4 personer dagkonferens+ middag a810:2 personer extra em-kaffe a89:8 rum debiteras pga sen avbokning a 795:-

12 840. 00

8 personer helpension i enkelrum

2 710.00
3 240.00
138.00
6 360.00
45.00

Fa kture ri ngsavgift

25 333.00

Att betala
Moms ingår med 25% 1 332.60
Moms ingår med 12% 2 000.37

D
J 01io R 2S 3 '3'3

....... "V

J

Total moms 3 332.97

nlO

Betalningsvillkor: 20 dagar netto
Efter förfallodatum 27 oktober 2015 debiteras dröjsmålsränta med 8% ögd

Tack för besöket och välkomna åter!

.:.J.i.

Hotell Bogesund
f;I

Bankgiro

I Stureplan / Box 225 I 523 25 Ulricehamn / Tel 0321-154 10 I Fax 0321-413
I F-skattebevis + Org nr 556623-5197 I VAT-nummer SE556623519701
IBAN: SE9080000838080040673121 / BIC/SWIFT: SWEDSESS
Hemsida www.hotellbogesund.se

I

E-post info@hotellbogesund.se
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Välkommen till regional konferens om Agenda 2025
Du som får denna bekräftelse iir anmäld till Centerpartiets konferens Agenda 2025
Datum:
Tid:
Plats:
Frågor, kontakt:

13-14 november 2015
Start fredag kl. 15.30- slut lördag kl. 14.00
Hotell Scandic Billingen, Skövde
ulrika.johansson@centerpartiet.se, tfn 072-716 38 51

Program
Fredag
15.30

Eftcrmiddagskaffet stilr framdukat och Du chcck;1r in.

16.30

Vi har gt1tt rakt över gatan till Kulturhuset diir kviillcns program iir

16.30
16.35
16.45

Viilkornna och praktiska cletaljn
Välkomna till Skövde
Valkarnpanjer i vår omv:irld
-Goda erforenheter
Centerpartiets m;'l11gfaldsprojekt
Vinna val
-Positivt exempel

17.45
18.15

19.30

Regionen beten Viist
Leif Walterurn, Kommunalråd
Joakim Frantz
Jenny Axelsson, Mångfolclsprojektet
Henrik Oretorp, Kommunr:1cl Halmstad

Middagen serveras p:'l Hotell Scandic Billingens andra v;'\ning

Lördag
Frukost serveras fr;'\11 kl 7
8.30
God morgon,
p;'l Hotell Scandic Bill ingens andra v:lning

Regionenheten Viist

Agenda 2025 - v:'ir pL1n fiir frarntidrn
Partistyrelseledamöterna Nlari-Lo11ise Wernersson och Nfattfas Larsson är V<i°rdar_/(jr
dagen som innehdller hclgrupp och grupparbeten
Ca 9.45

Fika

HU5

Agenda 2025 - fortsiittni11g

12.00

Lunch

13.0U

Aktuell politik

14.00

Tack för din medverkan

Partistyrelse

Programmet slutar tidigare än som tidigare sagtsj<ir att möta deltagares ön.ikemdl och
tdgtidtabell
',~,

I

Stora Nygatan 4 Box 2200 203 25 Stockholm
+46 (o) 8-617 38 99 (t) +46 (o) 8-617 38 20 (f)
info@centerpartiet.se www.centerpartiet.se
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Från: jan-olov idehed jan.idetiecl@~nrnllcom &
Ämne:
Datum: 14 november 2015 15:42
Till: Jan ldehed Jan ldehed jan.icloh<Jdrio9mailcurn
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BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd 2016 till Moderata samlingspartiet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Moderata samlingspartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.

2016-02-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0149 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-02-17/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-03-07

Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Moderata
samlingspartiet
Moderata samlingspartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Moderata samlingspartiet i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2016-02-16

~moderaterna

Redovisning av partistöd
Enligt 11 § kommunallagen ska partier som uppbär partistöd årligen redovisa att
utbetalt partistöd har använts för att stärka det politiska partiets ställning i den
kommunala demokratin.

Parti: Moderaterna, Borås Stad
Perioden avser: 2015-01-01till2015-12-31

Intäkter:
Partistöd: 964.609 kr
övrigt:174.091Utbildningsbidrag+7.022 Räntor Totalt 181.113 kr
Kostnader:
Service- och kanslitjänster, länsförbund not1: 348.634 kr
övrigt not2: 359.893 kr
Ej använda medel not3: 437 .195 kr
Sparade medel från tidigare år not4: 1.052.451 kr

1

Not 1:
Service och kanslitjänster avser bl.a. försäkringar, medlemssystem, administrativ och IT-support, kassör, presstjänst, utbildning, kopiering och tryckning av
lokalt material. Valadministration inför val 2018
Not2:
Utbildning av förtroendevalda, eventuella lokalhyror, It-utrustning, möten, opinionsbildande verksamhet.
Not3:
Medel som ej används, avsätts bl.a. för kommande valrörelser.
Not4:
Tidigare medel som avsatts bl.a. för kommande valrörelser.

,,.,

Moderata Samlingspartiet Borås Kretsen

Sida:

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsårets början: 15-01-01
Resultatenhet: Hela Rlretaget
Period: 15-01-01- 15-12-31

Utskrivet:

16-02-16

Senaste vernr:

15084

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3110
3120
S:a Nettoomsättning

Intäkter Partistöd 52, 141 x 18,5
Intäkter Utbildningsbidrag 782 lx26

S:a Rörelseintäkter och lagerR>rändring

964 609,00
174 091 ,00
1 138 700,00
1 138 700,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och R>rnödenheter mm
4130
Direkta kostn stöd Borås Partiförening
4131
Direkta kostn stöd Fristads partiförenin
4132
Direkta kostn stöd Moderata Seniorer
4151
Direkta kostnader valet 2014
4170
Kampanj I PR verksamhet
S:a Råvaror och ftlrnödenheter mm

Bruttovinst

1 008 427,49

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5090
Kostnader+Utrustning hyrd lokal
5530
Kommunfullmäktigegruppen
5531
Kretsstyrelsen
5550
Årsmöteskostnader
Partistöd till Länsllirbundet
5560
Utbildning/Konferenser Medlemmar
5570
6110
Kontorsmaterial
6220
Internet
6250
Porto
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7015
7171
S:a Personalkostnader

-92901 , 16
-5 774,35
-JO 000,00
-14 027,00
-7 570,00
-130 272,51

Ersättning Kassör
Representation/Minnesgåvor

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-35 547,00
-355,25
-7 975,00
-2 321 ,00
-17 588,00
-337 613,00
-157 213,98
-694,00
-2 478,75
-70,00
-561 855,98

-ll 021 ,00
-5 377,00
-16 398,00
-708 526,49

Rörelseresultat fOre avskrivningar

430 173,51

Rörelseresultat efter avskrivningar

430 173,51

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

430 173,51

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7 022,02
7 022,02

S:a Resultat från finansiella investeringar

7 022,02

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

437 195,53

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

437 195,53

Resultat före skatt

437 195,53

Beräknat resultat

437 195,53

8999

~

Redovisat resultat

-437 195,53

Sida:

Moderata Samlingspartiet Borås Kretsen

Balansrapport
Räkenskapsårets början: 15-01-01
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 15-01-01- 15-12-31

16-02-16

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

15084

lng balans

Period

Utg balans

1 050 895,47
0,00
1 555,77
1 052 451,24

-1050895,47
1465633,00
22 458,00
437 195,53

0,00
I 465 633,00
24 013,77
1489646,77

l 052 451,24

437 195,53

1489646,77

l 052 451,24

437 195,53

1489 646,77

-1 958 155,55
905 704,31
-1 052 451,24

905 704,31
-1 342 899,84
-437 195,53

-1052451,24
-437 195,53
- I 489 646,77

-1052451,24

-437 195,53

-1 489 646,77

0,00

0,00

0,00

TILLGANGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1930
1935
1950
S:a Kassa och

Bank checkräkningskonto
AMFA BANK sparkonto
Transaktionskonto
bank

S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
2019
S:a Eget kapital

Eget kapital
Redovisat resultat

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERAKNAT RESULTAT***

I

2016-02-16

~moderaterna

Gransknings rapport
Enligt 11 § ska en av mottagaren utsedd särskild granskare granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Parti: Moderaterna Borås Stad
Perioden avser: 2015-01-01till2015-12-31

Nedanstående person är utsedd att granska Moderaterna i Borås Stads redovisning av hur det lokala partistödet har använts för verksamhetsåret 2015.
Den redovisning som inlämnats till Borås Stad från Moderaterna ger en rättvisande bild av hur det lokala partistödet har använts.

7rn
tMiL
1ngeg~nyborg l'f!!lr~

Utsedd granskare
I

Kc8

BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om skadestånd
En kommuninnevånare har begärt 100 000 Euro i skadestånd för angivna kränkningar mot honom och
hans familj.
Stadsjuristen har upprättat en PM med förslaget att hans begäran ska avslås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avslår, enligt stadsjuristens förslag, begäran från kommuninvånare om skadestånd med
100 000 Euro för påstådda kränkningar.

2016-02-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0180 108
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 20160218/Svante Stomberg

Sida
1(1)

PM
2016-02-18

Dnr 2016/KS0180

Stadskansliet
Avd: Sekretariatet
Handläggare: Lars-Olof Danielsson

Begäran om skadestånd
En kommuninvånare, som invandrat till Sverige från Rumänien för 30 år sedan, har i
skrivelse begärt skadestånd om 100 000 Euro från kommunen för sig och sin familj.
Grunden för kravet är, så som den uppfattats, att varken han och hustrun eller sonen
fått något arbete i Sverige, trots otaliga ansökningar, samt att de nu, som pensionärer,
får så låg pension att de inte kan leva på denna. Därtill anser de sig illa behandlade av
såväl Arbetsförmedlingen som socialtjänsten.
Kommunen kan enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen bli skadeståndsskyldig för skada,
som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. På samma sätt kan
kommunen, enligt 3 kap 3 § samma lag, bli skadeståndsskyldig för skada på grund av
fel eller försummelse när råd eller upplysning lämnas, om det finns särskilda skäl för
det.
Även om det är förståeligt med en stor frustration över att inte erhålla de arbeten man
söker, särskilt om detta upprepas under en mycket lång tid, innebär inte det att kommunen kan anses ha gjort något fel, varken vid myndighetsutövning eller vid lämnande av råd eller upplysning. Något skadestånd kan således inte utges på den grunden.
Blanka påståenden om att företrädare för socialtjänsten behandlat sökanden illa, kan
inte heller leda till en bedömning att det finns något skäl för kommunen att utge skadestånd.
Vad slutligen gäller påstådda felaktigheter av statlig myndighet, kan sådana aldrig leda
till att kommunen har något skadeståndsansvar.
Sammantaget har det inte framförts något som skulle kunna ge kommunen ens rätt
att utge skadestånd, varför det föreslås att begäran avslås.
Borås

Lars-Olof Danielsson
Stadsjurist

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

0/-03 -2016
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PF 1 a-e) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-e till handlingarna)

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Romsk inkludering
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Arbetet med romsk inkludering i Borås Stad ligger inom ramen för Arbetslivsnämndes nuvarande
uppdrag.

20160218
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0122 130
Programområde: 1
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-02-16/Ingegerd Eriksson

Sida
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2016-03-07

Dnr 2016/KS0122

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Romsk inkludering
De nationella minoriteterna har en stark ställning genom FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringen har genom att ta fram strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 (Skr. 2011/12:56), satt ytterligare fokus på området. Den tjugoåriga strategin görs inom ramen för den minoritetspolitiska strategin (prop. 2008/09:158) och ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken
(prop. 1998/99:143). Målgruppen är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt
och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Hela genomförandet av
strategin bör präglas av romsk delaktighet och romskt inflytande med inriktning på förstärkt genomförande och kontinuerlig uppföljning av romers tillgång till de mänskliga
rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå.

Insatserna inom ramen för den tjugoåriga strategin för romsk inkludering har under
2012-2015 koncentrerats till fem pilotkommuner som efter ansökan fått årligt bidrag
av regeringen för att intensifiera de lokala insatserna för romsk inkludering. Från 2016
ges möjlighet för ytterligare kommuner att medverka i och få bidrag till att utveckla
verksamhet för romsk inkludering.
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden.
Inom integrationsområdet ligger också invandrarservice, insatser för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.
Arbetslivsnämnden föreslår nu i skrivelse till Kommunfullmäktige att man ges uppdraget
att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den av riksdagen
beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.

Kommunstyrelsen anser att uppdraget att arbeta med romsk inkludering i Borås Stad
och att ansöka om bidrag för att från och med 2016 medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå ligger inom ramen för det nuvarande uppdraget som Arbetslivsnämnden har.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Arbetet med romsk inkludering i Borås Stad ligger inom ramen för Arbetslivsnämndes nuvarande uppdrag.
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
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Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Sida
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Arbetslivsförvaltningen

2016-01-19

2016/ALN0004

Ingwer Kliche 033-35 70 08
Kommunfullmäktige

Romsk inkludering
De nationella minoriteterna har en stark ställning genom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringen
har genom att ta fram strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 (Skr. 2011/12:56),
satt ytterligare fokus på området. Den tjugoåriga strategin görs inom ramen för den
minoritetspolitiska strategin (prop. 2008/09:158) och ska ses som en förstärkning av
minoritetspolitiken (prop. 1998/99:143). Målgruppen är framför allt de romer som
befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering.
Hela genomförandet av strategin bör präglas av romsk delaktighet och romskt inflytande med inriktning på förstärkt genomförande och kontinuerlig uppföljning av romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå. Det
har utsetts 5 pilotkommuner som ska arbeta utifrån strategin. Arbetet har pågått sedan 2012 och erfarenheter har redovisats löpande.
Vid en granskning av Borås Stads arbete för romsk inkludering konstateras att aktiviteterna är begränsade till att stötta Romani kulturförening, söka lokal för föreningen,
hålla dialogforum samt viss modersmåls-undervisning. Det finns en ganska stor utvecklingspotential i arbetet med romsk inkludering i Borås Stad. Lagstiftningen ställer
också ganska stora krav på kommunerna i att möta upp de rättigheter för romer som
är formulerade i lagstiftningen. Genom ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”,
har regeringen markerat att kommuner och landsting behöver stärka upp arbetet, och
stöd för detta finns i de erfarenheter som pilotkommunerna har redovisat. Det viktigaste för att stärka arbetet med romsk inkludering är att formulera ett tydligt uppdrag
utifrån den lagstiftning och strategi som finns framtagen.
Förslag att Kommunfullmäktige ger Arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag
att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den av riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.

Beslut
Arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Arbetslivsnämnden uppdraget
att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den av riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lotta Preijde
Första vice ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 5 omdanas succesivt till trygghetsbostäder.
Inflyttning planeras från den 1 september 2016.
Vidare uppmanas AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att titta vidare på möjligheterna till ett
större och mer varierat trygghetsboende i området.

2016-02-22
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0648
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-02-22/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2015/KS0648

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Omdaning av vård- och omsorgsboende till
trygghetsbostäder
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har 2015-09-22 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att
avveckla vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F i syfte att omdana
dem till trygghetsbostäder. Bakgrunden är efterfrågan på trygghetsbostäder och
tomma platser på vård- och omsorgsboenden.
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 ställt sig bakom den inriktning som Stadsdelsnämnden Öster föreslagit för ”Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder”. Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut Stadsdelsnämnden Öster att ta
fram ett slutligt förslag till Kommunfullmäktige. Det ska ske samverkan med övriga
berörda nämnder och styrelser, i första hand berörda fastighetsägare, och Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att införa ett intagningsstopp på de vård- och omsorgsboenden som Stadsdelsnämnden Öster föreslår ska
omdanas. Intagningsstoppet gäller från 27 oktober 2015 och det antal platser som ska
omdanas.
Omdaning av Margaretagatan 5
Stadsdelsnämnden Öster har samverkat med Stadsdelsnämnden Norr och AB Bostäder. Parterna är överens om att Margaretagatan 5 kan omdanas till trygghetsbostäder.
Margaretagatan 5 är ett vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser.
Stadsdelsnämnden Norr framhåller i sitt remissvar till Öster 2016-01-25 att nämnden
ser gärna att omdaning påbörjas på Margaretagatan 5 som har ett stort antal tomma
lägenheter och en god beredskap från fastighetsägarens sida att driva detta som trygghetsbostäder. Då de berörda remissinstanserna ställer sig positiva till en omdaning av
Margaretagatan 5 samt att det finns behov av att skapa ytterligare trygghetsbostäder i
kommunen behandlas omdaningen av detta vård- och omsorgsboendet nu i ett särskild ärende.
Idag finns ett blockförhyrningsavtal mellan Lokalförsörjningsnämnden och AB Bostäder. Avtalet kan sägas upp löpande med 12-månaders uppsägning. AB Bostäder är
beredda att säga upp avtalet tidigare och att succesivt ge möjligheter för hyresgäster
att flytta in i de nu lediga lägenheterna. Den 8 februari 2016 var tolv av de 28 lägen-
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heterna tomma. Fem boende har redan gjort valet att flytta till ett annat vård- och
omsorgsboende.
I Borås Stads regler för trygghetsbostäder är ett villkor att fastigheten ska vara certifierad enligt Borås Stads Bokvämtkoncept. Vid en besiktning som är genomförd 201511-03 konstateras att fastigheten saknar porttelefon och att tittöga saknas till samtliga
entrédörrar till lägenheterna. Dessutom saknas kontrastmarkeringar runt vissa entredörrar i fastigheten. AB Bostäder kommer att åtgärda anmärkningarna, detta kommer
att leda till en hyreshöjning på ca 100 kronor per månad.
Stadsdelsförvaltningen Norr ansvarar för att boende på Margaretagatan 5 hålls informerade under hela förändringsprocessen. Stadsdelsförvaltningen Norr och AB Bostäder kommer att ha en gemensam information för de som idag bor på Margaretagatan
5 när erforderliga beslut är fattade. Boende på Margaretagatan 5 får ett erbjudande om
att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Tackar den boende nej så upphör biståndsbeslutet om plats på vård-och omsorgsboende och ett nytt biståndsbeslut om
hemtjänstinsatser fattas utifrån den enskildes behov. De får också teckna ett hyreskontrakt direkt med fastighetsägaren.
Gemensamhetslokalen integreras med befintlig restaurang och mötesplats på Margaretagatan 5. Tillgång till dessa gemensamhetsutrymmen har även de som bor på vårdoch omsorgsboendet Margaretagatan 9.
Fortsatt arbete
AB Bostäder föreslår i sitt remissvar att man borde titta på möjligheterna till ett större
och mera varierat trygghetsboende i området, ett sätt är att inkludera delar av lägenheterna på Margaretagatan 3 och 7. Kommunfullmäktige ser positivt på att utveckla
fler trygghetsbostäder och uppmanar AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att
titta vidare på detta.
Ett antal åtgärder ska genomföras innan nya hyresgästen kan erbjudas en lägenhet.
Inflyttning i trygghetsbostäderna planeras från den 1 september 2016.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Vård- och omsorgsboendet på Margaretagatan 5 omdanas succesivt till trygghetsbostäder.
Inflyttning planeras från den 1 september 2016.
Vidare uppmanas AB Bostäder och Stadsdelsnämnden Norr att titta vidare på möjligheterna
till ett större och mer varierat trygghetsboende i området.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

3

Bilagor:
Stadsdelsnämnd Öster, skrivelse
AB Bostäder, remissvar
Stadsdelsnämnden Norr, remissvar
AB Bostäder och Stadsdelsförvaltningen Norr, Avtal- Trygghetsbostäder
Samhällsbyggnadsförvaltningen, besiktningsunderlag Margaretagatan 5

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2015-12-15
2015/SDNO0090
Handläggare
Annica Olausson, Maria Rangefil

Kommunstyrelsen

Omdaning av Margaretagatan 5 till trygghetsbostäder
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Kommunfullmäktige avvecklar vård- och
omsorgsboendet Margaretagatan 5 i syfte att omdana det till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Kommunfullmäktige ger Lokalförsörjningsnämnden i
uppdrag att säga upp hyresavtalet med AB Bostäder så att lägenheterna erbjuds som
trygghetsbostäder.
Ärendet
Stadsdelsnämnden Öster har 2015-09-22 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att
avveckla vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F i syfte att omdana dem till
trygghetsbostäder. Bakgrunden är efterfrågan på trygghetsbostäder och tomma platser på
vård- och omsorgsboenden.
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 ställt sig bakom den inriktning som Stadsdelsnämnden
Öster föreslagit för ”Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder”.
Kommunstyrelsen uppmanar i sitt beslut Stadsdelsnämnden Öster att ta fram ett slutligt
förslag till Kommunfullmäktige. Det ska ske samverkan med övriga berörda nämnder och
styrelser, i första hand berörda fastighetsägare, och Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att införa ett intagningsstopp på de vård- och
omsorgsboenden som Stadsdelsnämnden Öster föreslår ska omdanas. Intagningsstoppet
gäller från 27 oktober 2015 och det antal platser som ska omdanas.
Stadsdelsnämnden Öster har samverkat med Stadsdelsnämnden Norr och AB Bostäder.
Parterna är överens om att Margaretagatan 5 kan omdanas till trygghetsbostäder.
Margaretagatan 5 är ett vård- och omsorgsboende med hemtjänstinsatser. Den 1 december
2015 var nio av de 28 platserna tomma.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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REMISSVAR
Datum

Handläggare, telefon
Sven Liljegren, 44 20 33

Diarienummer

2015-12-14

Stadsdelsnämnden Öster

Omdaning äldreboende till trygghetsboende

Styrelsens beslut
AB Bostäder avstyrker förslaget till omdaning av äldreboenden till
trygghetsboenden.
Styrelsens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Öster föreslår kommunfullmäktige att vård- och
omsorgsboenden på Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt ytterligare
elva bostäder på andra boenden avvecklas i syfte att omdana dessa till
trygghetsbostäder. Boendena på Margaretagatan 5 och Klintesväng 10
ingår i AB Bostäders bestånd.
I Borås finns i dagsläget 145 trygghetsbostäder, varav ett stort antal finns
hos AB Bostäder på Duvan, 93 stycken. Ytterligare 32 trygghetsboenden
omdanas i Spinnaren på Norrby.
Förslaget att omdana dessa boenden till trygghetsboenden grundar sig på
att Borås har ett stort antal tomma platser i bård- och omsorgsboenden.
Staden uppskattar hyresförluster för lokalförsörjningsförvaltningen till 2,6
mkr på årsbasis. Dessutom betalas internt ut tomtidsersättning på
uppskattningsvis 16,8 mkr.
På Margaretagatan 5 finns 28 boenden eller lägenheter som blockförhyrs
av staden. Det är 19 lägenheter på ett rum och kök i storleksordningen 4959 m2 och 9 lägenheter på två rum och kök i storleksordningen 57-59 m2.
På Klintesväng 10 har vi 17 lägenheter varav en används som lokal. De
övriga är 13 lägenheter på ett rum och kök samt tre lägenheter på två rum
och kök. Borås Stad hyr hela Klintesväng 10 och hyresavtalet löper ut
2019-01-31. I förslaget från stadsdelsnämnd Öster anges att det är ett
boende med 16 lägenheter.
I stadens regler för trygghetsboende står det att boendet ska bestå av
minst 20 lägenheter, samlade i ett hus eller i närliggande hus. I vårt hus på
Klintesväng finns inte mer än 16 eller 17 lägenheter. Lägenheterna ska
vara på 1-3 rum, på Klintesväng och Margaretagatan finns inga treor,
däremot stor andel ettor.
Av de föreslagna boendena som ska omdanas är den största andelen på
ett rum och kök, drygt två tredjedelar. Övriga lägenheter är på två rum och
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kök. I Duvan, som är det trygghetsboende som AB Bostäder har, finns det
65 lägenheter på två rum och kök samt 28 lägenheter på tre rum och kök.
De 32 lägenheterna som omdanas i Spinnaren är samtliga två rum och
kök.
Vi hoppas att omdaningen på Margaretagatan 5 lyckas och att bostäderna
efterfrågas. Vi tycker dock att det är många ettor och vi har inte den
erfarenheten att äldre efterfrågar enrumslägenheter. Vi har i
överläggningar med stadsdel Öster ändå accepterat att ta över dessa
lägenheter som trygghetsboenden.
Avseende Margaretagatan borde man titta på möjligheterna till ett större
och mer varierat trygghetsboende. Ett sätt att göra detta är att inkludera
delar av lägenheterna på Margaretagatan 3 och 7.
Bostäderna på Klintesväng 10 är nästan uteslutande ettor. Utöver det vi
skriver ovan, anser vi inte att staden har ansträngt sig för att utreda om
dessa lägenheter kan användas till annat än trygghetsboenden.
I underlaget redovisas de ekonomiska konsekvenserna. I underlaget
redovisas även definitionen av en trygghetsbostad. Underlaget innehåller
ingen redovisning av antalet som efterfrågar trygghetsbostad. Det finns inte
heller någon redovisning av vad de som efterfrågar trygghetsbostad vill ha
för lägenhetsstorlek.
Vi anser att staden bör se över möjligheterna till annat boende än
trygghetsboende på Klintesväng. Staden har ett avtal där till 2019-01-31
och det ger utrymme till ytterligare utredningar av vad boendet kan
omdanas till.
AB Bostäder avstyrker förslaget till omdaning av äldreboenden till
trygghetsboenden.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Sven Wergård
1:e vice ordförande
Sven Liljegren
VD
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Svar på remiss: Omdaning av vård- och
omsorgsboende till trygghetsbostäder
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/SDNN0182

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen: Omdaning av
vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder och översänder svaret till
Stadsdelsnämnden Öster.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över remissen:
”Omdaning av vård- och omsorgsboenden till trygghetsbostäder”.
Nämnden ställer sig positiv till förslaget och tillstyrker remissen.
Nämnden ser gärna ,vid ett beslut, att omdaningen påbörjas på
Margaretagatan 5 som har ett stort antal tomma lägenheter och en god
beredskap från fastighetsägarens sida att driva detta som trygghetsbostäder.

Nämndens yttrande i sin helhet
Kommungemensam äldreomsorg inom Stadsdelsnämnden Öster har sett
över efterfrågan på trygghetsbostäder samt tillgången på vård- och
omsorgsboendeplatser. Det finns stor efterfrågan på trygghetsbostäder men
otillräcklig tillgång. Dessutom finns ett antal tomma platser på vård- och
omsorgsboenden. Utifrån detta har Stadsdelsnämnden Öster tagit fram ett
förslag på enheter som kan omdanas till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Kommunfullmäktige avvecklar
vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem
lägenheter på Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F. Detta i
syfte att omdana dessa boenden till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiv till förslaget om omdaning av
vård- och omsorgsboendeplatser till trygghetsbostäder, och tillstyrker därför
remissen.
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Det finns idag för få trygghetsboendeplatser att erbjuda och detta
boendealternativ är mycket efterfrågat. Det finns en kö av personer som
önskar trygghetsboende men liten omsättning och få nya platser har
tillkommit under det senaste året. En omdaning av befintliga tomma platser
förefaller därför som en god lösning för att tillgodose äldres önskemål och
efterfrågan av boendealternativ. Nämnden ser gärna ,vid ett beslut, att
omdaningen påbörjas på Margaretagatan 5 som har ett stort antal tomma
lägenheter och en god beredskap från fastighetsägarens sida att driva detta
som trygghetsbostäder.

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

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms ge positiva ekonomiska konsekvenser för Borås Stad i och
med minskade utbetalningar av tomtidsersättningar för tomma platser på
vård- och omsorgsboenden, samt minskade hyresförluster. Enligt den
beräkning som är gjord av Stadsdelsnämnden Öster medför den föreslagna
omdaningen en beräknad positiv ekonomisk effekt för Borås Stad på
2,9-19,4 mnkr/år beroende på hur många som väljer att bo kvar där de bor
alternativt flytta till annat vård- och omsorgsboende.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Tillgången till fler trygghetsbostäder ger fler alternativa boendemöjligheter
för äldre.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-01-25.
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Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Avtal – Trygghetsbostäder
Mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås har följande avtal tecknats gällande
Trygghetsbostäder på Kv. Präntaren 2.
Avtalsperiod:
Förlängning:
Uppsägningstid:

2016-09-01– 2021-08-31
3 år
Sker skriftligen minst 12 månader före avtalsperiodens avslut

AB Bostäder i Borås ansvar
•
•

•

Certifiera 28 st lägenheter till lägst 4-stjärnig Bokvämtsstandard
Erbjuda befintliga hyresgäster (+ 70 år) på Margaretagatan 3 och 7 att certifiera deras
lägenheter och knyta dessa till Trygghetsboendet och gemensamhetslokalen på
Margaretagatan 5.
Uthyrningsrutiner:
o Överensstämmande med Borås Stads regler för Trygghetsbostäder:
För hyreskontrakt skall hyresgäst vara som yngst 70 år,
Företräde till kön har personer över 85 år
o AB Bostäder i Borås kösystem gäller i övrigt:
STEG 1 – Registrera dig i vår sökandebank. Först fyller du i en
ansökan och du kommer då med i vårt sökanderegister. För att stå kvar
i registret måste du sedan logga in på "Mina sidor" åtminstone en gång
var sjätte månad. Om du inte har tillgång till internet så kontaktar du
Bobutiken för att få hjälp.
STEG 2 – Håll utkik på hemsidan efter en lägenhet som passar dig.
Alla våra lediga lägenheter publiceras på vår hemsida och visas i tre
dagar. Det är nu du kan göra en intresseanmälan om du hittar en
lägenhet som du skulle vilja bo i. För att anmäla intresse loggar du in
på ”Mina sidor” med ditt kundnummer (= ditt personnummer utan
bindestreck) och ett lösenord som du själv väljer när du fyller i
ansökan. På ”Mina sidor” kan du hela tiden följa uthyrningsprocessen
för de lägenheter du anmält intresse för. Du kan anmäla intresse för
högst tre lägenheter samtidigt.
STEG 3 - Erbjudande. Efter tre dagar börjar vi arbeta med uthyrningen.
Vi skickar ett erbjudande till de fyra personer som stått längst i vårt
register och anmält intresse för lägenheten, förutsatt att de uppfyller
grundkraven i våra uthyrningsregler.
STEG 4 - Lägenheten visas. Lägenheten visas av AB Bostäders
personal eller av den nuvarande hyresgästen. OBS! Vi vill att du har
varit på visning innan du tackar ja till en lägenhet.
STEG 5 - Tacka ja och skriv kontrakt. Den sökande som tackar ja efter
visning och som stått längst i vårt register kallas till kontraktsskrivning.
Om du stått länge i kön görs en ny kreditupplysning innan kontrakt
skrivs. Ett meddelande om att lägenheten är uthyrd går ut till alla andra
som fått ett erbjudande.

Borås Stads ansvar
•

Tillhandahålla och bekosta en gemensamhetsyta i anslutning till boendet.
Gemensamhetslokalen integreras med befintlig restaurang och mötesplats på
Margaretagatan 5, som Borås Stad hyr sedan tidigare av AB Bostäder i Borås.
Lokalytan skall användas som en träffpunkt för boende i trygghetsbostäderna på
Margaretagatan 5. Se ritningsbilaga.

•

Tillhandahålla och bekostar en halvtids aktivitetssamordnare, som har till uppgift att
hålla kontakt med de boende, skapa gemenskap i boendet och ansvara för det sociala
innehållet.

Nuvarande Blockförhyrningsavtal
•
•
•

I och med detta avtal utgår nuvarande blockförhyrningsavtal mellan parterna, gällande
28 lägenheter på Margaretagatan 5 från avtalsstarten 2016-09-01.
Andrahandshyresgäster i byggnaden erbjuds att överta sitt hyreskontrakt, parterna
processar denna övergången gemensamt.
Om Borås Stad har vakanta lägenheter skall AB Bostäder i Borås påbörja
uthyrningsprocessen utifrån ovannämnda uthyrningsregler för dessa
trygghetsbostäder, efter det att detta avtal har tecknats.

Borås 2016-

-

2016-

-

Borås Stad

AB Bostäder i Borås

_______________________

_______________________
Bengt Engberg

Ritningsbilaga
Möteslokal för trygghetsbostäderna på Margaretagatan 5 är integrerade och en del av
restauranglokalen, se skrafferad yta. Utrymmet kan avskiljas med en vikvägg.

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar; ”Promemorian Vissa timplanefrågor”
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian Vissa timplanefrågor.
Stadsdelsförvaltningen Norr har handlagt yttrandet och föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka
remissen.
På grund av kort remisstid har kommunalrådet Lena Palmén undertecknat remmissvaret.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avgivet remissvar.

2016-02-22
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0840
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

Sida
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Datum 2016-01-29

Dnr 2015/KS0840

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Utbildningsdepartementet

Remissvar; ”Promemorian Vissa timplanefrågor”
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över ”Promemorian Vissa timplanefrågor”
och avger härmed följande yttrande.
Borås Stads yttrande
Utbildningsdepartementet föreslår promemorian att undervisningstiden i matematik
skall utökas med 105 h i grundskola, grundsärskola utom träningsskolan, sameskolan
samt specialskolan. Detta motsvarar 1 timme mer per vecka i tre årskurser.
-

Borås Stad bedömer att en utökning av undervisningstiden i matematik bör gynna elevers
måluppfyllelse i skolan.

I promemorian argumenteras för att den utökade tiden bör läggas i yngre år för att ge
en bättre grund men då en separat utredning pågår kring en stadieindelad timplan
lämnas inget förslag om styrning till vissa årskurser. De merkostnader som uppstår då
undervisningstiden utökas är i promemorian kostnadsberäknade.
-

Borås Stad bedömer att kompensationen som utlovas är tillräcklig. Om tiden förläggs i de
yngre åren kommer dessutom detta att något minska kostnaderna för
fritidshemsverksamheten.

Även i Borås Stad är matematik det ämne som har lägst måluppfyllelse. Många goda
insatser för matematikutveckling har gjorts under flera år men fortfarande är det långt
kvar till acceptabla siffror. I flera internationella jämförelser presterar svenska elever
allt sämre i matematik. En mätbar skillnad är att svenska elever får färre timmar
matematikundervisning
-

Borås Stad bedömer att den föreslagna utökningen av undervisningstiden är rimlig.

Borås Stad tillstyrker remissen i sin helhet.
Lena Palmén (S)
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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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

Internhyra - förslag till ett nytt system
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressytemet på de principer som redogörs för i Kommunstyreslens framställning.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket, att avgöra vilka lokaler som
även fortsättningsvis skall få hyran grundad på lokalens självkostnad, samt att inför starten av det nya
systemet besluta om fördelningen av lokalerna på grupper inklusive nivåtillhörighet inom respektive grupp
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut om en lokals grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden och verksamhetsnämnderna för lokalkostnader samt
besluta om regler och tillämpning av lokalbanken.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt.

2016-03-01
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-01
Datum

Annette Carlson
Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0796 206
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-02-24/Magnus Widén

Programområde: 3
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2016-03-07

Dnr 2015/KS0796

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Internhyra - förslag till ett nytt system
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till nya principer för hur Lokalförsörjningsnämnden tar betalt av verksamhetsnämnderna för de lokaler som dessa använder, vanligen kallat internhyran. Bakgrund och förslag till de nya principerna framgår
av en bilaga till denna skrivelse. De nya principerna skall gälla fr.o.m. 2017.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 yttrat sig över förslaget. Yttrandet biläggs. Nämnden tillstyrker förslaget men redovisar vissa synpunkter, bl.a. att
det återstår ett stort arbete på grund av att rutiner m.m. förändras.
Avsikten är att fullmäktige nu fattar beslut om principerna för ett nytt internhyressystem utifrån vad som framgår av bilagan. Dessa principer behöver kompletteras med
fullständigt regelverk som utifrån principerna lägger fast detaljerade regler. Kommunstyrelsen föreslår att styrelsen får ett bemyndigande att göra detta. Av dessa regler ska
bl.a. framgå hur tilläggsarbeten i befintliga lokaler skall påverka hyran.
Förslaget innehåller att alla lokaler indelas i grupper utifrån den verksamhet som bedrivs i lokalerna, t.ex. lokaler för förskola. Dessutom skall lokalerna i varje grupp indelas i minst två hyresnivåer utifrån sin ändamålsenlighet. Kommunstyrelsen föreslår att
styrelsen får bemyndigande att besluta om gruppindelningen och nivåtillhörighet inför
starten av det nya systemet 2017. Därefter skall motsvarande beslut fattas av Lokalförsörjningsnämnden.
Näraliggande beslutet om lokalers grupptillhörighet är att ta beslut om att vissa lokaler
inte skall omfattas av de nya principerna utan i stället få en hyra som grundas på just
den lokalens självkostnad på samma sätt som gäller nu. Förslaget är att Kommunstyrelsen fattar dessa beslut.
Den så kallade ”Lokalbanken” får delvis en ny inriktning, vilket framgår av bilagan.
Även här behövs ett särskilt regelverk. Kommunstyreslen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden får fastställa detta utifrån de principer som anges i bilagan. De löpande
besluten om vilka lokaler som skall ingå i lokalbanken blir en uppgift för Lokalförsörjningsnämnden.
Lokalförsörjningsnämnden har sedan några år ett dokument där ansvarsfördelningen
mellan lokalhållaren och verksamheterna anges i detalj. Nämnden får uppdrag att
revidera detta dokument utifrån de nya principiella reglerna men också med hänsyn
till utvärdering av den nuvarande ansvarsfördelningen.
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Den grupp tjänstemän som arbetat med principerna för förslaget fortsätter sitt arbete.
Nu med inriktningen att skapa underlag för de ytterligare beslut som beskrivs ovan.
Dessutom ingår att ta fram underlag för den konkreta hyressättningen för 2017. Beslutsmässigt blir detta en fråga för kommande budgetarbete.
Det förslag som Kommunstyrelsen nu lägger fram innebär en omfattande förändring
i förhållande till de regler som gäller nu. Tankarna är dock inte helt nya. Kommunfullmäktige beslutade den 21 augusti 2003 att en klassindelning skulle införas för skollokalerna fr.o.m. 2005. Detta beslut verkställdes dock aldrig i praktiken.
Det nu framlagda förslaget innebär en förändring av själva hyressättningen för lokalerna som grundar sig på de kostnader som redovisas som lokalkostander. Det är viktigt att framhålla att i arbetet med detta förslag har inte principer för själva kostnadsberäkningarna behandlats. Kostnaderna påverkas t.ex. av principer för avskrivningar
och ränteberäkning. Det pågår ett arbete om förändring av dessa principer inom
Stadskansliet, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka hyresnivåerna. En annan viktig del, som även den legat utanför arbetet med detta förslag, är själva lokalplaneringsprocessen inklusive investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressytemet på de principer som redogörs för i Kommunstyreslens framställning.
Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket, att avgöra vilka
lokaler som även fortsättningsvis skall få hyran grundad på lokalens självkostnad, samt att
inför starten av det nya systemet besluta om fördelningen av lokalerna på grupper inklusive
nivåtillhörighet inom respektive grupp
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut om en lokals
grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden och verksamhetsnämnderna
för lokalkostnader samt besluta om regler och tillämpning av lokalbanken.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Internhyra – förslag till ett nytt system
1. Sammanfattning
Detta är ett förslag till nya principer för den internhyra som brukarnämnden betalar till
Lokalförsörjningsnämnden. Avsikten är att dessa principer ska fastställas i två steg. Det
första steget är att Kommunfullmäktige tar ställning till de grundprinciper som redovisas i
detta förslag. Därutöver föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett bemyndigande att fastställa det kompletta regelverket utifrån de antagna principerna. Detta bör göras i nära samarbete med Lokalförsörjningsnämnden.
Bakgrunden är att nuvarande system med självkostnad för varje lokal fått mycket kritik bl.a.
på grund av att de faktiska kostnaderna i vissa delar ”drabbat” brukarna med två års förskjutning.
För att få mer långsiktiga, förutsebara förhållanden för brukarnämnderna är inriktningen att
grunda hyran på den nytta som brukaren har av respektive lokal, en s.k. funktionshyra.
Detta får göras med hjälp av schablonhyror för olika verksamheter efter en indelning i standardklasser. Dessa schablonhyror blir lika för eget ägda och inhyrda lokaler. Brukarna ska
inte se någon skillnad i ansvarsfördelningen gentemot lokalförvaltaren beroende på om lokalen är inhyrd eller ägd av kommunen.
En följd blir möjlighet till en bättre uppföljning av effektiviteten hos Lokalförsörjningsnämnden genom att nämnden tar fullständigt ansvar för kostnadssidan. Idag överförs i princip alla kostnader till brukaren inom ramen för självkostnadsprincipen.
Efter att regelverket lagts fast kommer beslut om indelning av fastigheterna i grupper och
fastställande av schablonhyror för dessa. Beslut bör tas i maj 2016 för att vara en grund för
budgetarbetet inför 2017. Arbetet med grundfakta för denna del pågår nu med avsikt att göra
anpassningar till de övergripande principer som fastställs av Kommunfullmäktige.

2. Internhyra – en del i lokalstyrningen
Huvudsyftet med internhyra är att finansiera en fastighetsförvaltares kostnader. Men
systemet med internhyra måste ses i ett vidare perspektiv. Det skulle kunna vara begränsat
till att fördela kostnader till användarna men det finns fler aspekter. Det får inte motverka ett
effektivt lokalutnyttjande sett både ur aspekten att minimera kapitalbindning och använda
verksamheternas resurser till att få så bra resultat som möjligt. Internhyran blir då ett led i
styrning av verksamheten tillsammans med andra led som t.ex. ansvarsfördelningen i
lokalresursplaneringen och framförallt beslut om investeringar
I en diskussion om system för internhyra måste denna totalbild finnas med på ett aktivt sätt.
Denna totalbild beaktas men förslaget handlar i princip endast om själva internhyran
grundat på de rutiner och den ansvarsfördelning som gäller nu. I vissa delar blir det dock
naturligt att föra fram förslag som kan röra både ansvarsfördelning och beslutsnivåer. Ett
sådant exempel är förslaget om förändring av den s.k. lokalbanken.
Varje kommun bestämmer själv om den ska ha ett internhyressystem och i så fall utformningen av detta. Tre huvudprinciper kan urskiljas: självkostnadshyra, funktionshyra eller
marknadshyra. Det finns olika modeller för hur självkostnadshyran kan utformas. Den kan
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avse varje lokal eller kombineras med schablonhyror som totalt sett uppgår till självkostnaden.
Borås tillämpar i princip nu självkostnad för varje lokal.

3. Mål - allmänt
Ett internhyressystems mål kan vara att ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med
syfte att lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens
resurser. Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa
utrymmet för resurser i själva verksamheten.
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort
sikt. Systemet ska därutöver kunna tjäna som underlag att bedöma om fastighetsförvaltaren
sköter sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt.

4. Nuvarande rutin – behov av förändring
Varför förändring i Borås?
Under de senaste åren har de kommit många negativa synpunkter från företrädare för verksamheterna på hur vårt internhyressystem fungerar. Det har handlat om allt från övergripande principer till det faktiska handhavandet. Mycket tid har lagts ner på diskussioner om
vad som gäller, vilka regler som finns etc.
Från flera håll har det framförts att det varit svårt att klarlägga vad som gäller och framförallt
varför det gäller. En iakttagelse har varit att Lokalförsörjningsförvaltningens nuvarande hantering är omfattande och omöjlig att helt tränga in i för övriga förvaltningar. Sett ur detta
praktiska perspektiv är det befogat att se över reglerna.
Men en regelöversyn bör givetvis hållas på det mer principiella planet och inte handla om enskilda felaktigheter i handhavandet. Dock kanske det bör vara med i bilden att systemet som
sådant kan vara en orsak till enskilda felaktigheter på grund av att det helt enkelt är för komplicerat i sina detaljer.
Delar som inte fungerat bra i Borås
Vårt nuvarande systems grundtanke är att fördela självkostnaden till varje enskilt objekt.
Detta gäller för kapitalkostnad och driftkostnader som energi och fastighetsskötsel etc. Men
det finns också vissa delar som fördelas schablonmässigt till objekten som underhåll, övergripande administration etc. I systemet ingår också att brukaren betalar vad som kan kallas
en budgethyra.
En avstämning görs efter årets slut där lokalförvaltarens verkliga kostnader jämförs med
denna budgethyra. De differenser som då konstateras blir en komponent i den budgethyra
som gäller för det kommande året. Således en förskjutning på två år. Denna förskjutning kan
för brukaren innebära antingen hyresbetalning i efterhand eller sänkt hyra. Tanken har varit
att underlätta planeringen för brukaren genom att ha en fast hyra under året oavsett de faktiska kostnaderna. Men i praktiken har planeringen försvårats av avräkningssystemet.
Ett år kan en brukare ha fått tillbaka för hög hyra för att nästa år få betala för att hyran varit
för låg. Detta kan ge upphov till ganska stora differenser i den totala hyreskostnaden som
medfört problem i budgetarbetet genom att den generella uppräkningen av anslagsnivån inte
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alls räckt till. Avräkningen har i stället medfört minskat utrymme för övriga kostnader.
Den mest iögonfallande olägenhet med att använda varje objekts självkostnad är att nyttan av
lokalen för brukaren inte behöver samvariera med kostnaden. Ett belysande exempel kan
vara Sociala omsorgsförvaltningens flytt till nya lokaler i kvarteret Vulcanus. Kostnaden ökar
med cirka 3 mnkr utan att det blir någon påtaglig förbättring av själva lokalerna. Ett annat
typfall kan vara om byggnadstekniska brister måste åtgärdas med ökad lokalkostnad för
brukaren som följd utan att verksamheten kan se att den fått någon ökad nytta.
Dessutom finns olägenheten med att inhyrda lokaler kostar brukaren det som just i detta fall
var möjligt att förhandla fram. Detta kan även ge skillnader mellan inhyrningar och egna
lokaler som inte har någon motsvarighet i värdet för brukaren.
Självkostnadssystemet ger en annan olägenhet som inte har med själva hyressystemet att
göra. Det handlar om att Lokalförsörjningsnämndens ansvar blir osynligt i den ekonomiska
redovisningen. Alla kostnader förs på ett eller annat sätt över till brukaren med följd av att
det inte påverkar resultatet hos Lokalförsörjningsnämnden. I praktiken innebär detta att det
inte blir någon reell ansvarsprövning för nämnden utifrån samma grundprinciper som gäller
för övriga nämnder.

5. Mål med ny rutin
Mot bakgrund av ovanstående behöver vi en ny rutin. Denna ska bygga på förståelse,
enkelhet och förutsägbarhet. Detta ska medföra att verksamheterna får rätt förutsättningar i
sitt budgetarbete.
Huvudmålet är att skapa en rutin där brukarens nytta av att använda lokalen står i
proportion till den hyra som betalas, det vill säga funktionshyra. Detta ska kombineras med
att summan av hyrorna för alla lokaler i princip ska motsvara de totala kostnaderna hos
lokalförvaltaren. I denna del finns då självkostnadsprincipen kvar.
För såväl ett internhyressystem som för andra delar i lokalförvaltningen finns målet att nå
ökad effektivitet. Detta får gälla långsiktigt. Ett nytt internhyressystem leder inte initialt till
minskade lokalkostnader totalt sett utan begränsas till att fördelningen av kostnaderna sker
mer objektivt utifrån en koppling till nyttan av lokalerna.

6. Huvuddragen för ny rutin
Lokalförvaltaren
Här används i fortsättningen begreppet ”lokalförvaltaren” som ett samlingsnamn för
Lokalförsörjningsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen utan att närmare gå in på
uppdelningen av formella beslut av nämnden och praktiskt genomförande av förvaltningen.
Utgångspunkten är att denna fördelning är en fråga för nämnden.
Lokalförvaltaren får ett väldefinierat och fullständigt ansvar för det ekonomiska resultatet av
fastighetsförvaltningen. Detta resultat genereras helt normalt av en intäktssida och en
kostnadssida.
Intäktssidan fastställs i huvudsak genom ett beslut om en nivå för internhyrorna. Till detta
kommer i vissa fall intäkter från externa uthyrningar. Principerna för själva internhyrorna
liksom tillhörande beslutsordning avhandlas senare i detta förslag.
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Kommunfullmäktige anger i praktiken ett krav på en högsta kostnadsnivå genom det
resultatkrav som ställs på lokalförvaltaren i årsbudgeten. Lokalförvaltaren ska sköta sin
verksamhet på ett sådant sätt att resultatkravet uppfylls. Resultatkravet anpassas till de
förutsättningar som gäller för respektive år. Kravet kan formuleras som att ett positivt
resultat ska uppnås men möjlighet finns att även godta ett negativt budgeterat resultat. I så
fall ska i normalfallet ett kommunbidrag fastställas för lokalförvaltaren. Men sett över tid ska
principen vara att internhyrornas nivå totalt sett för alla lokaler motsvarar kostnaderna.
Man kan tycka att ett enkelt sätt borde vara att lokalförvaltningens uppgift skulle vara att
varje år visa ett nollresultat. Men med stor sannolikhet finns det oförutsebara variationer i
kostnaderna som gör det svårt att varje år utgå från ett nollresultat. Men sett över tid ska
principen vara att kostnaderna täcks av intäkterna. Således en självkostnadstäckning på
totalnivån.
Det ligger alltså i sakens natur att ett års verkliga redovisade resultat kommer att avvika från
det budgeterade. Det blir då ett moment i årsredovisningen att ta ställning till om resultatet
ska föras vidare som ackumulerat resultat med i förekommande fall tillhörande krav på att
under kommande år redovisa positiva resultat för att återställa ett nolläge.
Lokalförvaltaren får ett fullständigt ansvar för sin kostnadssida. Dessa kostnader ska
finansieras av intäkter från lokalanvändarna. Intäkterna är i princip beslutade av
Kommunfullmäktige.
Kopplat till ansvaret för kostnaderna finns en befogenhet att ta beslut om skötseln av
fastigheterna. Här ingår att ta beslut om underhåll, drift och ändringsarbeten som kan räknas
till vården av fastigheten. Här ingår då inte ändringsarbeten till följd av
verksamhetsförändringar och liknande. Mer om dessa nedan.
Den nya rutinen innebär att tidsschemat för budgetarbetet hos lokalförvaltaren förändras.
Detta beskrivs efter avsnittet om principerna för hyrorna.
Grundprinciper för hyror
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra
per kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet.
Lokalerna i en ”normalbra” skola ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som
påverkat byggkostnaderna. Inhyrd eller egen ägd fastighet är inte intressant ur verksamhetens
synpunkt utan det är endast lokalernas ändamålsenlighet som ska påverka. Utifrån denna
utgångspunkt men med ambitionen att hitta ett enkelt och lättförståeligt system grundas
hyran på vilken verksamhet som bedrivs och ett fåtal standardklasser. Följande moment ingår
i hyresberäkningen:
1. Lokalerna indelas i grupper utifrån den verksamhet som huvudsakligen finns i lokalerna.
Lokalgrupperna är skola, förskola, kultur, äldreomsorg, fritid etc. Kommunstyrelsen får
bemyndigande att besluta om gruppindelningen. Ett undantag från att det är verksamheten som är grund för indelningen är att alla kontorslokaler bildar en grupp oavsett verksamhet. I gruppen ”skola” ingår även förskoleklass och fritidshem.
2. Hyran grundas på disponerad yta i kvadratmeter. För varje lokalgrupp fastställs den totala
kostnaden och den totala ytan. Hyran ska sedan i utgångsläget bestämmas så att den
genomsnittliga kvadratmeterhyran för hela lokalgruppen motsvarar gruppens
totalkostnad.
3. Inom varje grupp (t.ex. förskolor) ska hyran differentieras i minst två nivåer. Den högsta
nivån ska vara kostnaden för en nybyggd lokal. I denna nivå ska utöver helt nybyggda
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objekt även ingå de som ur verksamhetssynpunkt motsvarar en ny lokal. Utgångspunkten
är att övriga lokaler tillhör en lägre hyresnivå. Det finns även möjlighet att använda en
ytterligare lägre nivå för lokaler som klart avviker från vad som är normalstandard. I
samband med att detta nya system införs måste beslut tas om nivåtillhörighet för varje
lokal. Kommunstyreslen får bemyndigande att fatta detta beslut.
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kommande beslut om ändring av
nivåtillhörighet för enskilda lokaler.
Denna nivåindelning kan av naturliga skäl behöva ses över efter en tid. Synen på vad som
ska anses vara likvärdigt med en ny lokal kan givetvis komma att förändras. Detta blir en
del av Kommunstyrelsens uppföljning av systemet.
4. Hyran för den högsta nivån fastställs till hyran för en nybyggd lokal med ledning av senast
kända objekt inom respektive lokalgrupp. Hyran för den lägre nivån sätts sedan så att den
totala hyran för hela gruppen motsvarar den totala kostnaden för gruppen.
5. I vissa fall är det inte lämpligt att använda den rutin som beskrivits i punkterna 1 – 4.
T.ex. kan en lokal vara så specifikt anpassad till särskild användning att den lämpligen inte
kan tillhöra någon grupp. Kommunstyrelsen kan i sådana fall ta principbeslut att hyran
för vissa lokaler ska grundas på lokalens självkostnad. Kulturhuset skulle kunna vara ett
exempel.
6. Punkterna 1 – 4 är grunden för fastställandet av hyrorna för 2017, som är det första året
för den nya rutinen. Hyrorna bör vara klara i maj 2016. Därefter ska hyrorna per
kvadratmeter i princip schablonuppräknas för varje år med det uppräkningstal för ”övriga
kostnader” som ligger till grund för budgetramarna för respektive år. Om rutinen hade
använts nu skull detta ha inneburit en uppräkning med 1,3 %. Utgångspunkten är att använda denna uppräkningsmetod för hyrorna 2018 – 2020. En utvärdering av denna nya
rutin i sin helhet bör vara gjord i början av 2020 varefter ett ställningstagande kan göras
om hyressättningen fortsättningsvis.
7. Med punkterna 1 – 6 kan en hyra fastställas för de lokaler som finns vid ingången av
2017. Om verksamheterna därefter begär ändringsarbeten ska hyran justeras för det
aktuella objektet utifrån de utgifter detta medför. Om ändringsarbeten föranleds av fel
och brister i själva byggnaden ska utgifterna inte medföra att hyran förändras för
brukaren. Kommunstyrelsen får uppdrag att formulera exakta regler om detta.
Övrigt som grund för att fastställa hyrorna
I många fall bedrivs flera verksamheter i en byggnad. Ett exempel kan vara när en förskola
är inrymd i en grundskolebyggnad. I dessa fall räknas en genomsnittskostnad per
kvadratmeter som grund för beräkningarna. Kostnaden proportioneras sedan till respektive
verksamhet utifrån en överenskommelse mellan berörda verksamheter. Förskolans andel av
kostnaden ingår sedan i totalberäkningen för förskolorna tillsammans med övriga förskolor.
Kontorslokaler som ingår som en integrerad del i en verksamhetslokal (t.ex. en
skolexpedition) räknas till respektive verksamhet och ingår inte i gruppen kontorslokaler.
När skola och idrott delar användningen av en idrottshall bibehålls nuvarande likadelning
av kostnaderna. Dock bör det utredas vidare om detta är rätt fördelningsgrund.
Det nu framlagda förslaget grundas i princip på att Lokalförsörjningsnämnden har ett
totalansvar för kostnadssidan för alla lokaler. Detta till skillnad från nuläget där verksamhetsnämnderna direktfinansierat vissa arbeten i lokalerna. Men för att det nya ansvaret ska
kunna utföras smidigt i framtiden behövs det en uppdatering av vad som i detalj ingår i
Lokalförsörjningsnämndens ansvar. Detta skulle kunna röra att definiera gränssnittet för
inventarieanskaffningar. Lokalförsörjningsnämnden får ett uppdrag att klarlägga detta.
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Lokalbank
Internhyressystemet bör vara utformat så att delverksamheterna får incitament att inte
använda mer lokalyta än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en önskvärd nivå på
verksamheten. Detta underlättas av en möjlighet att på ett enkelt sätt för delverksamheterna
att ställa av lokaler.
Vi har nu ett system med ”Lokalbank” som tar hand om avskiljbara byggnadsdelar. Här
finns dock åtskilliga begränsningar, t.ex. utifrån tidigare gjorda åtaganden. För att öka
intresset att verkligen arbeta med att minimera lokalkostnaderna införs nu nya regler. I
princip överförs en viktig del av ansvaret att arbeta med lokalvolymen till lokalförvaltaren.
Denne bör ha större möjlighet att se alternativa användningar än vad en delverksamhet har.
Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler. En nämnd kan med en uppsägningstid
på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att nämnden vill avstå en viss lokal.
Det ekonomiska ansvaret övergår då till lokalförvaltaren. Avsikten är att lokalförvaltaren
omedelbart startar ett arbete för att använda lokalen på annat sätt, sälja den eller avsluta en
inhyrning. Rätten att lämna tillbaka en lokal gäller givetvis endast om det för nämnden blir
en nettominskning av ytan. Det handlar inte om en rätt att byta till en annan lokal. Detta
kan givetvis också vara möjligt men får då i vanlig ordning prövas av lokalförvaltaren.
Möjligheten att lämna tillbaka lokaler måste dock ha en viss långsiktighet. En minsta tid på
innevarande och det följande kalenderåret gäller. Den återlämnade lokalen ska vara tom vid
uppsägningstidens utgång. I princip ska enstaka rum kunna återlämnas.
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att utforma detaljreglerna.
Det blir en uppgift för lokalförvaltaren att hitta lämpliga rutiner för hanteringen, bl.a. att
hitta nya användare till de återlämnade lokalerna. En lokalbank på intranätet skulle kunna
vara en möjlighet.
Som ett möjligt praktiskt exempel på användandet av delar av en byggnad skulle kunna vara
att en skola lämnar något rum som övergår till att bli en grupplokal till hemtjänsten.
Ett alternativ till att lämna en lokal till lokalbanken är att förvaltningen upplåter den till
något annan användning. Intäkten tillfaller då förvaltningen. Detta kan avse både interna
eller externa upplåtelser. Vid externa upplåtelser ska Lokalförsörjningsförvaltningen biträda
med att utforma avtal etc.
Konsekvenser för Lokalförsörjningsnämndens rutiner
Det nya hyressystemet ska tillämpas från och med 2017. Det innebär att
Lokalförsörjningsnämnden måste redovisa ett förslag om hyresnivåerna i maj 2016. Detta är
dock en engångsuppgift.
Under perioden 2018 – 2020 ska hyrorna schablonuppräknas. Detta innebär att Lokalförsörj
ningsnämnden inte behöver slutföra någon beräkning av hyror under maj månad. Beslutet
om schablonuppräkningen av hyrorna blir en uppgift för Kommunstyrelsen i samband med
budgetramarna. Lokalförsörjningsnämnden lämnar ett budgetförslag i augusti i likhet med
övriga nämnder. Detta förslag bygger då på Kommunstyrelsens beslut om
schablonuppräkning av hyresintäkterna.
För att det nya hyressystemet ska fungera måste Lokalförsörjningsförvaltningen skapa
nödvändiga administrativa rutiner inklusive ett tillfredsställande IT-stöd.
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Utöver att som nu ha koll på respektive fastighets kostnader måste även de nya gruppernas
kostnader och intäkter kunna följas och analyseras. Uppföljningsrapporterna måste få en ny
utformning. Förvaltningen ska i samråd med Stadskansliet utveckla detta.
Övrigt
Mer än hälften av kostnaderna för de eget ägda lokalerna består av kapitalkostnader. Nu
pågår en översyn av principerna för beräkning av dessa. Avsikten är att dessa nya principer
ska tillämpas 2017. Det nya internhyressystemet kommer då att utgå från de nya principerna.
Beslut
Förslaget innebär att Kommunfullmäktige beslutar om grundläggande principer för ett
internhyressystem. Kommunstyrelsen får uppdrag att komplettera principbeslutet så att ett
fullständigt regelverk skapas. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att administrera
systemet och att utarbeta vissa förtydliganden i ansvarsfördelningen. De konkreta
hyresnivåerna för 2017 fastställs av Kommunstyrelsen i samband med beslut om ramar för
budgeten för 2017. Denna stegvisa beslutsprocess i kombination med arbetet med nya
kapitalkostnadsberäkningar gör att det nu inte gått att redovisa konkreta ekonomiska
förändringar.
Kommunstyrelsens beslut om det kompletta regelverket måste grundas på samråd med
Lokalförsörjningsnämnden och på att Lokalförsörjningsförvaltningen biträder med
faktaunderlag om kostnader, ytor etc. I arbetet med det kompletta regelverket blir det
nödvändigt att klarlägga vem som har befogenheter att fatta beslut respektive skyldighet att
redovisa faktaunderlag i fortsättningen för dessa beslut. Detta kommer att medföra nya
arbetsuppgifter för Lokalförsörjningsförvaltningen samtidigt som det nya systemet bör
medföra förenklingar i beräkningar och kontakter jämfört med nuvarande rutiner.
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BESLUTSFÖRSLAG

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela mandatperioden Mohamed
Farah (S) med Urban Svenkvist (M) som ersättare.
Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud.

2016-02-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0170 106
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-02-24/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-03-07

Dnr 2016/KS0170

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening ska Kommunfullmäktige utse ombud till föreningsstämman.
Kommunfullmäktige föreslås delegera till Kommunstyrelsen att besluta om instruktioner till valda ombud.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela mandatperioden Mohamed Farah (S) med Urban Svenkvist (M) som ersättare.
Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
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

Sida 1/1

Svenska kommuner och landsting i samverkan

2015-12-15
Medlemmarna i Kommuninvest
ekonomisk förening
Styrelsen

Dags att anmäla ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Torsdagen den 21 april 2016 genomförs Kommuninvests föreningsstämma på Radisson
Blu Waterfront Hotel i Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella stämman.
Vi vill därför be er att meddela oss vem som utses att vara ordinarie ombud respektive
ersättare. För oss vore det värdefullt om följande uppgifter kan vara oss tillhanda före
den 16 mars:

ORDINARIE OMBUD
Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer

ERSÄTTARE
Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer

Uppgifterna om ombud och ersättare samt bestyrkt kopia av beslutsprotokollet skickas
till oss som traditionella pappersdokument eller via e-brev till Kommuninvest, Box 124,
701 42 Örebro eller office@kommuninvest .se
Separat anmälan av ombudets och ersättarens faktiska deltagande
Görs av ombudet via www.kommuninvest.se . Notera att anmälan måste göras via vår
hemsida, eftersom vi där fångar in speciella frågor om mat, närvaro på föreläsningar
m.m. Det räcker inte med att vi får reda på vem som utsetts. Vi behöver veta vem eller
vilka som kommer.
Med vänliga hälsningar
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Thomas Åkelius
Styrelsens sekreterare

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg för alla
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2016-02-19
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0472 714
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-02-22/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-03-07

Dnr 2012/KS0472

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M);
En barnomsorg för alla
Annette Carlson (M) har till Komunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012 lämnat en motion om en barnomsorg för alla. I motionen föreslås:
Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan av en utökad barnomsorg med
flexibla öppettider samt kostnader för detta
Stadsdelsnämnderna skall erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider om behov och
efterfrågan finns
Samtliga stadsdelsnämnder har i princip tillstyrkt den verksamhetsinriktning som föreslås i motionen.
Under den tid som förflutit sedan motionen skrevs har utbudet av natt- och
helgöppna förskolor i Borås ökat så att nu finns en förskola i varje stadsdel med detta
utbud. Motionärens syfte är således tillgodosett.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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MOTION

2012-06-20

En barnomsorg för alla!

Att få ihop vardagen är inte alltid lätt. Är du dessutom förälder och arbetar obekväma tider, då
kan det vara svårt och ibland nästintill omöjligt att lösa den dagliga planeringen. Genom att
erbjuda en flexibel barnomsorg i form av t.ex. nattöppna dagis kan vi dock underlätta
vardagen för många barnfamiljer.
Valet av arbete eller möjligheten att arbeta ska inte behöva styras av öppettiderna på våra
dagis eller vart de är belägna. Jag vill därför att Borås Stad ska ha en barnomsorg som kan
erbjuda avlastning, stöd och olika valmöjligheter för personer med obekväma arbetstider.
Detta är en central del för en modern välfärd, liksom det är viktigt för en politik för fler i
arbete. En flexibel och väl utbyggd barnomsorg lägger även grunden för större jämställdhet
både i hemmet och på arbetsplatsen.
Idag finns det i Borås bara ett nattöppet dagis beläget på Hässleholmen. Jag har fått
indikationer på att det innebär en begränsning för många som inte har bil, tid eller möjlighet
att skjutsa sina barn dit. Många är i behov av nattis, men måste välja bort det på grund av
praktiska skäl. Att vara utan barnomsorg kan innebära att man måste tacka nej till en
anställning, begräsningar i arbetet eller i värsta fall att man tvingas säga upp sig.
Utan dagisplats blir man dessutom som förälder utelämnad till sitt sociala nätverk som istället
får agera barnvakt. Detta innebär en otrygghet för många och det riskerar att slita på de nära
relationerna. Har man ett begränsat socialt nätverk blir man dessutom extra utsatt. En väl
utbyggd barnomsorg på obekväma tider innebär en avlastning för alla barnfamiljer, oavsett
förutsättningar och bakgrund.
Det är viktigt att vi tar denna problematik på allvar och att vi lyssnar till personal och
föräldrar. Finns behovet och efterfrågan borde Borås Stad, utifrån de budgetförutsättningar
som råder, i större utsträckning erbjuda en flexibel barnomsorg. Givetvis anser jag som
moderat att alternativa aktörer skall ges utrymme att etablera sig även när det gäller
barnomsorg på obekväm arbetstid.

Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan av en utökad
barnomsorg med flexibla öppettider samt kostnader för detta.

-

Stadsdelsnämnderna skall erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider om
behov och efterfrågan finns.

Annette Carlson (M)
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Datum

Diarienummer

2012-08-23

2012/SDNV0146

Marie Gerdin
Områdeschef förskola
033 35 54 20

Kommunstyrelsen

Motion: En barnomsorg för alla!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0472

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen ”En barnomsorg för alla” tillstyrkes.
2. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Stadsdelsnämnden Väster anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor samt
utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Motionen angående en barnomsorg för alla innehåller förslag om att i större
utsträckning kunna erbjuda flexibla öppettider på förskolor för att ge föräldrar ökade
möjlighet till att kunna arbeta på obekväma arbetstider.
Förskoleverksamheten skall tillhandahålla barnomsorg i den omfattning det behövs
med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets behov, enl.
Skollagen 6§.
Motionen ligger i linje med Stadsdelsnämnden Västers beslut i Budget 2012 om att
särskilt prioritera en ökad flexibilitet gällande förskolans öppettider.

2

Stadsdelsnämnden Väster anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor samt
utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.

Lennart Andreasson
Ordförande
Malin Aronsson
Stadsdelschef

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-08-07
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Marie Gerdin
Områdeschef förskola
033 35 54 20

Yttrande över motionen ”En barnomsorg för alla!”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Motionen ”En barnomsorg för alla” tillstyrkes.
2. Yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Verksamheten anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor
samt utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.
Yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”En
barnomsorg för alla!”.
Motionen angående en barnomsorg för alla innehåller förslag om att i större
utsträckning kunna erbjuda flexibla öppettider på förskolor för att ge
föräldrar ökade möjlighet till att kunna arbeta på obekväma arbetstider.
Förskoleverksamheten skall tillhandahålla barnomsorg i den omfattning det
behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets
behov, enl. Skollagen 6§.
Motionen ligger i linje med Stadsdelsnämndens beslut i Budget 2012 om att
särskilt prioritera en ökad flexibilitet gällande förskolans öppettider.
Verksamheten anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och
kostnaden för mer flexibla vistelsetider vid Stadsdelens befintliga förskolor
samt utökade vistelsetider för en tilltänkt nattöppen förskola.

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-08-07
Marie Gerdin
Områdeschef förskola
033 35 54 20

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Håkan Anving
Områdeschef förskola

2012-08-23

Dnr 2012/SDNN0112 719

Svar på remiss Motion En barnomsorg för alla
Kommunstyrelsens Dnr 2012/KS0472

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen med tillägget att medel måste
tillskjutas förskolan för de merkostnader som en utökad omsorg ger.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr ser det angeläget att stadsdelsnämnderna utreder
behovet och efterfrågan av en utökade barnomsorg med flexibla öppettider
samt kostnader för detta.
När det gäller förslaget att erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla
öppettider om behov och efterfrågan finns ställer sig nämnden bakom
ambitionen, men ser det nödvändigt att budgetramarna utökas med den
merkostnad som detta innebär. Utökade öppettider ryms inte inom den
ordinarie budgetramen.
Ur ett jämställdhets-, likvärdighets- och brukarperspektiv är det viktigt att ett
övergripande beslut tas i frågan för hela Borås Stad.

Nämndens yttrande i sin helhet
Idag har Borås Stad en nattöppen förskola, ”Nattis” på Hässleholmen.
Medborgare som har behov av förskola utanför de av tradition ordinarie
öppettiderna är hänvisade dit. Som regel innebär det att barnet får flytta hela
sin placering från sitt boendeområde.
Förskolan ser att fler föräldrar än tidigare jobbar obekväma tider, vilket blir
än mer komplicerat om man är ensamstående och eller därtill har ett litet
kontaktnät i staden.
Nämnden ser det angeläget att frågan utreds vidare. En fördjupad
inventering behövs för att kartlägga hur många barn som har behov av
omsorg utanför de idag ordinarie tiderna samt om det rör sig om specifika
geografiska områden. Frågan över hur omsorg på obekväma tider kan eller
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Områdeschef förskola

2012-08-23
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ska erbjudas behöver också utredas. Det är angeläget att frågan löses ur ett
likvärdighetsperspektiv så att medborgarna i Borås Stad får samma service.
Motionären uttalar två förslag till beslut. När det gäller uppdraget att utreda
behovet och efterfrågan av en utökad barnomsorg med flexibla öppettider
samt kostnader för detta ställer sig Stadsdelsnämnden bakom förslaget.
Förslaget att erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider ställer
sig nämnden bakom med tillägget att det förutsätter att extra medel tillförs.
Denna utökade service ryms innebär ökade kostnader.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Facklig samverkan
Information vid LSG, Lokal samverkansgrupp, 2012-08-08 och FSG,
Förvaltningens samverkansgrupp, 2012-08-13.
Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Ja. Beslutet berör barn både nu och framgent. Om förslaget går igenom
kommer barnen i större utsträckning att kunna vara kvar i sitt närområde
när föräldrar arbetar på obekväma arbetstider. Barn som kan komma att
beröras av beslutet har inte fått uttrycka sin mening.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2012-11-01
2012/SDNO0098
Handläggare
Eva3 Andersson

Kommunstyrelsen

Remissvar: Motion - En barnomsorg för alla
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen: En barnomsorg för alla och skicka
yttrandet till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande
Motionen angående en barnomsorg för alla innehåller förslag om att i större utsträckning
kunna erbjuda flexibla öppettider på förskolor för att ge föräldrar ökade möjligheter till att
kunna arbeta på obekväma arbetstider.
Förskoleverksamheten ska tillhandahålla barnomsorg i den omfattning det behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets behov, enl. Skollagen 6§.
Verksamheten anser att det är viktigt att utreda behovet, efterfrågan och kostnaden för mer
flexibla vistelsetider vid stadsdelens befintliga förskolor. I stadsdel Öster finns redan en
nattöppen förskola med hela Borås som upptagningsområde.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

E6

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Krafttag
kring lokalerna på Engelbrektskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-02-19
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0461 291
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-02-22/Magnus Widén
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Dnr 2014/KS0461

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Malin Wickberg (M),
Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan
Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlsson (M) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014 lämnat en motion med rubriken
”Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan”.
Lokalförsörjningsnämnden och Stadsdelsnämnden Norr har yttrat sig över motionen.
Yttrandena biläggs.
Efter att nämnderna yttrat sig över motionen har en anpassning gjorts av matsalens
lokaler med avsikt att avhjälpa akuta behov. Dessutom gavs i budgeten för 2015 ett
uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie av en utbyggnad av
Engelbrektskolan. Som en särskild bakgrund till uppdraget angavs i budgettexten att
skolans matsal inte täcker det behov som finns. Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar nu med uppdraget.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelsen ett uppdrag att göra en ”utredning om
skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram”.
Stadsdelsnämnden Norr biträder Kommunstyreslen i arbete med detta uppdrag.
Det pågår således utredningar som berör användning och utformning av Engelbrektskolan. När dessa är klara kan konkreta beslut om behovet av arbeten i skolan tas.
Motionens intentioner är härigenom i praktiken tillgodosedda.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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MOTION

2014-05-20

Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan
Elevers måltidssituation, på Engelbrektskolan, kan utan överdrift beskrivas
som kaotisk. Måltider intas i all hast för att så fort som möjligt kunna
lämna plats till någon annan som ska äta i matsalen. Alarmerande är den
stora risk för allvariga olyckor, som finns, när brännheta serveringsbleck
i stor trängsel måste bäras ut till serveringsdisken. Vi är oroliga för att
denna stressiga lunchmiljö kommer att ge negativa effekter på elevernas
skolresultat. Det talas redan om att elever väljer bort besök i matsalen
för att undvika den stressiga miljön. Hungriga elever orkar inte hålla
koncentrationen en hel skoldag.
I unga år är det viktigt att måltiden förknippas med något positivt. Ifall
”att äta” blir synonymt med att uppleva stress, finns det risk att
elevernas framtida matvanor påverkas till det sämre.
Den överhängande risken för brännskador vid serveringsdisken måste åtgärdas
snarast. Det är en arbetsmiljöfråga. Skolmatsalspersonalen ska inte behöva
gå till jobbet med en klump i magen, oroade för när den första allvarligare
olyckan inträffar.
I en rapport till Stadsdelsnämnden Norr har även behovet av nya lokaler på
Engelbrektskolan redovisats. Det framgår i denna rapport, med all
tydlighet, att lokalerna är ”mer än maximalt utnyttjade”. Utöver ovan
beskrivna brister i matsalen redovisas att antalet elever i
upptagningsområdet kommer att öka i framtiden, det är brist på
lärararbetsplatser och grupprum saknas för samtliga årskurser.
Det är därför vi moderater vill att det görs en förstudie på hur vi kan
bygga om, och till, lokalerna på Engelbrektskolan, för att skolan även i
framtiden ska ha möjlighet att ge bästa möjliga förutsättningar till sina
elever och anställda.

MOTION

2014-05-20

Då vi bedömer situationen i matsalen så akut, vill vi prioritera en
förstudie av matsalen. Den ska presentera vilka åtgärder som krävs för att
kunna ge eleverna på Engelbrektskolan matro samt elever och personal en
trygg arbetsmiljö. Därefter är det angeläget att om- och tillbyggnad
påbörjas snarast.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att

-

Uppdra Lokalförsörjningsnämnden att snarast påbörja en förstudie
kring hur Engelbrektskolans matsal kan erbjuda plats för fler elever
samt ge elever och personal en bättre arbetsmiljö.

-

Uppdra Lokalförsörjningsnämnden att göra en förstudie kring vilka
till- och ombyggnader av Engelbrektskolans lokaler som behövs på kort
och lång sikt.

Malin Wickberg (M)
Wiwi Rosvall (M)
Annacarin Martinsson (M)
Annette Carlson (M)
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Sida
1(1)

Lokalförsörjningsnämnden
Handläggare, telefon
David Alm, 033-35 76 72

Datum
2014-08-26

Diarienummer
2014/LN0126 287

Kommunstyrelsen

Motion: Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0461

Nämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen gällande Engelbrektskolan under förutsättning
att berörd stadsdelsnämnd gör det samma.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Tjänstemän från Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat arbetet och arbetat fram ett
förslag redan under 2013 men saknar återkoppling. Efter överläggning både på tjänstemannanivå samt mellan berörda presidier har de inblandade kommit överens om en 3-stegs
lösning.
Kortsiktig lösning är ett redan framtaget förslag gällande en mindre ombyggnad av matsalen
för att skapa lite mer yta samt minimera risken för arbetsmiljöskador i samband med
servering.
Till vårterminen 2015 kommer Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans med Stadsdelsförvaltningen att komplettera med tillfälliga moduler enligt separat skrivelse.
I arbetet med Lokalresursplanen har stadsdelen lyft detta problem och i investeringsbudgetförslaget är medel för en förstudie avsatt under 2017.

Nämndens yttrande i sin helhet
Tjänstemän från Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat arbetet och arbetat fram ett
förslag redan under 2013 men saknar återkoppling. Efter överläggning både på tjänstemannanivå samt mellan berörda presidier har de inblandade kommit överens om en 3-stegs
lösning.
Kortsiktig lösning är ett redan framtaget förslag gällande en mindre ombyggnad av matsalen
för att skapa lite mer yta samt minimera risken för arbetsmiljöskador i samband med
servering.
Till vårterminen 2015 kommer Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans med Stadsdelsförvaltningen att komplettera med tillfälliga moduler enligt separat skrivelse.
I arbetet med Lokalresursplanen har stadsdelen lyft detta problem och i investeringsbudgetförslaget är medel för en förstudie avsatt under 2017.

Lokalförsörjningsnämnden
Falco Güldenpfennig
Ordförande
Lars Nordin
Förvaltningschef
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Dnr 2014/SDNN0100

Svar på remiss: Motion – Krafttag kring
lokalerna på Engelbrektskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0461

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen ”Krafttag kring lokalerna på
Engelbrektskolan” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Med tanke på att stadsdelsnämnden tidigare i flera olika sammanhang
påpekat de brister på Engelbrektskolan som nu tas upp i motionen har
nämnden inget att invända mot de förslag som framförs. Det bör dock
framgå av stadsdelsnämnden motionssvar att Engelbrektskolans lokaler är
en fråga som bör prioriteras och att en temporär lösning för kök och matsal
enbart kan betraktas som en åtgärd i avvaktan på en förändring som har
förutsättning att bli långsiktigt hållbar.
Möjligheterna att avlasta Engelbrektskolan genom hänvisning av elever till
annan skola är orealistiskt och ligger heller inte i linje med skollagens
bestämmelser om det fria skolvalet.
En fortsatt förskjutning av skolans resurser från undervisning till,
exempelvis, lokalkostnader är inte hållbart och det är därför angeläget att
skolan kompenseras för de ökade kostnaderna.

Nämndens yttrande i sin helhet
Inledning
I motion, daterad 2014-05-20, föreslår Malin Wickberg (M), Wiwi Rosvall
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anette Carlsson (M) att
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att snarast påbörja en förstudie
kring hur Engelbrektskolans matsal kan erbjuda plats för fler elever samt ge
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elever och personal en bättre arbetsmiljö. Motionärerna förslår också att
Lokalförsörjningsnämnden får uppdraget att göra en förstudie kring vilka
till- och ombyggnader av Engelbrektskolans lokaler som behövs på kort och
lång sikt.
Yttrande
I underlaget till Lokalresursplanen 2015-2017 skrev stadsdelsnämnden Norr
bl a att Engelbrektskolan är maximalt utnyttjad vilket bl a visar sig i brist på
grupprum i samtliga årskurser samt brist på lärararbetsplatser. Matsalen har
otillräckligt antal sittplatser och serveringslogistiken medför riskmoment för
såväl elever som personal.
Befintlig paviljong som är placerad på skolgården är nedsliten och behöver
rustas upp eller ersättas med andra lokaler. Vidare framfördes att vissa av de
lokaler som används för undervisning inte är lämpade för ändamålet och att
skolan behöver byggas ut med, uppskattningsvis 500 – 600 kvadratmeter för
att öka antalet lektionssalar och grupprum, ökade lokalytor för fritidshem
och förberedelseklass samt större matsal. Nämnden framförde även att
projektet bör påbörjas redan under 2015.
Läsåret 2010/2011 uppgick antalet elever på Engelbrektskolan till 725.
Kommande läsår uppgår elevantalet till 750 och fritidshemsverksamheten
tar emot c:a 225 elever. Skolan inrymmer också en förberedelseklass.
Engelbrektskolan är den av stadsdelens skolor som har minst lokalyta och
lägst lokalkostnad räknat per elev.
För att göra det möjligt att överhuvudtaget ta emot de 6-åringar som var
bosatta inom Engelbrektskolans upptagningsområde genomfördes en
mindre ombyggnad på skolan under 2011. Förändringen innebar
uppsättning av tre mellanväggar med syfte att utöka antalet tillgängliga
lektionssalar.
I början av 2014 tog stadsdelsnämnden Norr beslut om att ge
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att komplettera lokalerna vid
Engelbrektskolan med ytterligare 200 kvadratmeter i form av ytterligare en
paviljong i anslutning till befintlig paviljong. Av uppdragshandlingen
framgick bl a att skolan, i avvaktan på tillbyggnad, behöver kompletteras
med tillfälliga lokaler för att tillgodose en del av de mest angelägna
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lokalbehoven. Om skolan kompletteras med mer paviljongyta kan delar av
den verksamhet som bedrivs i skolbyggnaden flyttas till paviljongen och
därmed kan förberedelseklassen erbjudas mer ändamålsenliga lokaler.
Situationen i skolans matsal har diskuterat med
Lokalförsörjningsförvaltningen vid flera tillfällen. Olika temporära lösningar
har övervägts men det har varit svårt att hitta en lösning inom befintliga
lokaler som avhjälper bristerna i elevernas och personalens arbetsmiljö och
de riskmoment som uppstår i samband med serveringen.
Med tanke på att stadsdelsnämnden tidigare i flera olika sammanhang
påpekat de brister på Engelbrektskolan som nu tas upp i motionen har
nämnden inget att invända mot de förslag som framförs. Det bör dock
framgå av stadsdelsnämnden motionssvar att Engelbrektskolans lokaler är
en fråga som bör prioriteras och att en temporär lösning för kök och matsal
enbart kan betraktas som en åtgärd i avvaktan på en förändring som har
förutsättning att bli långsiktigt hållbar.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Åtgärder som genomförs på Engelbrektskolan i syfte att förbättra
verksamhetens lokalmässiga förutsättningar och arbetsmiljön för elever och
personal leder till ökade lokalkostnader. Oavsett hur angelägna åtgärderna är
så kan den hyreshöjning som blir resultatet inte finansieras inom
budgetramen om den inte räknas upp med hänsyn till kostnadsökningen.
Hyreshöjningen i samband med om- och tillbyggnaden av Bergdalskolan
motsvarade sex lärartjänster och en fortsatt förskjutning av resurser från
undervisning till, exempelvis, lokalkostnader är inte hållbart.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

En bra arbetsmiljö för såväl elever som medarbetare är en viktig
förutsättning för att en skola skall kunna fullgöra sitt uppdrag. En bra
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arbetsmiljö och lokaler som underlättar genomförandet av undervisningen
borgar, i förlängningen, för att eleverna trivs, mår väl och når goda resultat.
Skolan är en viktig och betydelsefull del av samhällsstrukturen och eleverna
som skall utbildas och fostras till goda samhällsmedborgare bör erbjudas
goda förutsättningar under sin uppväxt och i det sammanhanget har skolan,
hur skolan fungerar och hur miljön ser ut stor betydelse.

Omvärldsperspektiv
Behovet av större lokaler på Engelbrektskolan bör naturligtvis sättas in i ett
större sammanhang.
Av lokalresursplanen 2015 – 2017 kan utläsas att Lokalförsörjningsnämnden, ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv, anser att den snedvridna
elevfördelningen bör rättas till. Det är inte försvarbart att i första hand
bygga ut en skola när det finns närliggande skolor som står tomma.
I centralorten har radikala förändringar genomförts för att ta till vara
överskott på lokaler. I stadsdel Norr har det bl a inneburit att
förberedelseklasser inryms i befintliga lokaler och att grundsärskolan flyttas
från Sjöboskolan till Erikslundskolan för att Sjöboskolan skall ha möjlighet
att ta emot de elever som är bosatta inom skolans upptagningsområde. För
Erikslundskolans del har detta medfört att skolan numera inrymmer en
omfattande och lokalkrävande särskoleverksamhet och en förberedelseklass
samtidigt som elevantalet på skolan ökar med 40 elever inför läsåret
2014/2015.
Antalet elever i grundskolan kommer dessutom att öka ytterligare under de
närmast kommande åren.
Det finns följaktligen ingen grund för påståendet att det finns näraliggande
skolor som står tomma och möjligheterna att avlasta Engelbrektskolan
genom hänvisning av elever till annan skola är orealistiskt och ligger heller
inte i linje med skollagens bestämmelser om det fria skolvalet.

Facklig samverkan
Förslaget till remissvar togs upp för samverkan i LSG 2014-08-18.
Information vid FSG 2014-09-01.
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Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över betänkandet
(SOU 2015:89) Ny Museipolitik
I anledning av remiss daterad 2015-11-26 avseende rubricerade betänkande inkommer
Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande
inhämtas Kulturnämnden.

Sammanfattning
Borås Stad ställer sig positiv till betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik och
antar Kulturnämndens synpunkter som sitt eget remissyttrande.
Kulturnämnden anför att delar av förslaget berör inte den kommunala verksamheten
mer än indirekt. Museiutredningen Ny Museipolitik (SOU2015:89) ger dock flera
goda förslag till utveckling av modern museiverksamhet inom både stat och kommun,
såsom att stärka principen om ”armlängds avstånd”, att ge museerna en ökad frihet
beträffande gallring av museisamlingar samt en ny stark museilag som slår fast museernas särställning som kunskapsinstitutioner. I ett internationellt perspektiv är museilagstiftning inget nytt och tillämpas exempelvis redan i grannländerna Danmark och
Finland, även om de inte är helt jämförbara.
Kulturnämnden ställer sig även mycket positiv till förslaget om alla museers
samverkan som innebär att administrativa hinder rivs för lån av museiföremål och där
samverkan kan leda till större kreativitet och bättre publik verksamhet. Förslaget
betonar ett icke-hierarkiskt arbetssätt där alla kan bidra efter förmåga oavsett om
verksamheterna är kommunala eller statliga. Syftet med samverkan är att alla i hela
landet ska få tillgång till så bra museiverksamhet som möjligt. Ur ett användarperspektiv är det ofta ointressant vilken institution som äger ett föremål.
Samlingar som finansieras av allmänna medel är att betrakta som gemensam egendom
och bör därför komma alla till dels så enkelt som möjligt. Kulturnämnden noterar
med intresse det som betänkandet resonerar kring avtal mellan statliga museer och
andra museer som pekats ut som särskilt angelägna för staten att stödja. Detta ingår
inte i utredningens mandat att lägga förslag på men kan vara en möjlighet för museer
med särskilda ämneskompetenser som kan vara unika i landet.
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Sammanfattning

I enlighet med våra direktiv har utredningen genomfört en översyn
av de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av dem. I betänkandet beskrivs
de statliga museernas historia och museipolitikens utveckling över
tid. Vidare behandlas hur vissa mer genomgripande samhällsförändringar påverkat förutsättningarna för museiverksamhet samt viktigare trender och utvecklingstendenser som kan förväntas vara av
betydelse framöver. Mot denna samlade bakgrund lämnar vi sedan
våra förslag.
En ny museipolitik – utgångspunkter
Vår samlade bedömning är att det behövs en ny inriktning för den
statliga museipolitiken. Museerna har utvecklat sin verksamhet och
kontinuerligt förhållit sig till samhällsutvecklingen under olika
tidsperioder. Ändå tycks det vara svårt för museerna att få
erkännande för mycket av det arbete som har gjorts. De har utretts
gång efter annan och såväl problemformuleringar som lösningar
återkommer utan synbar medvetenhet om historien och vilka
åtgärder som tidigare har prövats.
Ett problem med den hittillsvarande museipolitiken är att den
ofta förutsatt att tämligen storskaliga, organisatoriskt inriktade åtgärder ska rå på t.ex. problem med ökade kostnader. Några tydliga
belägg för att det finns stora vinster att göra om man gör på detta
sätt finns dock inte. Ett annat problem är att dessa breda grepp
kombinerats med en detaljstyrning som inte alltid tagit hänsyn till
hur dessa kunskapsinstitutioner fungerar. Museerna har i alltför
hög grad blivit styrda i enskildheter och ofta med utgångspunkt i
rådande tidsanda.
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För att komma till rätta med dessa problem och för att undvika
att vissa ”eviga” problemformuleringar biter sig fast, föreslår utredningen att museipolitiken bör få en delvis ny inriktning. Den politiska styrningen bör bli tydligare vad gäller de principiella utgångspunkterna för museernas verksamhet och på samma gång mer övergripande inriktad än i dag. Utgångspunkterna för det allmännas
stöd till museiverksamheterna måste bli tydligare, men institutionerna måste också ges större ansvar och möjligheter att förverkliga
sina uppdrag.
En särskild museilag
Vårt förslag är att en museilag införs för att slå fast de allmänna
museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och
deras ansvar för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till
historien och omvärlden. Enligt vårt förslag ska lagen innehålla bestämmelser om det allmänna museiväsendet, det vill säga alla offentligt styrda museer som har avlönad personal, oavsett om de har
statlig, regional eller kommunal huvudman. Lagen bör inledas med
en bestämmelse som anger att de allmänna museernas övergripande
ändamål är att bidra till det demokratiska samhällets utveckling.
Fria kunskapsinstitutioner
De allmänna museerna ska stå fria från hindrande åtgärder som, av
ideologiska eller andra skäl, syftar till att inskränka verksamheten.
Utan hinder ska museerna, både på nationell, regional och kommunal nivå, kritiskt kunna granska samhället och lyfta fram kunskap
som är av betydelse i dagens samhälle. Ett syfte med den föreslagna
museilagen är att uttrycka museernas fria ställning i förhållande till
den politiska beslutsnivån. Därför föreslår vi en bestämmelse om att
huvudmannen för ett museum inte får vidta åtgärder som syftar till
att inskränka museets fria förmedling av kunskap och upplevelser.
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Publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning
I museilagen ska det finnas generella bestämmelser om museernas
huvudsakliga verksamhetsområden. Enligt vårt förslag ska det anges i lagen att utställningar och annan publik verksamhet ska präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet. Publik verksamhet ska vara
tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar. Dessutom ska det anges i lagen att museerna inom sina ämnesområden ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad
samt att museerna ska ha hög kompetens inom sina ämnesområden
och kunna belysa dessa ur olika perspektiv.
Vad gäller samlingsförvaltning sägs det i lagen att museerna har i
uppdrag att aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamheternas
mål. För att så ska kunna ske regleras det också i lagen att de statliga
museerna har mandat att överlåta lös egendom som ingår i de samlingar de förvaltar genom gåva, byte eller försäljning om den inte behövs för verksamheten. I en särskild bestämmelse regleras även de
kommunala och regionala museernas möjligheter att gallra arkeologiskt material (fornfynd) som överlåtits av staten. Att museerna
ges rätt att gallra är inte minst viktigt för att de ska kunna undvika
skenande kostnader för samlingsförvaltningen.
Samverkan och spridning i hela landet
Det är av stort samhällsintresse att de gemensamt finansierade
museerna når en bred och engagerad publik runt om i Sverige. Det
ska därför anges i museilagen att de statliga museerna har ett särskilt ansvar för att tillgängliggöra sin verksamhet för människor i
hela landet. Det kan ske genom vandringsutställningar eller filialer,
men också genom att utnyttja digital teknik. För att alla i hela landet ska få bättre tillgång till museernas samlade resurser, ska det
också regleras att alla museer inom det allmänna museiväsendet ska
samverka. Bland annat ska det ske genom att de ställer föremål ur
de egna samlingarna till varandras förfogande utan oskäliga avgifter
eller administrativa hinder.
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En ny myndighet för museer och utställningar
För att främja en museiverksamhet av hög kvalitet i hela landet är
vårt förslag att en ny myndighet inrättas, Myndigheten för museer
och utställningar. Myndigheten ska, bl.a. med utgångspunkt i den
föreslagna museilagen, följa upp verksamhet inom och fördela bidrag till museisektorn. Myndigheten ska även kunna hantera förvaltningsuppgifter som rör utställningsgarantier och bidra till att
stärka museiperspektivet på nationell nivå inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndighetens uppdrag ska innefatta ett ansvar för den officiella museistatistiken och viss omvärldsbevakning.
Den nya myndigheten finansieras genom att medel överförs från
Riksutställningar, som i sin tur avvecklas.
Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning
För att komplettera regeringens ekonomiskt inriktade uppföljning
av centralmusernas verksamhet behövs det bättre kvalitetsdrivande
system i museisektorn. Granskningen av de statliga museiverksamheterna bör också i högre utsträckning än i dag skötas kollegialt.
Dessutom bör de statliga museerna i högre utsträckning än i dag
jämföras med liknande institutioner i andra länder. Den nya museimyndigheten föreslås därför ha som en av sina huvuduppgifter att
organisera en professionsbaserad granskning av museiverksamheten
vid centralmuseerna. I likhet med vad som är fallet inom högskolan
bör utvärderingen av museiverksamheterna bygga på granskningar
som genomförs av bedömargrupper med externa, oberoende sakkunniga (så kallad peer-review).
Nytt statsbidrag för samverkansprojekt i museisektorn
Vi föreslår att det inrättas ett nytt statsbidrag på totalt 28 miljoner
kronor för samverkansprojekt kring utställningar och annan publik
verksamhet. För att museiverksamhet ska komma fler till del är det
enligt vår bedömning framför allt resurser för samverkansprojekt
mellan museer – statliga, regionala, kommunala och enskilda – som
saknas i dag. Kunskap och kompetens finns i dag i alla delar av systemet och med rätt resurser kan dessa aktörer, tillsammans och på
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ett ickehierarkiskt sätt, skapa högkvalitativ och nydanande verksamhet i olika delar av landet.
En central uppgift för en samlad museimyndighet bör vara att
sköta fördelningen av statsbidrag inom museisektorn. Det innefattar dels det nya statsbidrag vi föreslår, men också befintliga bidrag
till centralmuseernas forskning, till arbetslivsmuseer och till försvarshistorisk museiverksamhet. Genom att samla denna uppgift
hos en myndighet kan hanteringen effektiviseras och nödvändig
kompetens byggas upp.
Mer konsekvent och bättre anpassad styrning
Mot bakgrund av det förslag som lämnats om en ny museilag bör
regeringen göra en genomgång av myndighetsinstruktioner och
motsvarande styrdokument på museiområdet för att anpassa dessa
till den nya regleringen av vissa övergripande frågor. Syftet bör dels
vara att skapa större enhetlighet i hur bestämmelserna är formulerade och dels att tydligare än i dag uttrycka museernas särart. Inom
de huvudsakliga verksamhetsområdena – publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning – bör museerna ges i
uppdrag att ta fram strategiska planer som kan tas till utgångspunkt
för den kollegiala granskning som vi föreslår.
Bättre möjligheter att använda avgiftsinkomster
I dag är det ett bekymmer för flera statliga museer att de avgiftsintäkter de får in inte alltid kan investeras i den verksamhet som
egentligen är mest prioriterad. Därför är vår bedömning bl.a. att en
generell ändring bör göras i de statliga museernas regleringsbrev
som gör det möjligt att driva museibutiker med vinst och att använda inkomsterna i övrig verksamhet. Vidare bör de museer som
arbetar aktivt med internationella vandringsutställningar ges rätt att
använda inkomsterna från sådana i övrig verksamhet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Ärendenummer

2016-01-21

Dnr 2015/KN0224 001

Ulrika Kullenberg, 033-35 89 52

Kommunstyrelsen

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:89) Ny
Museipolitik
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0800.

Beslut
Kulturnämnden ställer sig positiv till betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89).

Bakgrund
Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01) tillsattes i januari 2014. Utredningen har
genomfört en översyn av de statliga museernas uppdrag och regeringens styrning av
museisektorn. I betänkandet Ny Museipolitik (SOU 2015:89) analyseras den statliga
museipolitikens framväxt, vilka samhällsförändringar som påverkat museerna och
vilka trender som kan vara av betydelse framöver. I betänkandet presenteras flera av
museiområdets kända behov och möjliga framtida utmaningar. Den politiska
styrningen förslås blir tydligare vad gäller de principiella utgångspunkterna för
museernas verksamhet och på samma gång bli mer övergripande inriktad än det är
idag. Detta föreslås ske genom ett antal åtgärder:
En särskild museilag
En särskild museilag föreslås som slår fast de allmänna museernas fria ställning som
kunskapsinstitutioner i samhället med ansvar att förmedla ett reflekterande
förhållningssätt till historien och omvärlden. Lagen ska gälla alla offentligt styrda
institutioner som bedriver utställningsverksamhet, som är öppna för allmänheten och
har avlönad personal. Med denna definition omfattas även konsthallar av lagen.
Museerna ska stärkas som fria kunskapsinstitutioner, kritisk kunna granska samhället
och lyfta fram kunskap av aktuell betydelse. Huvudmannen för museet får inte vidta
åtgärder som syftar till att inskränka museets fria förmedling av kunskap och
upplevelser.
Enligt förslaget ska verksamheten präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet. Publik
verksamhet ska vara tillgängligt för alla och anpassad till användarnas olika
förutsättningar, Museerna ska även inom sina områden bidra till forskning och annan
kunskapsuppbyggnad, ha hög kompetens inom sina ämnesområden och kunna belysa
dessa ur olika perspektiv.
Museerna ska också aktivt förvalta sina samlingar och gällande de statliga museerna
regleras även rätten att överlåta lös egendom som ingår i samlingen via gåva, byte eller
försäljning om dessa inte behövs inom verksamheten. I en särskild bestämmelse
regleras även de kommunala museernas möjlighet att gallra arkeologiskt material som
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överlåtits av staten. Att kunna gallra ses som viktigt för att undvika skenande
kostnader för samlingsförvaltning.
Man lägger även tonvikt vid att gemensamt finansierade museer bör nå en bred
allmänhet i hela landet exempelvis via digital teknik, vandringsutställningar och filialer.
Oskäliga avgifter eller administrativa hinder ska inte heller stå i vägen för lån av
föremål museer emellan.
En ny myndighet
Framförallt lyfts behovet av en nationell sammanhållande part som utifrån specifik
kompetens om museiområdet kan bidra till effektivisering och utveckling. Enligt
utredaren behövs en helt ny myndighet – Myndigheten för museer och utställningar –
för att möta behoven, följa upp verksamheten och fördela bidrag inom museisektorn.
För att frigöra medel för myndighetens verksamhet föreslår utredaren att man till
större delen avvecklar Riksutställningar.
Kvalitetsutveckling genom kollegial granskning
Den nya myndigheten förslås ha som en av sina huvuduppgifter att organisera en
professionsbaserad granskning av museiverksamheten vid centralmuseerna. Denna
granskning bör genomföras av bedömargrupper med externa oberoende sakkunniga.
Nytt statsbidrag för samverkansprojekt i museisektorn
För att museiverksamheten ska komma fler till del framförs samverkansprojekt
mellan museer – statliga, regionala, kommunala och enskilda – som en verksam
modell. Ett nytt statsbidrag på 28 miljoner för samverkansprojekt kring utställningar
och publik verksamhet föreslås.
Mer konsekvent och bättre anpassad styrning
En genomgång av myndighetsinstruktioner och styrdokument för en anpassning till
den nya regleringen föreslås för att skapa större enhetlighet i hur bestämmelserna är
formulerade och för att tydligare uttrycka museernas särart. Museerna bör ges
uppdrag att ta fram strategiska planer som kan tas till utgångspunkt för den kollegiala
granskningen som föreslås.
Bättre möjligheter att använda avgiftsinkomst
En generell ändring föreslås i de statliga museernas regleringsbrev som gör det möjligt
att driva museibutiker med vinst och att använda dessa inkomster till gagn för övrig
verksamhet.

Kulturförvaltningens yttrande i sin helhet
Kulturnämnden är positivt till betänkandet. Delar av förslaget berör inte den
kommunala verksamheten mer än indirekt. Museiutredningen Ny Museipolitik (SOU
2015:89) ger dock flera goda förslag till utveckling av modern museiverksamhet inom
både stat och kommun, såsom att stärka principen om ”armlängds avstånd”, att ge
museerna en ökad frihet beträffande gallring av museisamlingar samt en ny stark
museilag som slår fast museernas särställning som kunskapsinstitutioner. I ett
internationellt perspektiv är museilagstiftning inget nytt och tillämpas exempelvis
redan i grannländerna Danmark och Finland, även om de inte är helt jämförbara.
Kulturnämnden ställer sig även mycket positiv till förslaget om alla museers
samverkan som innebär att administrativa hinder rivs för lån av museiföremål och där
samverkan kan leda till större kreativitet och bättre publik verksamhet. Förslaget
betonar ett icke-hierarkiskt arbetssätt där alla kan bidra efter förmåga oavsett om
verksamheterna är kommunala eller statliga. Syftet med samverkan är att alla i hela
landet ska få tillgång till så bra museiverksamhet som möjligt. Ur ett
användarperspektiv är det ofta ointressant vilken institution som äger ett föremål.
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Samlingar som finansieras av allmänna medel är att betrakta som gemensam egendom
och bör därför komma alla till dels så enkelt som möjligt.
Kulturnämnden noterar med intresse det som betänkandet resonerar kring avtal
mellan statliga museer och andra museer som pekats ut som särskilt angelägna för
staten att stödja. Detta ingår inte i utredningens mandat att lägga förslag på men kan
vara en möjlighet för museer med särskilda ämneskompetenser som kan vara unika i
landet.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om anläggningslån avseende uppförande
av elvamanna konstgräsplan samt renovering av
kök; Sparsörs AIK
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sparsör AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande
av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en
skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.

2016-03-01
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0124 805
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-02-22/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(2)
2016-03-07

Dnr 2016/KS0124

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna konstgräsplan samt renovering av kök; Sparsörs AIK
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Sparsör AIK
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande av
en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen.
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få anlägga en fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat föreningen om att få ta en del av marken i anspråk för att bygga en
temporär förskola på föreningens område. Föreningen har ställt sig positiv till förfrågan, förutsatt att de kan utveckla sin anläggning i samband med etableringen av förskolan. I överläggningarna har framkommit att placeringen av förskolan kan ske på
nuvarande 7-spelsplan. På den befintliga tennisbanan, som är dåligt underhållen och
eftersatt, kan en aktivitetsplats anläggas för att öka attraktionen i området. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen tar ansvar för den åtgärden. Föreningen har genomfört moderniseringar och förbättringar av klubbhuset de senaste åren. Med en ökad verksamhet och mer aktivitet kommer behovet av ett fungerande kök att öka. I ansökan om
anläggningslån ingår även en köksrenovering.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningar med föreningen meddelat att de
kan samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och
dessutom den nya konstgräsplanen. Åtgärderna innebär att en ny förskola kan etableras i ett barnvänligt och attraktivt område i Sparsör samtidigt som föreningen kan
utveckla sin verksamhet i önskvärd riktning. Förutsättningen för projektet är att bygglov medges för etableringen av förskolan. Stadskansliet ha haft kontakt med Lokalförsörjningsförvaltningen som säger att det finns ett positivt förhandsbesked om ett tillfälligt 5-årigt bygglov för en förskola. Planen är att paviljongerna skall vara på plats
under juni månad 2016.
Kommunstyrelsen ser positivt på denna ansökan som löser två saker samtidigt; ett
”win-win koncept” där goda viljor samverkar. Kommunstyresen föreslår därför
Kommunfullmäktige att bevilja Sparsör det föreslagna anläggningslånet.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sparsör AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr,
för anläggande av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut
när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-01-19

§7
2016/FF0006 805
Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna
konstgräsplan samt renovering av kök; Sparsörs AIK
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få anlägga en
fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat
föreningen om att få ta en del av marken i anspråk för att bygga en temporär förskola på
föreningens område. Frågan har diskuterats sedan i september 2015 och flertalet möten har ägt
rum. Föreningen har ställt sig positiv till förfrågan, förutsatt att de kan utveckla sin anläggning i
samband med etableringen av förskolan. I överläggningarna har vi kommit fram till att placeringen
av förskolan kan ske på nuvarande 7-spelsplan.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningarna gjort klart för föreningen att de kan
samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och konstgräsplanen.
Åtgärderna innebär att en ny förskola kan etableras i ett barnvänligt och attraktivt område i
Sparsör samtidigt som föreningen kan utveckla sin verksamhet i önskvärd riktning.
Förutsättningen för projektet är att bygglov medges för etableringen av förskolan.
På nuvarande tennisbana, som är dåligt underhållen och eftersatt, kan en aktivitetsplats anläggas
för att öka attraktionen i området. Fritids- och folkhälsoförvaltningen tar ansvar för den åtgärden.
Föreningen har genomfört moderniseringar och förbättringar av klubbhuset de senaste åren. Med
en ökad verksamhet och mer aktivitet kommer behovet av ett fungerande kök att öka. I ansökan
om anläggningslån ingår en köksrenovering.
Kostnader;
• anläggande av konstgräsplan
(inkl. markarbeten, dränering, konstgräs)
• renovering av kök

1 800 000 kr
283 000 kr
Summa;

Avgår;
• iordningsställande av markarbeten
(LFF ansvarar)

2 083 000 kr
700 000 kr

Nettokostnad;
Anläggningslån på 1 383 000 kr

1 383 000 kr
- 553 000 kr

Återstår;
Att finansiera;
• Bidrag från Västergötlands Idrottsförbund;
• Utrustningsbidrag från FOF
• Sparsörs AIK insats
Summa;

830 000 kr
- 400 000 kr
- 50 000 kr
- 380 000 kr
830 000 kr
Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-01-19

Forts. § 7
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sparsör AIK ett
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande av en ny
konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en
skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-01-25
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-01-27.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Diarienummer

2016-01-18

2016/FF0006 805

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Ansökan om anläggningslån; Sparsörs AIK
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sparsör
AIK ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande
av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut när
föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sammanfattning
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få
anlägga en fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har
Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat föreningen om att få ta en del av marken i
anspråk för att bygga en temporär förskola på föreningens område. Frågan har
diskuterats sedan i september 2015 och flertalet möten har ägt rum. Föreningen har
ställt sig positiv till förfrågan, förutsatt att de kan utveckla sin anläggning i samband
med etableringen av förskolan. I överläggningarna har vi kommit fram till att
placeringen av förskolan kan ske på nuvarande 7-spelsplan.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningarna gjort klart för föreningen att de
kan samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och
konstgräsplanen. Åtgärderna innebär att en ny förskola kan etableras i ett barnvänligt
och attraktivt område i Sparsör samtidigt som föreningen kan utveckla sin verksamhet
i önskvärd riktning. Förutsättningen för projektet är att bygglov medges för
etableringen av förskolan.
På nuvarande tennisbana, som är dåligt underhållen och eftersatt, kan en aktivitetsplats
anläggas för att öka attraktionen i området. Fritids- och folkhälsoförvaltningen tar
ansvar för den åtgärden.
Föreningen har genomfört moderniseringar och förbättringar av klubbhuset de senaste
åren. Med en ökad verksamhet och mer aktivitet kommer behovet av ett fungerande
kök att öka. I ansökan om anläggningslån ingår en köksrenovering.
Bakgrund
Sparsörs AIK är en förening som funnit sedan 1931. På Trollevi samlas både barn och
ungdomar från 5 års ålder från Frufällan och Sparsör för att spela och leka fotboll,
vilket i dagsläget är föreningens främsta idrott. På Trollevi äger föreningen sin

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Diarienummer

2016-01-18

2016/FF0006 805

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

klubbstuga och det finns i dagsläget en 11-spelsplan och en 7-spelsplan, en stor
grusplan samt en yta med en före detta tennisplan. Föreningen har idag ett arrende på
marken med Borås Stad.
Föreningen har idag ca 300 aktiva barn och ungdomar. Behovet av en samlingsplats
för barn och ungdomar i Sparsör/Frufällan är stort. Sparsörs AIK har en ambition att
utveckla sig så att man blir en attraktiv och naturlig plats för barn och ungdomar att
vistas på. Föreningens ekonomi är i balans och antalet ideella krafter har ökat under
2015.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader;
- anläggande av konstgräsplan
1 800 000 kr
(inkl markarbeten, dränering, konstgräs)
- renovering av kök
283 000 kr
Summa;
2 083 000 kr
Avgår;
- iordningsställande av markarbeten
700 000 kr
(LFF ansvarar)
Nettokostnad; 1 383 000 kr
Anläggningslån på 1 383 000 kr
Återstår;

2 (2)

- 553 000 kr
830 000 kr

Att finansiera;
Bidrag från Västergötlands Idrottsförbund; - 400 000 kr
Utrustningsbidrag från FOF
- 50 000 kr
Sparsörs AIK insats
- 380 000 kr
Summa;
830 000 kr
Samverkan
Samverkan och överläggningar har skett mellan Sparsörs AIK,
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Sparsörs AIK
Borås Stad
C/O Att: Tommy Jingfors
Fritids och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås
Sparsör, 2016-01-17
Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för uppförande av 11 manna
konstgräsplan samt renovering av kök.
Fastighet: Trollevi, Hovalidsvägen 3, 513 50 SPARSÖR
Verksamhet
Sparsörs AIK är en förening som funnit sedan 1931. På Trollevi samlas både barn och
ungdomar från 5 års ålder från Frufällan och Sparsör för att spela och leka fotboll, vilket i
dagsläget är vår främsta idrott. Trollevi har i dagsläget en 11-mannaplan och en 7-mannaplan,
en stor grusplan samt en yta med en före detta tennisplan (se bifogad plan skiss).
Vår ekonomi är i balans och antalet ideella krafter har ökat under 2015, vilket varit en
förutsättning för det vi här ansöker om. Vi är idag ca 300st aktiva barn och ungdomar i
föreningen.
Behovet av en samlingsplats för barn och ungdomar i Sparsör / Frufällan är stort då detta idag
saknas. Föreningen önskar utveckla sig så att man blir en attraktiv och naturlig plats för barn
och ungdomar att vistas på.
För att täcka det behov som finns med mer aktivitet året om samt bättre kunna tillgodose vårt
ökande behov av plan yta då vi dels växer som förening samt att Lokalförsörjningsförvaltningen
önskar placera ett temporärt dagis hos oss vill vi anlägga en konstgräsplan där nuvarande
grusplan är placerad. se vidare bifogat ”Konstgräsplan”.
Sparsörs AIK har fått en förfrågan från Lokalförsörjnings förvaltningen om att anlägga ett
temporärt dagis på föreningens område. Denna fråga har diskuterats sedan i september 2015
och flertalet möten har ägt rum. Föreningen har ställt sig positiv till detta förutsatt att vi kan
utveckla vår anläggning i samband med detta vilket Lokalförsörjnings förvaltningen varit
positiva till detta och kan bidraga med 700 tkr i projektet för samhälls- och
områdesutvecklingen.
Vår plan är att det temporära dagiset placeras på nuvarande 7-manna plan. Detta projekt drivs
och genomförs av Lokalförsörjnings förvaltningen. Vidare anläggs en aktivitets yta på
nuvarande tennisplan i samband med dagis etableringen för att öka attraktionskraften kring
anläggningen. Detta projekt drivs och genomförs av Fritid och folkhälsa.
Vi har genomfört moderniseringar och förbättringar av vårt klubbhus de senaste åren. Men en
ökad verksamhet och mer aktivitet kommer att kräva ett fullt fungerande kök. Därför behöver
vi genomföra en renovering / ombyggnation, se vidare bifogat Köksrenovering.
Mot bakgrund av detta vill föreningen utveckla sig vidare, kombinera allas intressen och skapa
mest samhällsnytta.

Sparsörs AIK
Föreningens totala kostnad beräknas vara:
-

Anläggning av 11- manna konstgräs plan se bifogad beräkning
Renovering av kök
Beräknade kostnader totalt:

1 800 000 kr
283 000 kr
2 083 000 kr

Projektet med konstgräs måste påbörjas omgående då dagis verksamheten måste igång
snarast. Då vi inte kommer att riskera föreningens ekonomi kommer vi att påbörja
köksrenovationen efter det att konstgräsplanen är på plats och alla ekonomiska åtaganden är
klargjorda. På detta sätt kan vi styra investeringen och arbetet på mest effektivt sätt med minst
risk.
Vidare kommer vi att ansöka om bidrag från Västgötaidrottsförbund för konstgräsplanen. Det
finns ett regelverk som ger oss möjlighet till bidrag, max 400 tkr.
En förutsättning för detta är därför att vi erhåller ett anläggningslån.
Med hopp om ett positivt svar
För Styrelsen i Sparsörs AIK,

Anders Manfred
Vice Ordförande

Bilagor
-

Konstgräsplan
Köksrenovering
Kring ytor
Multisports yta
Områdeskarta

Sparsörs AIK
Bilaga 1, Konstgräsplan för fotboll
Sparsörs AIK bedriver främst fotbollsverksamhet, där intresset är stort, både bland
tjejer och killar. Då verksamheten stadigt ökar, har vi de senaste åren haft svårt att
kunna ge alla våra lag bra förutsättningar för sin verksamhet, då vi blivit trångbodda
med de gräsplaner som vi disponerar. Med ytterligare en gräsplan kommer vi att kunna
utvecklas och växa som förening, då det skulle innebära mer tränings- och matchyta.
En konstgräsplan skulle även kunna göra oss betydligt mindre väderkänsliga tidigt på
våren samt sent på hösten då våra naturgräsplaner ofta är mindre bra och ibland
knappt speldugliga. En konstgräsplan skulle också kunna användas för spontanidrott
och spontant fotbollspel under den delen av året då våra naturgräsplaner är avstängda
och det skulle gynna alla barn och ungdomar i Sparsör med omnejd. Då vi har ett brett
åldersspann aktiva barn och ungdomar är en 11-mannaplan uppmärkt med 7 och 9
manna linjer att föredra för att täcka vårt behov.
Vad som kommer ingå i en konstgräsplan:
•
•
•

Dränerad och anlagd konstgräsplan gällande mjukhet, kvalitet för maximal
livslängd.
Korrekt linjerad efter Svenska fotbollförbundets bestämmelser för hur stor en 7, 9-, eller 11-mannplan ska vara för att vara godkänd för matchspel.
Två 11 manna målburar samt fyra 7 manna mål anpassade efter planens
storlek.

Detta ingår inte i ett första steg utan kompletteras kommande år efter vad föreningens
ekonomi tillåter.
•
•
•

Belysning för maximal utnyttjandegrad.
Stängsel runt konstgräsytan med högre nät på kortsidorna för att fånga upp
bollar.
Avbytarbås för hemma- och bortalag för att kunna spela matcher.

Sparsörs AIK
Budgeterade kostnader
Konstgräs
Inköp nytt konstgräs
Justering befintlig grusplan
Inköp av ny tät duk
Dränering runt planen
Subtotal

1 200 000 kr
150 000 kr
300 000 kr
100 000 kr
1 750 000 kr

Utrustning
11 manna mål, 2st
7 manna mål, 4st
Hörnstolpar
Subtotal

50 000 kr

Direkt konstgräs kostnad

1 800 000 kr

Stolpar
Belysnings armaturer
Elarbete med installation
inklusive på/avstängning
Subtotal

Befintliga återanvänds
150 000 kr
50 000 kr

Stolpar runt planen
Staket, inklusive skyddsnät
högre för kortsidor
Subtotal

150 000 kr
100 000 kr

Kring utrustning

450 000 kr

Belysning

200 000 kr

Staket och inhägnad

250 000 kr

Not: Belysning, staket och inhägnad ingår inte i det som vi ansöker om utan vi räknar
med att lösa dessa frågor på sikt vart eftersom föreningens ekonomi tillåter.

Sparsörs AIK
Bilaga 2, köksrenovering
Då vårt nuvarande kök är i ett stort behov av renovering önskar vi genomföra en
omfattande renovering för att få det att fungera i takt med vår växande förening och
behov.
Budgeterande kostnader:
Rivning

Rivning av befintligt kök
Rivning av golv
Bortforsling av material
5 000 kr
Golv och ytskikt

Lägga golv, måla väggar
och tak, sätta igen en dörr
och maximera köksyta.
Inkl material
40 000 kr

Elarbete

Ny ström matning från elcentral, korrekt arbetsljus
vid arbetsplatser,
vägguttag samt
installation av nya vitvaror
15 000 kr

Rörarbete

Flyttning av befintlig
diskbänkplacering för
optimalt arbetsflöde samt
inkoppling av blandare
och avlopp
8 000 kr

Köksinredning och
utrustning

Köksskåp, luckor, disk
och arbetsbänkar,
köksblandare,
köksutrustning för storkök
m.m.
120 000 kr

Vitvaror

Kyl, Frys, Diskmaskin,
Ugn, Spis, Microvågsugn

85 000 kr

Ventilation

Utsug och fläkt

10 000kr
Totalt

283 000 kr

Sparsörs AIK
Bilaga 3, Kring ytor – ansvar hos Lokalförsörjningsförvaltningen
För att vår anläggning ska anpassas till att inhysa en förskola tillkommer en rad
insatser som måste genomföras för att det ska fungera på ett säkert och tryggt vis. Det
handlar om transporter av material, mat, hämtning av avfall, hämtning och lämning av
barn osv. Det är otroligt viktigt att detta genomförs med tanke på att vår verksamhet
ska kunna fortgå utan hinder.
Insatser som är överenskomna att genomföras på kring ytor:
•

•

•
•

•

Asfaltering och uppmärkning av parkeringsplats där sopsorteringsanläggningen
finns idag. Det innefattar fällning av träd och breddning av nuvarande grusplats
(maximalt utnyttjande av utan). Då vi idag använder grusplanen till parkering vid
våra större evenemang och att den i och med förskolans etablering kommer att
försvinna, måste alternativa parkeringsmöjligheter finnas.
Anläggning av parkeringsplatser nedanför nuvarande tennisbanan för hämtning
och lämning av barn. Detta innebär också att träd behöver fällas och marken
förberedas för detta.
Vägen som leder upp till grusplanen behöver asfalteras och anpassas för att
transporter ska kunna nå förskolan.
För att undvika att bilar kör upp mot förskolan på grusplanen för hämtning
respektive lämning, skulle någon typ av hinder eller bom krävas. Detta för att
markera att denna väg inte för användas. Denna väg måste korsas av barnen
för att ta sig från 7-mannaplanen till 11-mannaplanen och vårt klubbhus.
Lekplats; om möjligt skulle Sparsörs AIK vilja få uppsatt gungor och eller mindre
leksaker för våra minsta gäster. I rätt skick fungerar det naturligtvis bra med
bättre begagnade aktivitets produkter.

Sparsörs AIK vill också ha rätten att vid överrenskommet datum för avflyttning av
baracker (efter 3-5år) få köpa en eller flera av barackerna till självkostnadspris.
Då kommunikation är viktig och omfattande grävarbete kommer att genomföras
kopplas fiber in i klubbhuset i samband med anläggning av dagis utan kostnad för
föreningen. Detta då dagismoduller kommer att beredas med kommunikation och
merkostnaden bedöms vara minimal för Lokalförsörjningsförvaltningen.
Då dessa anläggningar främst är avsedda för våra medlemmar och spontanidrotten,
är det viktigt att förskolan inte fritt disponerar dessa anläggningar efter skoltid.
Tanken är även att låta skolan främst få disponera dessa anläggningar under skoltid,
för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta då reglerat i en separat överenskommelse.

Sparsörs AIK
Bilaga 2, Multisportanläggning – Ansvar Fritid och folkhälsoförvaltningen
Vi har i dagsläget en nästintill outnyttjad tennisbana där vi istället vill anlägga en
multisportarena som kommer att gynna hela samhället. Det skulle främja spontanidrotten för
barnen i Sparsör och Frufällan. Detta då barnen och ungdomarna i dagsläget inte har några
ytor för detta ändamål. Sparsörs AIK bedriver först och främst fotbollsverksamhet men med
en yta som inbjuder till andra idrotter skulle vi kunna erbjuda aktivitet även till barn,
ungdomar och vuxna som inte har fotboll som huvudintresse. Anläggningen av en aktivitetsyta
på detta sätt blir mest optimal om den samkörs med projekten ovan. Vidare kommer befintliga
ytor och inhägnad att återanvändas för så optimal kostnad som möjligt.
I närhet till denna anläggning anläggs ett mindre boulebane område, allt beroende på plats
och möjlighet. Detta skulle engagera vår äldre generation i närområdet och skapa en bättre
samanhållning mellan åldrarna. Maskiner är på plats så projekteringen och merkostnaden
bedöms vara låga.
Vad ingår i en Multisportanläggning:
•

Anläggningen bör bestå av konstgräs eller liknande mjukt material som även går att
frysa is på under vintern. Med is på vintern kan vi även inkludera vinteraktiviteter
såsom ishockey, bandy, konståkning osv. Den bör också vara dränerad på rätt sätt så
att vi kan utnyttja ytan under alla fyra årstider.

Redan idag fryser Sparsörs AIK is på grusplanen under vintern för detta ändamål. En bättre
förbered markyta skulle höja tillgängligheten, upplevelsen och öka aktivitetsnivån i vårt
samhälle
•

•
•

Runt anläggningen skall det vara en sarg som på bilden nedan (lägre skulle fungera väl,
bara vatten och bollar stannar) kompletterad med en port där man kan köra in en
fyrhjuling eller annan maskin för att ploga undan eventuell snö och utföra övrigt
underhåll. Det skall finnas två större mål (handboll, fotboll, futsal), fyra mindre mål
(innebandy/hockey) och minst två basketkorgar.
Ytan ca 20x40 meter för att uppnå full aktivitet
Vi kommer att uppmuntra utövandet av innebandy, basket spontanfotboll och andra
lämpliga idrotter på denna yta.

Sparsörs AIK

Bilaga Områdeskartor

Nuvarande placeringar

Närbild av nuvarande anläggning

Sparsörs AIK

Klubbhus och parkering utmed väg

Planerad placering för konstgräsplan, dagis samt multisport anläggning
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Anslagsframställan för om- och tillbyggad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 651 000 kr för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7,
KATTUGGLAN.

2016-03-01
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0646 291
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2016-03-02/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-03-07

Dnr 2015/KS0646

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av
Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7,
KATTUGGLAN 1.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 23 februari 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan
7, KATTUGGLAN 1. Investeringsutgiften för ombyggnationen beräknas till
33 651 000 kronor enligt det anbud som kommit, vilket är 3 661 000 kr mer än vad
som är budgeterat för projektet i investeringsbudgeten.
Hyran för objektet är idag 13 065 984 kronor och efter ombyggnationen beräknas den
till 15 140 484 kronor. Tillkommande hyra efter ombyggnationen beräknas alltså till
2 074 500 kr.
Efter dialog mellan Lokalförsörjning- och Utbildningsförvaltningen avvaktar verksamheten med beslut om att lämna de paviljonger som beskrivs i anslagsframställan.
Bäckängsgymnasiet är idag trångbott och elevunderlaget för höstterminen blir avgörande för om paviljongerna kan lämnas eller ej.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 651 000 kr för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, KATTUGGLAN.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomischef

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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Tilläggsanslag i Budget 2016 – Fördelning av generellt statsbidrag med anledning av den rådande flyktingsituationen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller tillfälligt utökade Kommunbidrag
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

2016-03-01
Datum

2016
15 350 tkr
23 800 tkr
5 000 tkr

2017
15 350 tkr
15 300 tkr

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0189 042
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-02-26/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-03-07

Dnr 2016/KS0189

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Tilläggsanslag i Budget 2016 – Fördelning av
generellt statsbidrag med anledning av den
rådande flyktingsituationen.
Borås Stad har fått sammanlagt 81,0 mnkr i ett tillfälligt generellt statsbidrag för ökade
kostnader i samband med den rådande flyktingsituationen. Av dess pengar avser 6,2
mnkr år 2015 och har då bokförts och räknats in i kommunens resultat för 2015.
Återstående tillgängliga medel 74,8 mnkr föreslås att användas till att tillfälligt förstärka våra verksamheter och får då ses som ett extra utökat ekonomiskt utrymme
utöver de ordinarie ersättningsformer och statsbidrag som finns tillgängliga för flykting- och invandringshanteringen. De verksamheter som primärt berörs för kommunen är grund- gymnasie- och vuxenutbildningen.
Ekonomistyrning har träffat företrädare för Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden för att klara ut hur stor tillströmning av nyanlända asylsökande som påverkar verksamheten och som kan kräva utökade resurser, inte minst på grund av det
utökade lokalbehovet som uppstår. Kommunstyrelsen har fokuserat på den ökande
volym som uppkommit jämfört med ett ”ordinarie läge”. För Stadsdelsnämnderna
handlar det om ca 400 personer och för Utbildningsnämnden ca 500 personer. Dessa
siffror avser inte att mäta någon exakthet utan får representera vilken fördelning av de
tillgängliga resurserna som förslås ske till nämnderna. Kommunstyrelsen föreslår att
verksamheterna skall få utnyttja det tillfälliga ekonomiska tillskottet under åren 20162017. Fördelningen mellan åren har verksamheterna själva föreslaget. Förslaget från
Kommunstyrelsen innebär att nämnderna får ett tillfälligt utökat stöd beräknat till ca
77 000 kr per individ under två år räknat på den tillkommande volymen.
Vad gäller kommunens hantering av det generella statsbidraget uttalar RKR (Rådet
för kommunal redovisning) att det skall vara helt intäktsfört under 2016. Detta innebär då att vi sannolikt kommer att få ett redovisningsmässigt överskott i bokslut 2016
och motsvarande underskott under 2017. Hur detta skall hanteras i en balankravsutredning får vi ta ställning till då. Ett alternativ är att öronmärka ”överskottet” i bokslut 2016.
Kommunstyrelsen är medveten om att det kan finnas andra verksamheter som har
tillkommande kostnader i samband med den stora flyktingtillströmningen. I syfte att
så fort som möjligt ge de stora verksamheterna besked om de extra resurserna har
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Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

inte alla verksamheter genomlysts. Med anledning av det föreslår kommunstyrelsen
att 5,0 mnkr av statsbidraget hålls inne och ställs till Kommunstyrelsens förfogande
när sådana behov uppstår.
Nedan framgår vilka nämnder som föreslås få del av den tillfälliga satsningen och
vilka ändamål som avses.
Ändamål
Tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen

Belopp Belopp Nämnd
tkr 2016 tkr 2017
SDN Norr kommunge15 350
15 350
mensamt i samråd med
övriga SDN.
23 000

Internutbildning av SFIlärare
Till KS förfogande för senare fördelning
SUMMA

15 300

Utbildningsnämnden

800

Utbildningsnämnden

5 000

Kommunstyrelsen

44 150

30 650

Totalt belopp att fördela under 2016-2017 74,8 mnkr
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Följande nämnder erhåller tillfälligt utökade Kommunbidrag
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef

2016
15 350 tkr
23 800 tkr
5 000 tkr

2017
15 350 tkr
15 300 tkr

SP1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar till Sverigeförhandlingen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättad skrivelse översänds till Sverigeförhandlingen.

2016-03-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0296 532
Programområde: 1
Handläggare: Charlotta Tornvall, Magnus Widén, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-03-01 / bh

Sida
1(1)
2016-03-07

Dnr 2015/KS0296
Ert dnr

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall, Magnus Widén
Sverigeförhandlingen

Svar om förhandling Sverigeförhandlingen
Borås Stad är intresserad att inleda förhandlingar om järnvägssträckning och station
för höghastighetståg på det som kallas Götalandsbanan.
Genom ett attraktivt stationsläge i Borås läggs grunden för ett regionalt nav för resande som gynnar hela regionen. Ett centralt stationsläge i Borås, som ansluter till
befintlig infrastruktur är det som ger mest nytta för den regionala utvecklingen.
Ett centralt stationsläge i Borås, som på ett smidigt sätt möjliggör byten till Kust till
kustbanan, Viskadalsbanan och Herrljungabanan, gör att resan kan ske smidigt och
effektivt för alla i Boråsregionen. Med järnvägsstation utmed Götalandsbanan i Borås,
Bollebygd och Ulricehamn så stärks det hållbara regionala resandet och Boråsregionens attraktivitet ökar när det blir lättare för människor att resa till jobb, studier, vänner
och familj. Företag vågar satsa när det finns stort underlag av kompetent arbetskraft
och starka kluster med ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och näringsliv
Ett centralt stationsläge i Borås är viktigt eftersom Borås är mittpunkten i Boråsregionen och även slutmål för många resenärer. Detta gör också att vi kan utnyttja och
bygga ut den infrastruktur som redan finns. Det ger effektiva byten och gör att resan
från dörr till dörr blir så snabb som möjligt. Ett centralt stationsläge som inte skapar
barriärer gör att innerstaden kan fortsätta att växa hållbart och staden får ytterligare en
central mötesplats tillgänglig för alla i vår region.
Samtidigt är höghastighetsjärnvägen en stor investering och ska ses på 100-150 år,
enligt Sverigeförhandlingen. Vi måste därför prognostisera en kraftig ökad befolkningstillväxt och bygga stambanor och stationer som är dimensionerade för en kapacitet som står sig i åtminstone ett sekel. Möjligheten till en utbyggd regionaltrafik
måste således säkerställas både i form av stationer och spår.
Det finns ingen automatik som innebär att tillväxt och utveckling enkelt växer fram
tack vare en investering i infrastruktur. Istället beror utvecklingen på hur väl den nya
infrastrukturen bäddas in i den regionala planeringen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Yttrande på remiss; Förslag till ändring av Boverkets
byggregler, BBR
Boverket har remitterat förslag till ändringar av Boverkets Byggregler, BBR. Samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger ärenden enligt BBR har gått igenom remissen och tillstyrker remissen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bifogat remissyttrande tillstyrks och översänds till Boverket

2016-02-29
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0811 222
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-02-17 / bh

Programområde: 2

Svarsfil till remiss Boverket förslag till ändring i Boverkets byggregler, BBR,
dnr: 137/2015 och 2508/2015
Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se
Datum
Remisslämnare
Organisation
Kontaktperson
E-postadress
Adress

Remissvar
Avstår
Tillstyrker utan kommentar
Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering

2016-02-17
Borås Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anders Engberg
anders.engberg@boras.se
501 80 BORÅS

(sätt kryss i vald ruta)

Borås Stad har vid påseende av remissförslaget inget att erinra, utan ser
förändringarna som ett ytterligare stöd i arbetet.

Föreskrift
§

Allmänt råd
§

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

Konsekvensutredning
(sida)

Kommentar/Motivering

Ert förslag till ändring

...........
Boverket

Missiv
Datum

2015-12-09

Diarienummer

3.2.1

137/2015
2508/2015

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Enligt sändlista

Remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler
Boverket önskar synpunkter på föreslagna ändringar av Boverkets byggregler,
BBR, och på tillhörande konsekvensutredning. De ändrade reglerna är tänkta
att gälla från den l juli 2016. En övergångsperiod på ett år föreslås för alla ändringar utom i avsnitt l . Här bedöms det inte finnas något behov av en övergångsperiod.
Föreslagna ändringar avser avsnitt l Inledning, avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen, avsnitt 5 Brandskydd och avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö.
I avsnitt l föreslås reglerna för ändring av byggnader förtydligas. Det gäller
särskilt reglerna för ombyggnad. I avsnittet förtydligas också innebörden av
varsamhetskravet och särskilt värdefull byggnad.
I avsnitt 3 föreslås bland annat ändringar i avsnittet om bostadsutformning som
har till syfte att förenkla reglerna och öppna för ökad flexibilitet när man bygger bostäder. Till exempel gäller det möjligheterna att i större utsträckning dela
gemensamma utrymmen, till exempel hygienrum och kök. Förslaget gäller alla
bostäder avsedda för en person.
I avsnitt 5 föreslås bland annat ändrade regler om brandskydd för barnomsorg
under kvälls- och nattetid. I avsnitt 6 föreslås bland annat följdändringar kopplat till den utvidgade bestämmelsen om gemensamma utrymmen i avsnitt 3.
I avsnitt 6:62 infördes 2014 en ny regel om bly i tappvatten. Nu föreslås att
övergångsbestämmelsen för denna regel förlängs med ett halvår fram till
l januari 2017.

Boverket, Box 534, 371 23 Karl skrona . Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00 . E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

2(2)
Boverket önskar synpunkter på forslagen och på konsekvensutredningen senast
onsdagen den 9 mars 2016. Lämna synpunkterna avsnitt för avsnitt i bifogad
svarsfiL Vi önskar i första hand ta in remissynpunkterna via e-post till
stina.jonfiard@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att.
Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.
Frågor om remissen skickas till Stina Jonfjärd, stina.jonfiard@boverket.se.
Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se.

MV~~

Mvonne Sve,
ättschef

Bilagor:
Förslag till ändrad BBR
Konsekvensutredning
Sändlista
Svarsfil

Boverkets författningssamling
BFS 2016:xx
BBR 23
Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler
(2011:6) - föreskrifter och allmänna råd;

Utkom från trycket
den 0 månad 2016

beslutade den 0 månad 2016.
Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 1, 3, 4 och 8 §§ plan- och
byggförordningen (2011:338) i fråga om verkets byggregler (2011:6) –
föreskrifter och allmänna råd
dels att avsnitten 1:222, 3:2271–3:2274 ska upphöra att gälla,
dels att avsnitten 1:22, 1:221, 1:222, 1:223, 1:2231–1:2233, 1:41, 3:146, 3:211,
3:22, 3:222, 3:223, 3:224, 3:225, 3:226, 3:227, 3:228, 3:511, 3:52, 5:213, 5:215,
5:343, 5:355, 5:545, 6:23, 6:253, 6:322 och 6:33 ska ha följande lydelse.
dels att det ska införas nya avsnitt i 1:2211–1:2213, 1:2234, 1:2235, 1:224,
1:2241–1:2243, 3:227, 3:228, 3:5111 av följande lydelse.
dels att övergångsbestämmelserna till Boverkets föreskrifter (2014:3) om
ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd ska ha
följande lydelse.

Inledning
1:221 Krav vid ändring av byggnader
Vid ändring av byggnader gäller reglerna i avsnitt 1 och 2 i tillämpliga delar samt
de delar av avsnitt 3–9 som står under rubrikerna ”Krav vid ändring av
byggnader”.
De delar av avsnitt 3–9 som står under rubrikerna ”Definitioner” och
”Tillämpningsområde” gäller även de vid ändring av byggnader.
Allmänt råd
Kraven för nya byggnader är aldrig direkt tillämpliga vid ändring. Däremot
kan man ofta få en viss ledning av dessa då man ska bedöma innebörden av
motsvarande krav vid ändring. Vid ändring kan dock kraven ofta tillgodoses
genom andra lösningar än vid uppförandet av nya byggnader.

1:2212 Varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning
1:2211 Varsamhet
Allmänt råd
För att en åtgärd ska anses vara varsam bör den respektera byggnadens
karaktär avseende
– proportioner, form och volym,
– materialval och utförande,
– färgsättning, och
– detaljomsorg och detaljeringsnivå.
1
2

Senaste lydelse BFS 2011:26.
Senaste lydelse BFS 2011:26.

1

BFS 2016:xx
BBR 23
Den bör också ta till vara detaljer som är väsentliga för byggnadens
karaktär.

1:2212 Förvanskningsförbudet
Allmänt råd
Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas
om åtgärden förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de
egenskaper som sammantaget bildar byggnadens kulturvärden.

1:2213 Särskilt värdefull byggnad
Allmänt råd
En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap.
13 § PBL antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör
en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö.
En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare
samhällsförhållanden. Exempel på detta är
– byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori som
nu har blivit sällsynt,
– byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och
ekonomiska villkor, arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor,
stadsbyggnadsideal och arkitektoniska ideal samt värderingar och
tankemönster, samt
– byggnader som har representerat viktiga funktioner för
lokalsamhället.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör
samhällsutvecklingen. Exempel på detta är
– byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt,
massbilismens genombrott, immigration och emigration,
– byggnader som har tjänat som förebild eller på annat sätt varit
uppmärksammade i sin samtid, och
– byggnader som präglats av en stark arkitektonisk idé.
En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa
till kunskap om äldre material och teknik eller om byggnaden uppvisar en
hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i
utförande.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett
lokalt sammanhang. Exempel på detta kan vara byggnader som har haft stor
betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i lokala
traditioner.
I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att det handlar om ett urval.
Byggnaden bör särskilt väl belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande.
Byggnader från tiden före år 1921, som har sin huvudsakliga karaktär
bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet
av dem oftast uppfyller något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
Vad som sägs här om byggnader gäller även för bebyggelseområden.

1:2233 Byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning
Under förutsättningen att byggnaden ändå kan antas få godtagbara egenskaper får
anpassning av de i avsnitt 3–9 angivna kravnivåerna som gäller vid uppförande av
byggnad göras om
– det med hänsyn till tekniska eller ekonomiska skäl, eller ändringens
omfattning, är oförsvarligt att genomföra en viss åtgärd, eller om
3
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– man därigenom kan bibehålla byggnadens kulturvärden eller andra
väsentliga boende- eller brukarkvaliteter.
Anpassningen får dock aldrig medföra en oacceptabel risk för människors hälsa
eller säkerhet.
Allmänt råd
Byggherren bör senast vid det tekniska samrådet redovisa skälen för att
anpassa nivåerna för de tekniska egenskapskraven. Det bör också framgå
hur varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL och förvanskningsförbudet
enligt 8 kap. 13 § PBL har tillgodosetts. Detta bör på lämpligt sätt dokumenteras i protokollet från samrådet.
Hur kravet på hänsyn till ändringens omfattning ska tillämpas vid
ombyggnad preciseras under avsnitt 1:2243.

1:22314 Byggnadens förutsättningar
Allmänt råd
Exempel på tekniska skäl kan vara
– att det inte finns utrymme att vidta en viss åtgärd eller
– att det inte är möjligt att tillgodose ett utformningskrav eller ett
tekniskt egenskapskrav utan att det medför att ett annat krav inte kan
tillgodoses på en godtagbar nivå.
Ekonomiska faktorer som kan beaktas är sådana som följer av byggnadens placering och utformning eller tekniska förutsättningar i övrigt. En låg
likviditet är däremot inget skäl som kan beaktas.
Boendekvaliteter kan dels vara av praktisk art, t.ex. tillgången till tillräckliga förvaringsutrymmen, dels av upplevelsemässig art, t.ex. rumssamband och siktlinjer.

1:22325 Ändringens omfattning
Allmänt råd
Bedömningen av en ändrings omfattning kan dels utgå ifrån hur stor del av
byggnaden som berörs och dels från konsekvenserna för utformningskraven
och de tekniska egenskapskraven och för byggnadens kulturvärden. En
genomföring i en vägg kan ofta anses vara en begränsad ändring, men sker
det i en brandcellsgräns eller en bärande konstruktion kan konsekvenserna
bli betydligt större. Likaså kan en ommålning av en kulturhistoriskt
värdefull interiör få stora konsekvenser för kulturvärdena.
Vid mycket omfattande ändringar finns ofta få eller inga kvarvarande
befintliga förutsättningar som kan motivera en annorlunda tillämpning av
ändringsreglerna än motsvarande föreskrifterna för uppförande av en ny
byggnad. Motsvarande gäller vid större tillbyggnader, för den tillbyggda
delen.
Normalt bör högre krav kunna ställas när hela eller delar av byggnaden
ges en ny användning jämfört med när ändringen inte medför någon ändrad
användning. Om ändringen görs för att en kulturhistoriskt värdefull
byggnad ska kunna ges en ny användning kan det dock finnas större skäl för
att anpassa kravnivån. Utgångspunkten måste dock vara att välja en
användning som gör det möjligt att såväl bibehålla byggnadens kulturvärden som tillgodose utformningskraven och de tekniska egenskapskraven.
Exempel på när ändringens omfattning kan föranleda en lägre kravnivå
är när ändringen berör en så begränsad del av en byggnad att en tillämpning
av kraven på den delen inte skulle medföra att byggnaden får nämnvärt
förbättrade egenskaper.
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1:22336 Särskilt om ändringens omfattning vid ändrad användning
Vid ändrad användning ska man beakta de utformningskrav och tekniska
egenskapskrav som är relevanta för den nya användningen.
Allmänt råd
Ändringens omfattning bör bedömas utifrån om den ändrade användningen
medför att byggnaden behöver tillföras nya egenskaper för att tillgodose de
tekniska egenskapskraven och utformningskraven.
Exempel på när den nya användningen medför att byggnaden behöver
tillföras nya eller förbättrade egenskaper är om den ändrade användningen
medför
– väsentligt ökade laster,
– ökat antal personer som medför ett behov av förändrat brandskydd,
– ökat antal personer som medför ett behov av ökat uteluftflöde, eller
– att ett tidigare ouppvärmt utrymme tas i anspråk för ett ändamål som
ställer andra krav på termisk komfort.
Ändringens omfattning bör anses vara begränsad om den nya
användningen inte medför att byggnaden behöver tillföras nya eller
förbättrade egenskaper.

1:2234 Särskilt om ändringens omfattning vid tillbyggnad
Den tillbyggda delen ska uppfylla de krav som gäller för nya byggnader om en
tillbyggnad ur teknisk och funktionell synpunkt utgör en separat enhet i
förhållande till den befintliga byggnaden.
En tillbyggnad får inte innebära att byggnaden, i dess utformning före tillbyggnaden, försämras med avseende på dess förmåga att uppfylla utformningskraven
och de tekniska egenskapskraven, om det inte finns synnerliga skäl.
Allmänt råd
Ett exempel på när en tillbyggnad ur teknisk och funktionell synpunkt utgör
en separat enhet i förhållande till den befintliga byggnaden är att ett flerbostadshus förlängs med ett nytt trapphus med omkringliggande bostäder
och den tillbyggda delen ges en teknisk försörjning som inte är sammankopplad med den befintliga byggnaden.
Om tillbyggnaden endast medför en mindre komplettering av den
befintliga byggnaden finns det ofta skäl att anpassa kraven. Till exempel är
det inte skäligt att kräva att ett mindre rum ska ha en annan typ av
uppvärmningssystem än angränsande rum.
Medför en tillbyggnad att den befintliga byggnaden får förändrade
förutsättningar till exempel med avseende på bärförmåga, buller eller risk
för brandspridning, så kan krav ställas på den befintliga byggnaden.
Synnerliga skäl kan vara om försämringen i sammanhanget är försumbar.

1:2235 Kravnivåer vid ändring
Allmänt råd
Av 8 kap. 7 § PBL och 3 kap. 23 § PBF följer att man vid ändring av
byggnader får anpassa och göra avsteg ifrån utformningskraven och de
tekniska egenskapskraven med hänvisning till ändringens omfattning,
byggnadens förutsättningar samt med hänsyn till varsamhetskravet och
förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 17 och 13 §§ PBL. Hur stora möjligheterna till modifiering av kraven är varierar dock. För att ge en vägledning
vid bedömningen av vilket modifieringsutrymme som finns för respektive
krav används i denna föreskrift, i de delar som är tillämpliga vid ändring av

6

4

Senaste lydelse BFS 2011:26.

BFS 2016:xx
BBR 23
byggnader, tre begrepp. Nedanstående tabell är avsedd att ge en vägledning
vid uttolkningen av de använda begreppen.
ska

I princip finns inget utrymme för avvikelse
från föreskriven kravnivå eller utförande.

ska ... om inte synnerliga skäl

Visst modifieringsutrymme finns om
byggnaden ändå kan antas få godtagbara egenskaper och det inte är möjligt
att tillgodose kravet fullt ut utan höga
kostnader eller påtagligt negativa konsekvenser för övriga utformningskrav,
tekniska egenskapskrav eller byggnadens
kulturvärden. Synnerliga skäl kan
preciseras ytterligare genom exempel i
allmänna råd.

ska eftersträvas

Kraven ska tillgodoses om det kan ske till
en i sammanhanget skälig kostnad och
inte medför negativa konsekvenser för
övriga utformningskrav, tekniska egenskapskrav, byggnadens kulturvärden eller
andra boende- och brukarkvaliteter.
Har byggnaden redan den eftersträvade
egenskapen finns inte utrymme för att
försämra den om det inte finns synnerliga
skäl.

1:224 Ombyggnad
1:2241 Betydande och avgränsbar del
Med avgränsbar del avses en funktionell enhet av byggnadens volym.
Med betydande och avgränsbar del avses en eller flera funktionella enheter som
tillsammans utgör en betydande del av byggnadens volym.
Allmänt råd
Med funktionell enhet avses till exempel en bostad eller en lokal.
Exempel på en betydande och avgränsbar del kan vara
– ett trapphus med omkringliggande lägenheter,
– samtliga lägenheter på ett våningsplan, eller
– en hel råvind.
En åtgärd som endast berör en begränsad del av en byggnad omfattar
normalt inte en funktionell enhet av byggnadens volym. Exempel på sådana
åtgärder är
– byte av ett tekniskt system, till exempel ventilationssystemet,
– byte av en byggnadsdel, till exempel klimatskärmen, eller
– en åtgärd som endast omfattar ett utrymme eller en funktion i alla
lägenheter, till exempel hygienrummen.

1:2242 Påtaglig förnyelse
För att en ändring av en byggnad ska anses medföra en påtaglig förnyelse, så ska
åtgärden
– vara bygglovs- eller anmälningspliktig,
– medföra en stor ekonomisk investering, samt
– ha en sådan karaktär och omfattning att byggnaden påtagligt förnyas.
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Allmänt råd
Vad som menas med stor ekonomisk investering bör bedömas i förhållande
till vad det skulle ha kostat att uppföra en byggnad av motsvarande storlek
och karaktär, inte byggnadens marknadsvärde. Investeringen måste också i
absoluta tal vara stor, detta bör beaktas om byggnaden är av mycket
begränsat värde.
Vid en bedömning av om en åtgärd är av en sådan karaktär och omfattning som krävs för att åtgärden ska kunna anses vara en påtaglig förnyelse
behöver en samlad bedömning av hela projektet göras. Ofta kan flera olika
kriterier behöva vägas samman. Kriterier som bör vägas in vid en sådan
bedömning är
– större förändringar av befintliga bostäders eller lokalers planlösningar,
– byggnaden tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål,
– omfattande ingrepp i byggnadens stomme, och
– utbyte av merparten av de tekniska systemen.
För att en underhållsåtgärd ska betraktas som en påtaglig förnyelse, så
bör den innefatta så omfattande åtgärder i såväl klimatskärm, tekniska
system och invändiga ytskikt att byggnaden kan betraktas som stomren.
Medför en tillbyggnad större förändringar i befintliga bostäders eller
lokalers planlösningar så är det ett skäl för att åtgärden kan anses ha en
sådan karaktär och omfattning att byggnaden påtagligt förnyas.
Om tillbyggnaden däremot i såväl tekniskt som funktionellt hänseende
fungerar som en separat enhet i förhållande till den ursprungliga byggnaden,
kan det vara ett skäl för att den befintliga delen inte ska anses vara påtagligt
förnyad.

1:2243 Särskilt om ändringens omfattning vid ombyggnad
Vid ombyggnad ställs krav på de funktionella enheter av byggnaden som omfattas
av de planerade åtgärderna. Därutöver ställs krav på
– sådana gemensamma funktioner eller tekniska system där det är tekniskt
eller ekonomiskt lämpligt att utföra åtgärderna i ett sammanhang, och
– att åtgärda betydande brister med avseende på hälsa och säkerhet.
Allmänt råd
Med funktionell enhet avses till exempel en bostad eller en lokal.
Exempel på en gemensam funktion kan vara en hiss. Om ett plan
behöver göras tillgängligt med hiss, så bör hissen nå de under- och
överliggande planen så att dessa kan bli tillgängliga och användbara.
Exempel på tekniska system kan vara ventilationssystem. Vidtas åtgärder
i en del av ett ventilationssystem, så bör hela systemet åtgärdas.
Exempel på betydande brister med avseende på hälsa och säkerhet kan
vara om byggnaden inte uppfyller dagens krav vad gäller
– utformning av tappvattensystemet med avseende på risken för
tillväxt av mikroorganismer,
– brandcellsindelning på vinden, eller
– bärförmåga avseende snölaster.

1:417 Samexistensperiod
Harmoniserade standarder och deras samexistensperioder offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning. Fram till samexistensperiodens slut gäller
även andra bedömningar än enligt alternativ a) i avsnitt 1:4. Därefter gäller enbart
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bedömning enligt alternativ a) i avsnitt 1:4 liksom i de fall det har utfärdats en
ETA8 för byggprodukten.
3:1469 Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan
Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar
tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och
användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna
en ramp.
Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum
för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge
passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna
från rullstolen.
Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med
nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för
medhjälpare.
I det tillgängliga och användbara hygienrummet ska också gå att ordna en
separat duschplats om en sådan saknas från början.
Allmänt råd
Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och
användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån).
Studentbostäder om högst 35 m2 enligt avsnitt 3:225 behöver inte ha
plats för medhjälpare på sängens bortre sida.
Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett
badkar tas bort.
Regler om lämplig utformning av trösklar finns i avsnitt 3:143.

3:21110 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav
Allmänt råd
Avsnitt 3:2 innehåller föreskrifter och allmänna råd till antingen
utformningskraven, de tekniska egenskapskraven eller till båda.
Utformningskraven prövas i bygglovet och de tekniska egenskapskraven
hanteras i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet på samma
sätt som övriga tekniska egenskapskrav.

Föreskrifter och allmänna råd till både utformningskraven och de tekniska
egenskapskraven finns i
a) avsnitt 3:22 allmänna rådet andra stycket,
b) avsnitt 3:222 föreskriften,
c) avsnitt 3:223 föreskriften första stycket,
d) avsnitt 3:224 föreskriften första stycket,
e) avsnitt 3:225 föreskriften första stycket, och
f) avsnitt 3:226 föreskriften femte stycket, allmänna rådet.
Föreskrifter och allmänna råd enbart till utformningskraven finns i
a) avsnitt 3:22 föreskriften första stycket, tredje stycket a, c–e, g–k och fjärde
stycket, allmänna rådet första stycket,
b) avsnitt 3:221 föreskriften,
c) avsnitt 3:223 föreskriften andra stycket,
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d) avsnitt 3:224 föreskriften andra stycket, allmänna rådet första stycket,
e) avsnitt 3:225 föreskriften andra stycket, allmänna rådet första stycket,
f) avsnitt 3:226 föreskriften första och tredje stycket,
g) avsnitt 3:227 föreskriften första, tredje, fjärde och femte stycket,
h) avsnitt 3:228 föreskriften första och tredje stycket, allmänna rådet, och
i) avsnitt 3:23 föreskriften, allmänna rådet första och andra stycket.
Föreskrifter och allmänna råd enbart till de tekniska egenskapskraven finns i
a) avsnitt 3:22 föreskriften andra stycket och tredje stycket b, f och k, allmänna
rådet tredje, fjärde och femte stycket,
b) avsnitt 3:221 allmänna rådet,
c) avsnitt 3:224 allmänna rådet andra stycket,
d) avsnitt 3:225 allmänna rådet andra stycket,
e) avsnitt 3:226 föreskriften andra och fjärde stycket,
f) avsnitt 3:227 föreskriften andra stycket,
g) avsnitt 3:228 föreskriften sjätte stycket, och
h) avsnitt 3:23 allmänna rådet tredje och fjärde stycket.
Definitionen i avsnitt 3:212 gäller oavsett om det är fråga om utformningskrav
eller tekniska egenskapskrav.
3:2211 Allmänt om utformning av bostäder
Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga
användning.
Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga
användning.
I bostaden ska finnas
a) minst ett rum för personhygien,
b) inredning och utrustning för personhygien,
c) rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,
d) rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,
e) rum eller avskiljbar del av rum för matlagning,
f) inredning och utrustning för matlagning,
g) utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning,
h) entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,
i) utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga
saknas,
j) utrymmen för förvaring, och
k) inredning för förvaring.
Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska
också utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från
resten av rummet.
Allmänt råd
En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till
bostäder.
Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid
utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21.
Plats för en kombinerad tvättmaskin och torktumlare uppfyller kravet på
utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt i bostaden.
Regler om bostadskomplement finns i avsnitt 3:23.
Regler om avfallsutrymmen i bostäder finns i avsnitt 3:4.
Regler om vädring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3.
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3:22212 Bostäder större än 55 m2
Bostäder med en boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det
antal personer som de är avsedda för.
3:22313 Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2
Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2 ska utformas med hänsyn
till sin storlek.
I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet för sömn och vila
eller rummet med inredning och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av
ett rum. Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att
den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet.
3:22414 Bostäder om högst 35 m2
Bostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek.
I sådana bostäder får utrymmena för funktionerna
a) daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum
utan att vara avskiljbara, och
b) daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis.
Allmänt råd
I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
a) utrymmet för inredningslängden för matlagning vara som minst 1,80
meter brett,
b) utrymmet för inredningslängden för förvaring vara som minst 1,20
meter brett, och
c) platsen för ytterkläder i kapphylla vara som minst 0,40 meter bred.
I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
a) inredningslängden för matlagning vara som minst 1,80 meter bred,
och
b) inredningslängden för förvaring vara som minst 1,20 meter bred.
Regler om bostäder för en person med gemensamma utrymmen finns i
avsnitt 3:227.

3:22515 Studentbostäder om högst 35 m2
Studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin
storlek.
I enskilda studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 får utrymmena för
funktionerna
a) daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum
utan att vara avskiljbara, och
b) daglig samvaro, sömn och vila, samt måltider överlappa varandra helt eller
delvis.
Allmänt råd
I enskilda studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
a) utrymmet för inredningslängden för matlagning vara minst 1,40 meter
brett,
b) utrymmet för inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter
brett, och
c) platsen för ytterkläder i kapphylla vara minst 0,40 meter bred.
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I enskilda studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
a) inredningslängden för matlagning vara minst 1,40 meter bred, och
b) inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter bred.
Regler om tillgänglighet finns i avsnitt 3:146.
Regler om bostäder för en person med gemensamma utrymmen finns i
avsnitt 3:227.

3:22616 Bostäder med gemensamma utrymmen
För en grupp boende får de enskilda bostädernas rum för matlagning och för
daglig samvaro samt utrymme för måltider delvis sammanföras till gemensamma
utrymmen.
För en grupp boende får de enskilda bostädernas inredning och utrustning för
matlagning delvis sammanföras till gemensamma utrymmen.
De gemensamma utrymmena ska vara så stora att de på ett fullgott sätt
kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
De gemensamma utrymmena ska också vara så välutrustade att de på ett
fullgott sätt kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
Avsnitt 3:226 gäller inte för bostäder för personer med nedsatt
funktionsförmåga enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Allmänt råd
Regler om särskilda boendeformer för äldre finns i avsnitt 3:228.

3:227 Bostäder för en person med gemensamma utrymmen
Trots avsnitt 3:226 får, för en grupp boende i enskilda bostäder avsedda för en
person, de enskilda bostädernas rum för personhygien, matlagning och daglig
samvaro, samt utrymme för måltider, helt eller delvis sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara så stora att de i skälig
utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
För en grupp boende i enskilda bostäder avsedda för en person får dessutom de
enskilda bostädernas inredning och utrustning för matlagning, helt eller delvis
sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska
också vara så välutrustade att de i skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
Gemensamma rum för personhygien ska finnas i nära anslutning och på samma
plan som de enskilda bostäderna.
Varje rum för personhygien får högst delas av tre enskilda bostäder avsedda för
en person.
Gemensamma rum med inredning och utrustning för matlagning som ersätter
motsvarande funktioner i de enskilda bostäderna, får inte delas av fler än tolv
enskilda bostäder avsedda för en person.
Avsnitt 3:227 gäller inte för bostäder för personer med nedsatt funktionsförmåga enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Allmänt råd
Regler om bostäder om högst 35 m2 finns i avsnitt 3:224.
Regler för studentbostäder om högst 35 m2 finns i avsnitt 3:225
Regler om särskilda boendeformer för äldre finns i avsnitt 3:228.
Regler om vädring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3.
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3:228 Särskilda boendeformer för äldre
För en grupp boende får de enskilda bostädernas rum för matlagning och för
daglig samvaro samt utrymme för måltider delvis sammanföras till gemensamma
utrymmen.
För en grupp boende får de enskilda bostädernas inredning och utrustning för
matlagning delvis sammanföras till gemensamma utrymmen.
De gemensamma utrymmena ska vara så stora att de på ett fullgott sätt
kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
De gemensamma utrymmena ska också vara så välutrustade att de på ett
fullgott sätt kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
De gemensamma utrymmena ska ligga i anslutning till de enskilda bostäderna.
Gruppbostäder avsedda för åldersdementa behöver inte ha inredning och utrustning för matlagning i de enskilda bostäderna. I sådana fall ska dock
nödvändiga installationer för detta vara förberedda.
Enskilda bostäder om högst 35 m2, i särskilda boendeformer för äldre, ska
utformas enligt 3:223.
Allmänt råd
Med särskilda boendeformer för äldre avses bostäder enligt 5 kap. 5 § andra
stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Särskilda boendeformer för äldre är oftast även arbetsplatser. Arbetsmiljöverket ger ut regler om arbetsplatsens utformning.

3:51117 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader
Byggnader ska vid ändring uppfylla de krav på tillgänglighet och användbarhet
som anges i avsnitt 3:1. Kraven får tillgodoses på annat sätt än vad som anges där
om motsvarande nivå på tillgänglighet och användbarhet ändå uppnås.
Avsteg från nivån får dock göras om det finns synnerliga skäl med hänsyn till
ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. Regler om detta finns i
detta avsnitt och i avsnitt 1:22.
Regler om krav på hissar vid ändringar finns i avsnitt 3:513.
Allmänt råd
Att ett av kraven enligt avsnitt 3:1 inte kan uppfyllas fullt ut kan inte tas
som intäkt för att göra avkall på övriga krav i avsnitt 3:1.
I entréer till flerbostadshus, arbetslokaler och lokaler dit allmänheten har
tillträde som har nivåskillnader innanför huvudentrédörren bör en ramp, hiss
eller annan lyftanordning installeras. En förutsättning är att det finns tillräckligt utrymme och att installationen utförs så att byggnadens kulturvärden kan behållas.
Nivåskillnader mellan hygienrum och utrymmet utanför dörren bör
utjämnas. Tillgängligheten till hygienrum får inte försämras t.ex. genom att
golvet höjs, om det inte finns synnerliga skäl. Ett exempel på synnerligt skäl
är om det krävs för att få lutning mot golvbrunn.
Viktiga målpunkter i byggnader liksom gångytor, trappor och ramper
samt manöverdon bör vara lätta att upptäcka och hitta fram till för personer
med nedsatt orienteringsförmåga. Detta kan t.ex. handla om att kontrastmarkera.
Dörrar som ska vara tillgängliga och användbara, och som inte uppfyller
kraven i avsnitt 3:143, bör breddas om det inte finns synnerliga skäl för
avsteg.
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Om en publik lokal har en eller flera toaletter för allmänheten bör minst
en toalett vara tillgänglig och användbar.
Kraven på ljudmiljö enligt 3:1451 bör uppfyllas om det inte finns
synnerliga skäl för avsteg. Om kraven inte går att uppfylla i hela lokalen,
exempelvis på grund av att det inte finns plats för tillräcklig
absorptionsmängd, bör de åtminstone uppfyllas i delar av lokalen.
Samlingslokaler och receptioner bör utrustas med teleslinga, IR-system
eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara
för personer med nedsatt hörsel.
Hygienrum i bostäder bör göras så tillgängliga och användbara som
möjligt. Är det inte möjligt att flytta väggarna bör man i alla fall placera
toalettstol, tvättställ, dusch och badkar i förhållande till varandra enligt
bilaga A i SS 91 42 21 (normalnivån).
Avfallsutrymmen bör vara tillgängliga och användbara.
Synnerliga skäl för avsteg kan t.ex. vara att
– åtgärden skulle medföra en förvanskning av en särskilt värdefull
byggnad enligt 8 kap. 13 § PBL,
– golvet behöver höjas lokalt i ett hygienutrymme för att säkerställa fall
mot golvbrunn, och
– det i bostäder exempelvis inte finns utrymme att bredda dörrar.
Ytterligare regler om tillgänglighet och användbarhet finns i Boverkets
föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta
hinder, till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna
platser, HIN.

3:5111 Tillgänglighet och användbarhet vid tillbyggnad av en- och tvåbostadshus
En tillbyggnad får inte innebära att bostaden, i dess utformning före tillbyggnaden, försämras med avseende på tillgänglighet och användbarhet.
Vid tillbyggnad i markplanet ska man, för den tillbyggda delen, eftersträva
samma nivå på tillgänglighet och användbarhet som gäller för uppförande av nya
byggnader. Finns det skäl att medge avsteg från det kravet ska ändringen var
projekterad och utförd på ett sådant sätt att den tillbyggda delen utan svårighet
kan göras tillgänglig inifrån bostaden i efterhand, om det inte finns synnerliga
skäl.
Allmänt råd
Skäl för att medge avsteg från kraven på att tillbyggnaden ska vara tillgänglig och användbar kan vara om det med hänsyn till byggnadens
kulturvärden, boendekvaliteter eller stads- och landskapsbilden är olämpligt
att lägga tillbyggnaden på samma nivå som huvudbyggnaden. Ett annat skäl
för att medge avsteg kan vara om det skulle medföra oskäligt höga
merkostnader att lägga tillbyggnaden på samma nivå som huvudbyggnaden.
Kravet på att den tillbyggda delen ska kunna göras tillgänglig i efterhand är
uppfyllt om det finns plats och övriga förutsättningar för att installera ramp,
hiss eller annan lyftanordning.

3:5218 Bostadsutformning
Vid tillämpningen av avsnitt 3:52 gäller motsvarande uppdelning i utformningskrav och tekniska egenskapskrav som anges i avsnitt 3:211.
Bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till
sin långsiktiga användning. Den kravnivå som anges i avsnitt 3:2 ska eftersträvas.
Regler om ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:2.
Allmänt råd
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När hela eller delar av byggnader får en ny funktion bör normalt sett högre
krav kunna uppfyllas jämfört med när man behåller befintlig funktion.
Kraven i avsnitt 3:2 bör tillämpas när t.ex. vindar, kontor, skolor eller
vårdanläggningar ändras till bostäder. Detsamma gäller när bostäder enligt
avsnitt 3:225–3:228 eller andra specialbostäder byggs om till ordinarie
bostäder.
Trots andra stycket i det allmänna rådet kan det finnas skäl att göra
avkall på kraven i avsnitt 3:2 när större byggnader med stort djup eller
bärande mellanväggar byggs om till studentbostäder eller bostäder för en
person med gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227. Detsamma gäller
om ändring sker för att en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska kunna få
en ny funktion.
Planlösningar och inredning i befintliga ordinarie bostäder bör inte
ändras enbart för att de inte fullt ut tillgodoser alla krav som ställs vid
uppförande av nya bostäder, om det inte gäller tillgänglighet och användbarhet i hygienrum, se avsnitt 3:511 nionde stycket i det allmänna rådet.

5:21319 Verksamhetsklass 3 – Bostäder
Verksamhetsklassen omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas
ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och
som inte kan förväntas vara vakna.
Verksamhetsklass 3A omfattar boenden som avses i första stycket och inte
omfattas av verksamhetsklass 3B.
Allmänt råd
Exempel på utrymmen som ingår i verksamhetsklass 3A är vanliga
bostadslägenheter såsom bostäder i flerbostadshus och småhus,
trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och
liknande.

Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboenden.
Allmänt råd
Exempel på gemensamhetsboenden är hem för vård och boende (HVB),
hem för ensamkommande flyktingbarn och liknande. Verksamhetsklass 3B
kan även tillämpas för exempelvis bostäder för en person med gemensamma
utrymmen som avses i avsnitt 3:227.

5:21520 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m.
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har
begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet.
Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D.
Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen främst avsedd för verksamhet som
bedrivs under dagtid och som uppfyller föreskriftens första stycke.
Allmänt råd
Exempel på sådana utrymmen som ingår i verksamhetsklass 5A är förskola
eller dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Även förskola
och barnomsorg som bedrivs kvälls- och nattetid tillhör verksamhetsklass
5A.

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer
– med fysisk eller psykisk sjukdom,
– med funktionsnedsättning,
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– med utvecklingsstörning,
– med demens eller
– som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet.
Allmänt råd
Behovsprövning kan ske mot lagstiftning såsom socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Verksamhetsklass 5B omfattas även av öppna
avdelningar med behovsprövning enligt lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (1988:870), LVM, lagen om vård av unga (1990:52), LVU, eller
lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (1998:603), LSU.

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård.
Allmänt råd
Exempel på lokaler som avses i föreskriften är sjukhus.

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta.
Allmänt råd
Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är häkten, fängelser,
anstalter, arrestlokaler eller verksamheter där personer kan vara frihetsberövade enligt smittskyddslagen (2004:168), lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Verksamhetsklass 5D omfattas även av slutna avdelningar med behovsprövning
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, lagen om
vård av unga (1990:52), LVU, eller lagen om verkställighet av sluten
ungdomsvård (1998:603), LSU.

5:34321 Nödbelysning
I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning föreskrivs ska nödbelysningen
möjliggöra utrymning även vid strömavbrott.
Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som
inte är i brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge
avsedd belysning under minst 60 minuter.
Nödbelysning ska finnas i samtliga trapphus, som är utrymningsvägar, i
byggnader med fler än åtta våningsplan.
Krav på nödbelysning finns även i avsnitt 5:352, 5:353, 5:354, 5:355, 5:356
och 5:357.
Allmänt råd
Med strömavbrott avses även sådant som orsakats av brand. Nödbelysning
kan utformas enligt rekommendationen för belysning av utrymningsvägar i
SS-EN 1838.
Belysningsstyrkan bör inte vara lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens centrumlinje. För att minska risken för fall bör belysningsstyrkan i
trappor vara minst 5 lux i gånglinjen.
Nödbelysning bör nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder
och den belysningsnivå som krävs inom 60 sekunder.
Elkablar till nödbelysning bör förläggas avskilda i brandteknisk klass
EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet. Nödbelysningen bör inte slockna i
andra delar av byggnaden än den brandcell där det brinner om kablarna
påverkas av branden.
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5:355 Verksamhetsklass 5A
Utrymmen i verksamhetsklass 5A ska förses med anordningar för tidig upptäckt
och varning i händelse av brand.
Utrymningsvägar och utrymmen i verksamhetsklass 5A som är avsedda att
användas på kvälls- eller nattetid ska förses med nödbelysning.
Allmänt råd
Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras
av brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela
verksamheten. Varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på
högst 60 m2.
För förskola och barnomsorg som bedrivs på kvälls- och nattetid bör
anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand utgöras av
utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm.

5:54522 Verksamhetsklass 5A
I verksamhetsklass 5A ska brand- och brandgasspridning begränsas om
byggnaden är avsedd att användas kvälls- eller nattetid eller om byggnaden
innehåller fler än två avdelningar eller funktionella enheter.
Allmänt råd
Byggnader som innehåller verksamhetsklass 5A bör delas in i brandceller så
att högst två avdelningar eller funktionella enheter ingår i samma brandcell.
Utrymmen avsedda för sömn under kvälls- eller nattetid bör utformas
som egen brandcell.

6:2323 Radon i inomhusluften
Årsmedelvärdet av aktivitetskoncentrationen av radon i inomhusluften får inte
överstiga 200 Bq/m3.
Allmänt råd
Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning och Metodbeskrivning för
mätning av radon på arbetsplatser ges ut av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i
skolor och förskolor ges ut av Folkhälsomyndigheten.
Åtgärder för att begränsa inläckage av markradon bör utföras. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en sådan åtgärd.
Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt mot marken.
Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan
användas som vägledning.

6:25324 Vädring
Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda för daglig samvaro,
matlagning, sömn och vila samt rum för personhygien, ska ha möjlighet till
forcerad ventilation eller vädring. Vädring ska kunna ske genom ett öppningsbart
fönster eller vädringslucka. Dessa ska kunna öppnas mot det fria eller mot en
enskild inglasad balkong eller uteplats, som har öppningsbart fönster eller
vädringslucka mot det fria.
I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock med indirekt
tillgång till ett öppningsbart fönster eller en vädringslucka.
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6:32225 Dagsljus
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska
utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta
inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.
I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock med tillgång till
indirekt dagsljus.
Allmänt råd
För beräkning av fönsterglasarean kan en förenklad metod enligt SS 91 42
01 användas. Metoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått,
fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt standarden. Då bör ett
schablonvärde för rummets fönsterglasarea vara minst 10 % av golvarean.
Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 % om standardens förutsättningar
är uppfyllda. För rum med andra förutsättningar än de som anges i
standarden kan fönsterglasarean beräknas för dagsljusfaktorn 1,0 % enligt
standardens bilaga.

6:3326 Utblick
Allmänt råd
Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas
mer än tillfälligt bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa
dygnets och årstidernas variationer. I bostäder bör inte takfönster utgöra
enda dagsljuskälla i de rum där människor vistas mer än tillfälligt.
I bostäder för en person med gemensamma utrymmen enligt avsnitt
3:227 behöver det dock inte finnas utblick i gemensamma utrymmen för
daglig samvaro, matlagning eller måltider.

1. Denna författning27 träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Såvitt avser avsnitt 6:62 får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som
a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den
1 januari 2017,
b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari
2017,
c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den
1 januari 2017.
3. För övriga avsnitt får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som
a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den
1 juli 2015,
b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2015,
c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 juli
2015.
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1. Denna författning28 träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Avsnitt 1 i dess nya lydelse ska tillämpas på arbeten som
a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen från den
1 juli 2016,
b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen från den 1 juli 2016,
c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas från den
1 juli 2016.
2. Såvitt avser avsnitt 3, 5 och 6 får äldre bestämmelser tillämpas på arbeten
som
a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den
1 juli 2017,
b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2017,
c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den
1 juli 2017.

På Boverkets vägnar
FÖRNAMN EFTERNAMN
Förnamn Efternamn
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Datum

2015-12-09

3.2.1

Diarienummer

137/2015
2508/2015

Sändlista

Remiss; Förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR
Arbetsmiljöverket
ARKUS
Armaturföreningen
Arvika kommun
Barnombudsmannen
Bodens kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Brandskyddsföreningen
Byggherrarna
Byggmaterialindustrierna
Dals-Eds kommun
Entreprenörföretagen
Eskilstuna kommun
Falu kommun
Fastighetsägarna Sverige AB
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Förbundet för ett samhälle utan
rörelsehinder, DHR
Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV)

Föreningen Sveriges Brandbefäl,
SBB
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB
Gävle kommun
Göteborgs Stad
Göteborgs stadsmuseum
Göteborgs universitet Institutionen
för kulturvård
Halmstads kommun
Handikappförbunden
Haninge kommun
Helsingborgs kommun
HSB Riksförbund
Hyresgästföreningen Riksförbundet
Hällefors kommun
Härnösand kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Karlshamns kommun

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Karlskrona kommun

Länsstyrelsen Örebro län

Kemikalieinspektionen

Länsstyrelsen Östergötland

Kiruna kommun

Mag- och tarmförbundet

Kommerskollegium

Malmö museer, Kulturmiljövård

Konkurrensverket

Malmö stad

Kontrollansvariga, KARF

Mark- och miljödomstolen vid
Nacka tingsrätt

Kristianstads kommun
Lika Unika
Linköpings kommun
Luleå tekniska universitet
Lunds kommun
Lunds universitet – Avdelningen
för brandteknik
Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Hallands län

Mark- och miljödomstolen vid
Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt
Mark- och miljööverdomstolen
Myndigheten för delaktighet, MFD
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB

Länsstyrelsen Jämtlands län

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Nacka kommun

Länsstyrelsen Kalmar län

Norrköpings kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Näringslivets regelnämnd

Länsstyrelsen Norrbotten

Piteå kommun

Länsstyrelsen Skåne

Regelrådet

Länsstyrelsen Stockholm

Region Gotland

Länsstyrelsen Södermanlands län

Riksantikvarieämbetet

Länsstyrelsen Uppsala län

Räddningstjänsten Storgöteborg

Länsstyrelsen Värmland

SABO

Länsstyrelsen Västerbotten

SIS, Swedish Standards Institute

Länsstyrelsen Västernorrland

Skellefteå kommun

Länsstyrelsen Västmanlands län

Skövde kommun
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Socialstyrelsen
Solna kommun
Statens Fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Stockholms Stad
Stockholms stadsmuseum
Storumans kommun
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sundsvalls kommun
Swedish Heating Boilers and Burners Association, SBBA

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP
Svenska Rörgrossistföreningen
Svenskt vatten
Södertälje kommun
Trollhättans stad
Umeå kommun
Uppsala kommun
Varbergs kommun
Vaxholms stad
Västerås Stad

Swedish Rental Association

Växjö kommun

Svensk Armaturindustri

Örebro kommun

Svensk Försäkring

Örnsköldsvik kommun

Svensk Ventilation

Östersunds kommun

Svenska byggnadsvårdsföreningen
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Kollektivtrafiknämnden VGR

Yttrande över Trafikförsörjningsprogram 2035
Frågor från VGR:
Hur ser ni på möjligheten att använda trafikförsörjningsprogrammet, inklusive
tillhörande strategier, som ett av flera verktyg för kommuner och region att
påverka i infrastrukturfrågor? Vad krävs för att stärka detta? Är det önskvärt?
Det fortfarande ganska svårt att se hur programmets intentioner ska tillämpas på detaljnivå i varje enskild kommun men det kanske inte heller är avsikten.
Bedömer kollektivtrafikrådet att den inriktningen som processats fram genom
kollektivtrafikråden under 2015 har tagits om hand i det slutliga förslaget?
Det är bra att trafikförsörjningsprogrammet är mer kortfattad och innehållet överensstämmer till stor med det program för Delregionala kollektivtrafikrådet i Sjuhärad
som gjordes inför revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet och som gav flera
inspel som Trafikförsörjningsprogrammet i viss mån tar med.
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Det avsnitt i Sjuhärads målbild som saknas i Trafikförsörjningsprogrammet är det
som berör ökad tillgänglighet i Sjuhärad och de möjligheter för ökat resande som
Götalandsbanan ger.
Trafikförsörjningsprogrammet har målår 2025 med utblick 2035 men de olika tidshorisonterna återfinns inte i programmet. För tidshorisonten 2035 så finns det få närmare beskrivningar och det är anmärkningsvärt att man inte på något sätt hanterar det
historiskt stora utbyggnaden av järnvägsnätet som planeras i Sverige de kommande
decennierna, både Västlänken och Götalandsbanan och som ger helt nya strukturer
och förutsättningar för utvecklad tågresande. Inte heller berörs belastningen på nätet
och hur kraven på utbyggnad på det övriga kollektivtrafiknätet påverkas av denna
utbyggnad.
Hur ställer sig kollektivtrafikråden till förslagen gällande våra samverkansformer för kollektivtrafiken:
1. Regionala kollektivtrafikrådet som nu är vilande avvecklas formellt?
2. Alla remisser från VGRs kollektivtrafiknämnd bör ske enligt samma process för ökad tydlighet. Det innebär att den årliga avstämningen som hittills riktats direkt till kommunerna fortsättningsvis skulle samordnas delregionalt, såsom övriga strategiska kollektivtrafikfrågor.
3. Utvärderingen av samverkan, vars åtgärdsförslag beslutades av regionala
kollektivtrafikrådet 2013 motsvarar den utvärdering enligt beslut vid skatteväxlingen ska göras senast 2017.
4. Den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla
frågeställningar om samverkan kring kollektivtrafiken, för kontinuerlig utveckling och förbättring av samverkansformerna.
Det är viktigt att den regional förankringen förstärks och utvecklas. Det regionala
kollektivtrafikrådet bör finnas och användas så som var avsikten då samverkansavtalet
skrevs. Varje kommun bör även fortsättningsvis få tillfälle att yttra sig som idag kring
den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

Kollektivtrafiknämnden

2016-01-29

Remiss till kollektivtrafikråden:
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020
med utblick till 2035
- samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionens fullmäktige det första regionala
trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 2012-2025, med
delmål till 2016. Programmet har sedan dess varit styrande för kollektivtrafiknämndens
årliga uppdrag till Västtrafik. Det har också varit en viktig utgångspunkt i dialogen med
trafikverket, kring behov av infrastrukturåtgärder. Utvecklingen har gått i rätt riktning inom
samtliga mål och delmål som då sattes upp, även om alla delmål inte uppnåtts fullt ut.
Programmet revideras vart fjärde år. Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram är
uppbyggt kring den strategiska inriktning som antogs av Beredningen för hållbar utveckling
den 1 december, efter samråd i kollektivtrafikråden 2015. Utöver samråden med
kollektivtrafikråden har dialog skett med stort antal aktörer, såsom grannlän,
trafikföretagens branschorganisationer, trafikverket, m fl, samt medborgardialog i olika
former.

Nedan ställs ett antal frågor som vi gärna ser att kollektivtrafikråden beaktar i sitt
remissvar:
1. Frågor om förslag till trafikförsörjningsprogram
2. Förslag kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken
Svar från kollektivtrafikråden önskas senast 20 maj för att behandlas i BHU den 31 maj och
därefter kollektivtrafiknämnden, regionstyrelsen för att slutligen antas i regionfullmäktige
hösten 2016. Svaret skickas till: kollektivtrafik@vgregion.se

Erbjudande om information om kollektivtrafikens styrning i kommunerna
I och med att denna remiss når samtliga kommuner, via kollektivtrafikråden
erbjuder kollektivtrafiknämnden samtliga kommuner möjligheten att bjuda in
kollektivtrafiknämnden och Västtrafik till ett kommunfullmäktigemöte för
information om kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen. Maila intresse
till kollektivtrafik@vgregion.se så planerar vi in lämplig tid.
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BHU har ställt sig bakom den strategiska inriktningen i programmet
Kommunerna har genom kollektivtrafikråden en särställning jämfört med andra
remissinstanser i beredningen av trafikförsörjningsprogrammet – i enlighet med våra
beslutade samverkansformer. Efter workshops i kollektivtrafikråden våren 2015 skickades
ett dialogunderlag ut till kollektivtrafikråden med förslag till strategisk inriktning för
trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikrådens yttranden ledde till ett antal förslag till
justeringar i inriktningen som lyftes till BHU. Den arbetsgrupp, bestående av 8
kommuntjänstemän (2 från varje delregion) och 3 tjänstemän från VGR/Västtrafik, har
spelat en viktig roll i sammanvägning av rådens inspel.
Den 1 december 2015 ställde sig BHU bakom den strategiska inriktningen i reviderat
trafikförsörjningsprogram. Det innebär att man redan ställt sig bakom målstruktur,
prioriterade stråk och vilka utvecklingsområden som är högst prioriterade inom kommande
programperiod. Nu går förslag till reviderat program ut på bred remiss till relevanta
organisationer, som inte har varit lika involverade i arbetet. För kollektivtrafikråden blir
remissen mer av en avstämning att den inriktning som BHU ställt sig bakom har beaktats på
ett korrekt sätt i det slutliga förslaget.
I inriktningen som BHU ställt sig bakom ingick inte att besluta om målnivåer eftersom de
har direkt påverkan på ekonomin som VGR ekonomiskt ansvarig har det fulla mandatet att
besluta om. I och med denna remiss finns dock givetvis möjlighet för kollektivtrafikråden att
lämna sina synpunkter på dessa. Det är viktigt att begränsa antalet måltal och indikatorer
för att dokumentet ska fungera som ett tydligt styrdokument, så främst önskar vi
synpunkter som inte leder till fler måltal och indikatorer utan att nya förslag i såfall kan
ersätta befintliga. Ambitionsnivån i förslag till reviderat program bedöms motsvara den i
gällande program, vilket innebär fortsatt hög prioritet för kollektivtrafikens utveckling.

Frågor:

Bedömer kollektivtrafikrådet att den inriktningen som processats fram genom
kollektivtrafikråden under 2015 har tagits om hand i det slutliga förslaget?
Eventuella synpunkter på måltal och indikatorer?
Hur ser ni på möjligheten att använda trafikförsörjningsprogrammet, inklusive
tillhörande strategier, som ett av flera verktyg för kommuner och region att
påverka i infrastrukturfrågor? Vad krävs för att stärka detta? Är det önskvärt?
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Ny struktur för trafikförsörjningsprogrammet som dokument
För det reviderade programmet prövar vi en ny struktur med ett betydligt kortare
dokument som fokuserar på målen. De strategier som beslutats sedan förra programmet
lyfts in och ses som en fullvärdig del av trafikförsörjningsprogrammet, men är separata
dokument. I föregående program upptog nulägesbeskrivningen relativt många sidor –
denna återfinns nu som separat underlagsrapport. Samtliga strategier och
underlagsrapporter finns på www.vgregion.se/kollektivtrafik

Regionalt
trafikförsörjningsprogram
för Västra Götaland
(övergripande mål och
inriktning = denna remiss)

Beslutade strategier:
Målbild tåg 2035*
Landsbygdsutredningen
Pris-och sortimentsstrategi steg 1
Funktionshinderstrategi
Miljö-och klimatstrategi**
Kriterin
Underlagsrapporter:
Nuläge och förutsättningar
Medborgardialog sammanställning
Social hållbarhet, workshops
PM om lagar och mål som styr
programmet..

*Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram innebär två tillägg ska göras till Målbild tåg 2035:
- Beakta nya förutsättningar i och med Sverigeförhandlingen, kopplat till stråket JönköpingBorås-Göteborg, avseende utbud och restider
- Utred förutsättningar och behov av infrastruktur för att eventuellt öppna fler
tågstationer. Målbildens intention med korta restider för regionala tågförbindelser mellan
större orter i regionen ska fortsatt prioriteras.
** En justering av klimatmålet i miljö-och klimatstrategin ingår i förslag till
trafikförsörjningsprogram. Skälet är en anpassning till VGRs interna miljöprogram och innebär
målet riktas mot minskade utsläpp av Co2, snarare än andel förnybart bränsle. Det nya målet
innebär en något högre ambition än nu gällande mål.

Utöver strategierna har Kriterier för beslut om trafikplikt tagits fram. Här beskrivs hur målen
i trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkten för avgöranden gällande vilken trafik
som ska handlas upp.

3/5 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020, utblick 2035 - remiss| VGR

Kollektivtrafiknämnden

2016-01-29

Kontinuerlig utveckling av samverkansformerna
Kollektivtrafikråden är regionens och kommunernas gemensamma arena för
samråd kring långsiktiga utvecklingsfrågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland.
Samtliga kommuner ingår i kollektivtrafikråden.
2015 lyftes kollektivtrafiken in i BHU (Beredningen för Hållbar Utveckling). BHU är
därmed det formella regionala samverkansorganet för övergripande strategiska
kollektivtrafikfrågor. BHUs instruktion har anpassats enligt denna förändring. BHU
har därmed också mandatet att besluta om eventuella förändringar i de
samverkansformer som fastställdes för kommuner och region i samband med
skatteväxlingen.
Förslag att formellt avveckla det regionala kollektivtrafikrådet
Förra mandatperioden fanns mandatet som nu finns hos BHU hos det så kallade
Regionala kollektivtrafikrådet. I och med att BHU fick en ny roll har det regionala
kollektivtrafikrådets formella mandat försvunnit. Därmed har rådet varit vilande
under 2015. På BHU i december 2015 föreslogs att frågan om regionala
kollektivtrafikrådet bör lyftas i samband med denna remiss. Förslaget är att det
regionala kollektivtrafikrådet nu avvecklas formellt eftersom mandatet har flyttats
och det finns risk för otydlighet och ökad tröghet i beslutsprocessen med ytterligare
ett forum.
Förslag att alla remisser från VGRs kollektivtrafiknämnd sker på samma sätt
I de beslutade samverkansformerna står att strategier ska beslutas genom de
delregionala forumen – dvs kollektivtrafikråden. Men den årliga avstämningen av
trafikförsörjningsprogrammet ska ske direkt till varje kommun. Sedan detta infördes
har det varit en återkommande diskussion i kollektivtrafikråden om att det upplevs
otydligt för kommunerna att beslutsprocessen ser olika ut i olika
kollektivtrafikfrågor. Förslag är därmed att BHU gör en justering i beslutade
samverkansformer så att alla remisser från VGRs kollektivtrafiknämnd samordnas
delregionalt.
Förslag gällande utvärdering av samverkansformerna
I de samverkansformerna som antogs i samband med skatteväxlingen står att en
utvärdering av samverkansformerna ska ske senast 2017. 2013-2014 genomförde
kollektivtrafikråden en relativt omfattande utvärdering som ledde till en åtgärdslista
med förbättringsåtgärder som VGR, Västtrafik och kommuner nu ansvarar för att
genomföra. Det regionala kollektivtrafikrådet, som då hade mandatet att leda
samverkan, beslutade om åtgärdslistan efter en konferens med samtliga
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kommuner. Flera åtgärder har redan genomförts. Bland annat har Västtrafik utökat
sitt kommunteam, kommunerna har sett över sina delregionala kollektivtrafikråds
representation och kollektivtrafiknämnden har fördjupat samarbetet med
kommunerna genom representation från kommunerna i utveckling av strategier.
Förslag till beslut i BHU är att utvärderingen 2013 ska motsvara den som avsågs i
beslutet 2011, och att samverkansformerna fortsättningsvis ska stämmas av årligen.
Denna avstämning sker lämpligast i samband med den årliga avstämningen av
trafikförsörjningsprogrammet.
Förslag:

Hur ställer sig kollektivtrafikråden till förslagen gällande våra samverkansformer
för kollektivtrafiken:
1. Regionala kollektivtrafikrådet som nu är vilande avvecklas formellt?
2. Alla remisser från VGRs kollektivtrafiknämnd bör ske enligt samma process för
ökad tydlighet. Det innebär att den årliga avstämningen som hittills riktats direkt
till kommunerna fortsättningsvis skulle samordnas delregionalt, såsom övriga
strategiska kollektivtrafikfrågor.
3. Utvärderingen av samverkan, vars åtgärdsförslag beslutades av regionala
kollektivtrafikrådet 2013 motsvarar den utvärdering enligt beslut vid
skatteväxlingen ska göras senast 2017.
4. Den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla
frågeställningar om samverkan kring kollektivtrafiken, för kontinuerlig utveckling
och förbättring av samverkansformerna.

5/5 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020, utblick 2035 - remiss| VGR

6
1
0
i2
r
a
nu
a
j
ON
I
S
R
E
V
S
S
I
REM

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Västra Götaland
Programperiod 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035

Foto (sidnr):
Sergio Joselovsky (foto vänster om innehållsförteckning)
Thomas Harrysson (framsida, s 5, s 7, s 24)

Ansvarig för framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet:
Ulrika Bokeberg, Sara Persson och Jan Efraimsson
Avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur

Förord

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i
samklang med en mer hållbar samhällsutveckling.
Trafikförsörjningsprogrammet ska enligt kollektivtrafiklagen finnas i varje
län. Syftet är att peka ut den strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Målen i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram är en
del i att sträva mot de nationella transportpolitiska målen och Västra Götalands
vision – Det goda livet. Programmet är utgångspunkten för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Programmet revideras vart fjärde år.
Det här är en revidering av det första programmet som antogs 2012. Revideringen har utgått från vad vi vill göra bättre och utveckla mer jämfört med
föregående program. Vi lyfter också in de strategier som arbetats fram sedan förra
programmet beslutades.
Arbetet har gjorts tillsammans med kommunerna genom de politiska kollektivtrafikråden och dess tjänstemannastöd. Vi har haft medborgardialog på flera
olika sätt, och samråd med många aktörer, organisationer och myndigheter. Bred
samverkan är en viktig förutsättning för att nå målen i programmet, eftersom
kollektivtrafikens utveckling på många sätt är beroende av hur andra aktörer
prioriterar för att vi ska nå målet om hållbart resande.
Ulrika Bokeberg
Chef kollektivtrafik och infrastruktur

Läsanvisning
Jämfört med föregående trafikförsörjningsprogram har dokumentets struktur
förändrats så att det består av flera dokument i stället för en omfattande rapport.
Detta är huvudrapporten som beskriver målen och inriktningen för den kommande fyraårsperioden. I den finns hänvisningar till de strategier och underlagsrapporter som ska ses som en del av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på www.vgregion.se/kollektivtrafik
Listor över prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning, liksom över trafikavtal och dess giltighet är också en del av trafikförsörjningsprogrammet, men finns på regionens hemsida, bland annat för att kunna
uppdateras tätare än programmet revideras.
Trafikförsörjningsprogrammet avser allmän regional kollektivtrafik. I Västra Götaland ligger ansvaret för färdtjänst hos kommunerna och ingår inte i Västra
Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram.
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Strategisk inriktning

Vision Västra Götaland - Det goda livet utgör grunden för arbetet med trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. För att uppnå en positiv regional
utveckling är en prioritering av goda möjligheter till studie- och arbetspendling
en grundsten. Bostadsbyggande, infrastrukturutveckling, lokalisering av verksamheter och kollektivtrafikens utveckling är ömsesidigt beroende av varandra
för att uppnå ett hållbart transportsystem och en region där människor ges goda
förutsättningar att utvecklas.
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål med fyra delmål.
Därtill finns utpekade prioriterade utvecklingsområden, som ska vara i fokus de
närmsta åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet.

Andelen hållbart resande ökar i hela Västra Götaland,
och kollektivtrafikresandet fördubblas,
för en attraktiv och konkurrenskraftig region

Ökad tillgänglighet
för invånarna i hela
Västra Götaland

Attraktiv
kollektivtrafik

Alla
resenärsgrupper
beaktas

Minskad
miljöpåverkan

Prioriterade utvecklingsområden till 2020
• samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process
• samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar
• hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av
färdsätt
• pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa
• principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav
• strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social hållbarhet
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Fyll på

Flerstegsprincipen för effektivt användande av samhällets resurser är vägledande
vid satsningar. Den har fem steg och innebär att överväganden görs utifrån att
först sträva efter att (1)fylla på där det finns kapacitet, genom t ex information,
marknadsföring, därefter (2)omfördela, (3)förstärka, (4)förtäta och vid behov (5)
förnya med nya linjer

Förnya
Förtäta
Förstärk
Fördela
Fyll på

Prioriterade stråk, pendlingsnav och målorter
Kollektivtrafiken är ett verktyg för den regionala utvecklingen, i stad och på
landsbygd för att knyta ihop regionen och målpunkter utanför Västra Götaland.
De prioriterade stråken är en kombination av våra tyngsta pendlingsrelationer
och politiskt utpekade stråk som bedöms viktiga för att knyta samman Västra
Götaland och regionen med omlandet. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet. Med fler bostäder och verksamheter koncentrerade till stråkens noder förbättras förutsättningarna för en attraktiv, konkurrenskraftig kollektivtrafik.
De noder inom regionen som ges särskilt hög prioritet är de delregionala arbetsmarknadscentrumen. De är regionens pendlingsnav och utgörs av den
sammanhängande tätorten Göteborg-Mölndal-Partille, Borås, Trollhättan-Vänersborg, Uddevalla, samt Skövde. Dessa är också utpekade som tillväxtmotorer
i VG2020, Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Målorter utanför regionens gränser, som ofta har motsvarande funktion för kommunerna i regionens
ytterkanter, är Halden, Karlstad, Örebro, Jönköping, Värnamo och Varberg/
Halmstad. Därtill är Landvetter flygplats en prioriterad regional målpunkt.
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Stråken på kartan illustrerar funktion – inte hur tåglinjer, eller busslinjer går

Vad betyder stråken för trafikplaneringen?
De prioriterade stråken ska utgöra stommen för all övrig trafikplanering och präglas av långsiktighet. Tågtrafiken utgör ryggraden. Arbets- och studiependling ska
prioriteras för att bidra till stärkta, vidgade arbetsmarknader. Utbudet ska balanseras mot efterfrågan, men senast 2035 är målet att utbudet ska vara minst
10 dubbelturer per vardag i samtliga stråk. Restider som är konkurrenskraftiga
gentemot bilen ska eftersträvas. För tåg ska resan vara snabbare än bilen, om inte
linjen har ett uttalat mål att i första hand tillgodose lokala resbehov. Målet är 20
procent snabbare än motsvarande resa med bil. För buss eftersträvas att restiden
är högst 30 procent längre än för motsvarande resa med bil. Det finns andra relationer utanför det prioriterade nätet som även fortsatt kommer ha ett större utbud
än vissa prioriterade stråk.
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Andel hållbara resor ökar i hela
Västra Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en
attraktiv och konkurrenskraftig
region
Det övergripande målet syftar till att peka på resandets betydelse för regional
hållbar utveckling och tillväxt. Med hållbart menas både miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är mer trafiksäkert att resa med kollektivtrafiken än med
egen bil. Genom att öka andelen hållbart resande kan vi få mindre trängsel och
miljöpåverkan och därigenom effektivare nyttjande av infrastruktur. Arbetsmarknaderna förstoras till ett mer inkluderande samhälle där stad och land interageras, och vi får bättre livsmiljöer i våra städer.

Västra Götaland i framkant i utvecklingen – forskning och
utveckling
Det övergripande målet om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig region
innebär vi ska sträva efter att vara i framkant och ta till oss forskning, goda exempel från omvärlden och prova nya lösningar för att nå våra högt ställda mål. Väl
avvägda satsningar och prioriteringar bland projekt krävs för att nå goda resultat.
Hållbart resande dörr till dörr – utveckla smart kombination av
färdsätt
Kollektivtrafiken är ofta – men inte alltid – det hållbara alternativet, ekonomiskt
och miljömässigt. Ett viktigt utvecklingsområde är att kombinera färdsätt smartare. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov, geografiskt
och hos olika resenärsgrupper, för såväl vardagsresor som resor inom turism och
besöksnäring. Det innebär fortsatt hög prioritet för samverkansprojekt för utveckling av nya tjänster för att underlätta för samåkning, bilpooler, cykelpooler
osv. Därtill krävs systematiskt beteendepåverkande arbete. Inom kollektivtrafikmyndigheten pågår en uppbyggnad av en organisation; Hållbart resande väst,
som ska verka för att samordna och driva utvecklingen framåt. Kommunerna
och Trafikverket spelar en viktig roll som väghållare, för att utveckla pendelparkeringar för cykel och bil, samt cykelvägar.
Samhällsplanering och kollektivtrafik
Kollektivtrafik och övrig samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Det
handlar dels om att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas effektivt, dels om kommunernas förutsättningar för att utveckla ny bebyggelse. Det kräver ömsesidigt
kunskapsbyggande i syfte att ta fram tydligare principer och processer för parterna gällande kollektivtrafikutbud och bebyggelse. Dialogen i kollektivtrafikråden,
där samtliga kommuner ingår, utgör plattform för utvecklingsarbetet.
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Resandet med kollektivtrafiken fördubblas för att nå en ökad
marknadsandel
Fördubblingsmålet som antagits tidigare står fast, vilket innebär att antalet resor
med kollektivtrafiken totalt sett ska fördubblas mellan åren 2006-2025.

Med de långsiktiga kontinuerliga satsningar och åtgärder som gjorts för att utveckla kollektivtrafiken följer resandeutvecklingen den utstakade målkurvan. Utifrån 2014 som basår återstår knappt 40 procents ökning till 2025. Resandet med
kollektivtrafiken ska fortsatt öka i hela Västra Götaland, med prioritet för utpekade stråk och regionala pendlingsnav. Det är inte ett självändamål att resandet
ska öka, utan ett av flera medel att öka andelen hållbara resor totalt sett. Målbild
tåg 2035 antogs av regionfullmäktige 2013 och innebär en ambition att resandet
med tågtrafiken ska tredubblas 2006-2035. Det innebär därmed också en tydlig
prioritering av att lyfta över längre bilresor till förmån för, i första hand, tågresor.
På så sätt kan stad och land knytas samman närmare och stärka de funktionella
arbetsmarknaderna på ett mer hållbart sätt. Personkilometer lyfts in som en ny
indikator i programmet för att inte bara mäta antalet resor, utan också hur långa
resor som sker med kollektivtrafiken.
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Inriktning - med utgångspunkt i trafikens funktion
ÖVERGRIPANDE MÅL:

Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ökar till
30 % år 2020.
På sikt ska minst var tredje resa ske med kollektivtrafiken.

ANDELEN HÅLLBARA
RESOR SKA ÖKA I
HELA VÄSTRA GÖTALAND

Resandet med kollektivtrafiken fördubblas 2006-2025
Verka för hållbart resande. Cykling och samåkning följs
upp årligen, men statistiken är ännu inte utvecklad så att
ett bestämt måltal kan sättas i programmet.
Målet förutsätter att kommunernas bebyggelseplanering,
parkeringspolicys, framkomlighetsåtgärder, cykelåtgärder
mm stödjer utvecklingen av hållbart resande. Järnvägens
infrastruktur byggs ut för att möjliggöra en kraftigt utbyggd regional tågtrafik.

STRÅK (BUSS O TÅG)

Kollektivtrafiken ska bidra till att Västra Götalands
arbetsmarknadsregioner stärks och växer samman. Högst
procentuell resandeökning inriktas mot de prioriterade
stråken. Resandet med tåg tredubblas 2006-2035.
Personkilometer kan endast mätas schablonmässigt, men
förs in som ny indikator i programmet för en ungefärlig uppfattning om hur reslängden med kollektivtrafik
utvecklas över tid.
Restidsförkortning prioriteras i prioriterade stråk. Andelen invånare med mindre än 60 min till pendlingsnav
med kollektivtrafik ökar till 90 %

REGIONALA PENDLINGSNAV

En stor ökning av antalet resor behöver ske i stadstrafiken för att nå en högre marknadsandel för hållbart
resande och understödja utvecklingen av attraktiva
städer. Kollektivtrafiken behöver också utvecklas för att
underlätta regional inpendling.
Befolkningsutveckling och åtgärder i infrastruktur,
framkomlighet och bebyggelse påverkar prioritering av
satsningar.

TÄTORTER

Öka resandet med kollektivtrafik, gång och cykel. Kollektivtrafikens utveckling ska stödja stads- och befolkningsutveckling. Planeringen ska utgå från lokala förutsättningar och resandeunderlag.

LANDSBYGD
SEKUNDÄRA STRÅK
OCH MATARLINJER

Öka resandet med kollektivtrafiken. Säkerställ grundläggande servicenivå i hela Västra Götaland. Utveckla effektiva lösningar för att öka ett hållbart resande genom
t ex utökad kollektivtrafik där det finns resandeunderlag,
pendelparkeringar vid stråk, verktyg för samåkning etc.
Samverkan med kommunerna för bättre samordning
av skolskjuts och allmän trafik, utifrån lokala förutsättningar.

6

REMISSVERSION januari 2016

Hållbart resande kräver att kommuner och staten arbetar i
samma riktning
För att skapa förutsättningar för Det goda livet med ett hållbart transportsystem,
krävs att kommunerna och staten arbetar i samma riktning. Det innebär att bebyggelseplanering utvecklas på ett sätt som underlättar en effektiv och attraktiv
kollektivtrafik, att kollektivtrafiken ges hög prioritet och framkomlighet i städerna, att gång- och cykelvägar och pendelparkeringar byggs ut och att parkeringspolicys i städerna utformas så att de ger incitament att resa på annat sätt än
med egen bil.
Därtill krävs kraftfulla åtgärder för att höja järnvägens standard, både på stambanor och i övriga pendlingsstråk. I nuläget bromsas Västra Götalandsregionens
utveckling av tågtrafiken av brister i kapacitet och flera sträckor där hastigheterna
till och med sänks. Ökad kapacitet behövs för att kunna utveckla såväl utbudet
som konkurrenskraftiga restider i tågtrafiken. Infrastrukturplaneringen för 20182029 är av avgörande betydelse för kollektivtrafikens utveckling.
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Ökad tillgänglighet för invånarna i
hela Västra Götaland
Med tillgänglighet avses hur utbudet utvecklas i regionen – hur vi knyter samman regionens orter med varandra och med övrig landsbygd, målpunkter utanför
regionen och målpunkter inom våra största städer. Utbudet ska vara anpassat
efter lokala förutsättningar och med avvägningar mellan samhällsnytta och resurseffektivitet. Det ska finnas en grundläggande servicenivå oavsett var du bor.
För detta mål finns, utöver de prioriterade stråken, två centrala strategidokument
som är styrande för den kontinuerliga utvecklingen: Målbild tåg 2035 och Landsbygdsutredningen. En strategi för stomnätet i den sammanhängande tätorten
Göteborg-Mölndal-Partille är under framtagande.

Genomför Målbild Tåg 2035 och utveckla
prioriterade stråk
Målbild Tåg 2035 visar hur Västra Götaland kan bli
ett konkurrenskraftigt tillväxtområde med bättre kommunikationer och kortare tidsavstånd genom ökad tågtrafik. Restid med tåg ska minska, antalet turer ska öka
och antalet platser i tågen ska öka genom längre tåg.
Målbild Tåg 2035 beskriver utvecklingsambitionen för
den regionala tågtrafiken i hela Västra Götaland och är
utgångspunkt för regionens årliga prioriteringar i dialogen med Trafikverket om infrastrukturens utveckling.
Kartan visar turtäthet 2035, enligt Målbild Tåg 2035.
Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i kollektivtrafiksystemet och kompletteras med expressbusstrafik i
de stråk där tågtrafiken inte är ett fullödigt alternativ i
de långväga regionala förbindelserna. En utveckling av
tågtrafiken kräver att järnvägens infrastruktur förbättras och byggs ut. Utöver redan beslutade planer krävs
åtgärder för ungefär 45 miljarder fram till 2035 för att
kunna bygga ut regiontrafiken enligt målbilden.

Målbild Tåg 2035 ska kompletteras med två tillägg:
• Potential för samhällsutveckling och hållbart resande med nya tågstopp
Målbildens intention med bl a kortare restider och högre turtäthet för
regionala tågförbindelser mellan större orter ska fortsatt prioriteras.
• Stråket Jönköping-Borås-Göteborg – nya förutsättningar kopplat till
Sverigeförhandlingen
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Genomför Landsbygdsutredningen
Landsbygdsutredningen anger riktlinjer för vilken grundläggande servicenivå
som ska utvecklas för kollektivtrafik på landsbygden som lägsta utbud. Där behovet är större ska utbudet fortsätta utvecklas utöver landsbygdsutredningens riktvärden. När utredningen gjordes visade den att utbudet såg väldigt olika ut i olika
kommuner, som ett arv från när varje kommun avgjorde ambitionsnivån. I och
med landsbygdsutredningen sker nu successivt en större likriktning i regionen.
Nationell jämförelse visar att Västra Götaland ligger bland de som erbjuder högst
servicenivå på landsbygden.
Grundläggande servicenivå enligt Landsbygdsutredningen
Tätort
invånare

Syfte/reseärende
i första hand

Grundläggande utbud
(dubbelriktat= dt)

Trafikslag

Ej tätort <200

Serviceresor

Närtrafik
5 tidsfönster/vardag

Anropstyrd närtrafik

200-499

Serviceresor, fritidsresor gymnasieresor

2 dt/vardag + närtrafik

Linjelagda turer –
kan vara anropstyrda

500-999

Serviceresor, fritidsresor, i viss mån* arbets-/
studiependling

5 dt/vardag

Linjelagda turer –
kan vara anropstyrda

1000-3000

Serviceresor, fritidsresor och arbets-/studiependling

10 dt/ vardag
3 dt/helg

Linjelagda turer –
kan vara anropstyrda

*Lokala förutsättningar avgör möjligheten till resurseffektiva lösningar

Utveckla strategier för de regionala pendlingsnaven
Strategier för att möta befolkningstillväxten och uppnå ökad marknadsandel för
hållbara resor behöver utvecklas ytterligare. Samråd sker politiskt i stadstrafikforum, som finns för respektive pendlingsnav i Västra Götaland. För dessa orter
handlar det dels om att skapa effektiva och goda förbindelser för de som pendlar
in från resten av regionen, dels att stötta stadsutvecklingen. Störst är behoven
i den sammanhängande tätorten Göteborg-Mölndal‐Partille där majoriteten av
antalet kollektivtrafikresor i regionen görs. Kapaciteten börjar nå sitt tak i kollektivtrafiken och dess infrastruktur, samtidigt som befolkningen ökar i hög takt.
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Smartare samordning med skolresor ger mer kollektivtrafik
Det finns potential att öka servicenivån på landsbygd ytterligare genom samordning med skolskjutsar. De utredningar som gjorts visar att det inte finns en
lösning som passar alla kommuner. Samordningen bör därför ske genom samråd
mellan Västtrafik och respektive kommun utifrån geografiska och demografiska
förutsättningar, inför upphandlingar, där både kommunen och Västtrafik strävar
efter bästa möjliga totallösning för invånarna. Dialog kommer fortsätta föras för
anpassning av skoltider så att fordonen kan nyttjas bättre och vi kan få mer kollektivtrafik för skattemedlen. Stor potential finns när det gäller gymnasieskolans
tider i de största regionala pendlingsnaven.
Tillgänglighet för invånarna

Måltal
2020

Utblick
2035

Indikatorer

Andel invånare < 60 min till ett
pendlingsnav, med kollektivtrafik (84%)

Öka

90 %

Andel invånare minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen (93%)

100 %

100 %

- Antal utbuds-km med Västtrafik
- Restidskvot 0,8 för tåg och 1,3 för
buss i prioriterade stråk
- Andel invånare som tycker att avgångstider passar deras resbehov
- Andel inv < 90 min till Göteborg.
- Brutto- o nettokostnad/ utbuds-km

Hänvisning:
Strategier som är en del av Regionala Trafikförsörjningsprogrammet:
I Målbild Tåg 2035 finns mål för respektive bana/tåglinje med mål 2020, 2028 och 2035.
I Landsbygdsutredningen finns fördjupad beskrivning av nuläge och utvecklingsbehov.

Attraktiv kollektivtrafik
För att fler ska åka kollektivt för att man vill och inte för att man måste, krävs att
kollektivtrafiken upplevs attraktiv. Det handlar om kvalitet, men även om image
och känsla. Att gå mot målet om en attraktiv kollektivtrafik innebär ett långsiktigt utvecklingsarbete utifrån resenärernas behov före, under och efter en resa. I
samråden inför revideringen av programmet har flera lyft vikten av att lyssna in
ungas behov och idéer. Det är de som är vuxna 2035. För åtgärder inom målet
om Attraktiv kollektivtrafik bör ungdomar involveras i utvecklingsarbetet.
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Åtgärder prioriteras som påverkar resenärens egen upplevelse att det är smart,
tryggt och enkelt att välja hållbart resande. Komfort när man väntar, byter eller
är på fordonet, punktlighet, pålitlighet, är viktiga faktorer att ständigt utveckla. Tjänster som underlättar resan, eller t o m ger resan mervärden ingår också
inom ramen för detta mål. Trafikföretagen spelar en viktig roll, när det gäller t ex
körsätt, bemötande, fordonens kvalitet och trafiksäkerhet. Framkomlighet
och prioritet för kollektivtrafiken krävs för att uppnå pålitlighet och punktlighet, såväl i städernas infrastruktur som på järnväg. Här spelar kommuner och
Trafikverket en avgörande roll. Att skapa goda förutsättningar för resenärerna i
samband med de byggprojekt som ska ske inom ramen för Västsvenska paketet de
kommande åren innebär utmaningar för alla inblandade aktörer.

Pris- och sortiment, försäljning och information
2014 beslutade regionfullmäktige om steg 1 i en pris- och sortimentstrategi, som
syftar till att göra det enklare för resenären. Dagens taxesystem upplevs av många
som komplext och ett systematiskt arbete pågår för att göra förenklingar. Färre
tillägg och varianter av kort, enhetligare regler för kommunala tillköp, rabattsatser, möjlighet att köpa färdbevis i telefonen och avskaffa check-out, är sådant
som redan är beslutat och genomförs successivt. Att gå vidare till steg 2 har hög
prioritet och handlar om att se över zonsystemet för att uppnå ett system som resenären upplever som enklare och mer rättvist än dagens indelning, samt utvecklad biljettsamverkan för att underlätta resor över länsgräns. Att byta zonstruktur
är ett stort steg, både vad avser ekonomisk risk och hur det kommer tas emot av
resenären. Därför krävs djup förankring och tester med olika resenärsgrupper. All
utredning görs utifrån förutsättningen att intäkterna totalt sett ska vara oförändrade. Förankring sker i första hand genom kollektivtrafikråden.
Fortsatt utveckling av försäljningskanaler och information till resenären om
hur och var man kan köpa biljetter och resa med kollektivtrafiken krävs, med
hänsyn till olika resenärsgruppers behov och lokala förutsättningar. Digitala försäljningskanaler ger nya möjligheter, bland annat när det gäller nationell samordning av biljettgiltighet.

Attraktiv kollektivtrafik

Måltal
2020

Utblick
2035

Indikatorer

Andelen invånare som anser att det är enkelt
att åka med Västtrafik (53%)

60 %

75 %

Andelen nöjda resenärer med senaste resan
mätt ombord (93%)

≥93 %

≥93 %

Allmänhetens upplevelse av
förseningar med kollektivtrafiken
Andelen turer som är
punktliga (per trafikslag)

Andelen nöjda resenärer m Västtrafik (54%)

60 %

85 %

Hänvisning:
Pris- och sortimentstrategi steg 1 – ingår som en del i Trafikförsörjningsprogrammet.
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Alla resenärsgrupper beaktas
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för jämlikhet och delaktighet i samhället,
som bidrar till social hållbarhet. Målet är att kollektivtrafiken utformas så att den
inte upplevs diskriminerade, utan stöder en inkluderande samhällsutveckling.

Genomför Strategin för funktionshinderanpassning av
kollektivtrafiken
För att underlätta resandet för personer med funktionsnedsättning är det av stor
vikt att alla aktörer har ett hela-resan-perspektiv där både mjuka och fysiska åtgärder beaktas. Kollektivtrafiknämnden har beslutat om en funktionshinderstrategi som ska ses som en del av trafikförsörjningsprogrammet. Strategin pekar ut
prioriterade åtgärdsområden, där anpassning av fordon, samt prioriterade knutpunkter och hållplatser ingår som en viktig del. Västra Götalandsregionen rankas högst av Sveriges kollektivtrafikmyndigheter av Myndigheten för delaktighet
2015, när det gäller arbetssätt med tidsatta mål och samråd kring tillgänglighetsfrågor.
Utveckla strukturerat arbetssätt utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna
Västra Götalandsregionen har gjort en utredning som visar att åtgärder för funktionsnedsatta även gynnar andra grupper i samhället. Den visar att ytterligare
åtgärder krävs, framförallt när det gäller att öka tryggheten för olika resenärsgrupper. Ökad kunskap och utveckling av ett strukturerat arbetssätt krävs dock
för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (barn/äldre). Det är ett prioriterat utvecklingsområde. Här ingår att utveckla
kollektivtrafikens roll som ett verktyg för integration, jämställdhet och att stärka
barns rättigheter.
Alla resenärsgrupper

Måltal
2020

Utblick
2035

Indikatorer

Andel invånare som känner trygghet att åka
med Västtrafik (67%)

72 %

80 %

Andel anpassade fordon funktionsnedsatta
(97%)

100 %

100 %

Anpassade prioriterade hållplatser terminaler
funktionsnedsatta

>800

Kvalitativ analys utifrån de
sju diskrimineringsgrunderna
Kvantitativ och kvalitativ
uppföljning av Funktionshinderstrategin

Hänvisning:
Funktionshinderstrategin ingår som en del av Trafikförsörjningsprogrammet. Här finns delmål och
prioriterade åtgärder utpekade. www.vgregion.se/kollektivtrafik
Underlagsrapport för trafikförsörjningsprogrammet: Social Hållbarhet och Kollektivtrafik
Lista över alla prioriterade hållplatser och knutpunkter som ingår i funktionshinderstrategin, samt
vilka av dem som är åtgärdade uppdateras årligen på www.vgregion.se/kollektivtrafik.
Västra Götalands tillgänglighetsdatabas uppdateras kontinuerligt avseende knutpunkter och terminaler. I Västtrafiks reseplanerare finns information om anpassning för respektive resa.
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Minskad miljöpåverkan från
kollektivtrafiken
Kollektivtrafiknämnden har antagit en miljö- och klimatstrategi som uttrycker
en hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Strategin innebär utfasning av fossila drivmedel
och minskad energianvändning med låga nivåer av avgaser och buller. Det sker
genom successivt ökade krav i varje trafikupphandling.
Utfasningen av fossila drivmedel sker i snabb takt medan ökad energieffektivitet och minskat buller är en stor utmaning. Genom successivt införande av olika
grad av eldrivna fordon finns potential för att minska både energianvändning och
buller. Vi ser att utvecklingen går snabbt fram på detta område och kräver avvägningar och ställningstaganden kring affärsmodeller.
Västtrafik kör motsvarande 12 varv runt jorden varje dag (fordonskilometrar)
varav 83 procent körs med förnybart bränsle 2015. I och med att det miljöpolitiska programmet för Västra Götalandsregionen revideras parallellt med trafikförsörjningsprogrammet justeras målet för 2025, 95 % förnybart bränsle, i miljöoch klimatstrategin till att gälla minskning av koldioxidutsläpp.
Nytt mål: 80 procent minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer
2006-2020.
Detta mål motsvarar definitionen av fossilfrihet i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) med skillnaden att utredningen siktar på att nå
80 % minskning till 2030.
Koldioxidutsläppen per personkilometer minskade med 50 % procent från
2006 till 2015.

Kollektivtrafiken ska bidra till att driva utvecklingen framåt
Västra Götalandsregionen ska fortsatt medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt för att driva utvecklingen inom miljöteknik i transportsektorn framåt.
Det är mycket som händer inom detta område och prioriteringar av projekt krävs
för att få god utväxling av insatta utvecklingsmedel och personella resurser.

Minskad miljöpåverkan

Måltal
2020

Utblick
2035

Indikatorer

Minskning Co2-utsläpp per personkilometer
jmf 2006 (50%)

80 %

Minska
≥ 80%

Uppföljning och analys av
buller, utsläpp, energieffektivitet enligt Miljö-och
klimatstrategin

Hänvisning:
Miljö- och Klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland www.vgregion.se/kollektivtrafik
ingår som en del av Trafikförsörjningsprogrammet
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Nuläge och behov
Befolkningsutveckling
Västra Götalands befolkning förväntas växa till nästan 1,9 miljoner invånare år
20301. Det innebär 245 000 fler invånare 2030 jämfört med 2014, d.v.s. drygt
15 000 fler invånare varje år i genomsnitt. Flyktingströmmarna är svåra att beräkna, men befolkningsökningen väntas vara högre de närmast kommande åren
och något mindre i slutet av perioden. De flesta kommuner väntas få en ökad befolkning. Det är framför allt i Göteborgsregionen och stråket österut mot Borås,
inklusive Borås kommun som den största ökningen beräknas ske, samt Strömstad
kommun.
De närmast kommande åren väntas ökningen främst ske med hjälp av invandring.
Att invånarna blir fler ger ett ökat behov av
kollektivtrafik. I första hand för att vi är fler,
men också för att när befolkningstätheten
ökar krävs att fler reser med mer yteffektiva
transportslag, som kollektivtrafik, än med
bil. I de kommuner där befolkningsutvecklingen riskerar att avstanna eller minska är
också kollektivtrafiken viktig för attraktiviteten. Kollektivtrafiken gör det möjligt att
arbeta eller studera på annan ort än där man
bor och ger sett ur företags och skolors synvinkel möjligheter att rekrytera personal och
studenter från fler kommuner.
Fler äldre och fler barn

Sammansättningen av befolkningen förändras. Andelen invånare över 80 år bedöms öka från 5 % av befolkningen år 2014 till 7 % av befolkningen år 2030.
Även antalet barn väntas öka mer än genomsnittet. Detta ställer krav på kollektivtrafiken, både genom att fler behöver åka och att fler personer har behov av en
trygg och tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik.

Resbehov – pendling i Västra Götaland
De funktionella, lokala arbetsmarknaderna växer i Västra Götaland, dels genom
inflyttning, dels genom ökad pendling. Västra Götaland har sju lokala arbetsmarknader enligt SCBs definition, som bygger på faktiska pendlingsmönster. Ser
vi till den totala pendlingen är det tydligt att Västra Götaland är en flerkärnig
region med Göteborg som stark regionkärna. Söderut sträcker sig Göteborgs lokala arbetsmarknad in i Hallands län, och norrut ingår Åmål i Karlstads arbetsmarknad. Pendlingen är i hög utsträckning enkelriktad in mot de fem pendlingsnaven; Göteborg-Mölndal-Partille, Borås, Skövde, Trollhättan-Vänersborg och
Uddevalla. När högskolependlingen lyfts in i analysen ökar den dubbelriktade
pendlingen framförallt mellan Borås-Göteborg och Trollhättan-Göteborg.
1

Befolkningsprognos Västra Götaland 2015-2030, rapport 2015:3
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Resandet med kollektivtrafiken, mätt i antalet resor, är störst i stadstrafiken.
Den största ökningstakten har dock varit inom regiontågstrafiken, där resandet
mer än fördubblats det senaste decenniet. Vid införandet av trängselskatt skedde
den största procentuella resandeökningen på expressbussarna mellan kranskommunerna och i Göteborg. Kollektivtrafikens marknadsandel har ökat från 24
procent 2010 till knappt 28 procent 2014, vilket är en snabbare ökningstakt än i
resten av landet.

Utmaningar…
Enkelriktad pendling med hög efterfrågan i högtrafik innebär mycket stora krav på kapacitet under kort tid av dygnet. En personbil används i snitt
48 minuter per dygn och står sedan parkerad och
kräver yta. För samhällsbyggnaden i stort är det
en viktig fråga att prioritera åtgärder för ett mer
resurseffektivt nyttande samhällets resurser i form
av mark, infrastruktur och kollektivtrafik, framResandets fördelning över dygnet,
förallt i och omkring större städer. Figuren visar
med kollektivtrafik
hur resandet med kollektivtrafik fördelar sig över
dygnet.
En förutsättning för tågresor är att järnvägsinfrastrukturen tillåter utökat utbud av tågtrafik. En jämförelse av utbudet av tågtrafik mellan Sveriges län visar
att Västra Götaland ligger bland de län som har allra minst utbudskilometer tåg
per invånare. Det beror på att kapaciteten begränsas av infrastrukturen. Västra
Götalandsregionens målbild för tågtrafiken till 2035 innebär att Västra Götaland
skulle nå samma antal resor som Skåne hade 2013, med en mindre befolkning.
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För att kunna trafikera med fler tåg och få mer pålitlig trafik krävs utbyggd
infrastrukturkapacitet i form av till exempel fler mötesstationer, nya signalsystem
och genomgående spår på Göteborgs Central. Enligt Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning för 2017 finns det dessutom brister i standarden hos flera av banorna
i Västra Götaland och högsta tillåtna hastighet kommer att sänkas. Det gäller
delsträckor av både Västra Stambanan, Älvsborgsbanan, Bohusbanan, Kinnekullebanan och Viskadalsbanan.
För att utveckla attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik krävs att
kollektivtrafiken ges tydlig prioritet, framförallt i städerna, genom till exempel
busskörfält, signalprioritet och andra ITS-lösningar. Kommunernas bebyggelseplanering har också stor betydelse för hur en effektiv kollektivtrafik kan utformas.

…och möjligheter
För att klara en omställning till ett hållbart transportsystem krävs nya resvanor
och ett nytt sätt att se på resandet. Det finns trender i omvärlden som går i den
riktningen. Det handlar till exempel om synen på ägandet, där ungdomar inte ser
bilen som statussymbol på samma sätt som tidigare generationer. Det blir allt mer
accepterat att betala för att dela på kapitalintensiva resurser. Här ingår delandet
av bil. Bilpooler och olika samåkningstjänster ökar i snabb takt. Utvecklingen
av mobilitet som tjänst, där flera färdsätt kan kombineras, går hand i hand med
digitaliseringen, som också är en stark trend som gynnar omställningen till ett
hållbart transportsystem.
Vi ser också en stark trend inom så kallad elektromobilitet. Elcyklar och mindre elfordon har potential att vara miljö- och platseffektiva alternativ för kortare
resor, eller för att nå en knutpunkt i ett kollektivtrafikstråk. Utvecklingen av högkapacitetfordon som till stor del går på eldrift, och som inte är beroende av spårinfrastruktur innebär nya möjligheter för, i första hand, stadsutvecklingen, med
mindre utsläpp och buller. Hur autonoma fordon kan komma att påverka utvecklingen av hållbart resande råder det delade meningar om, men om möjligheten tas
tillvara och nyttjas på rätt sätt bör även denna utveckling kunna leda till bättre
nyttjandegrad av samhällets resurser i form av mark, fordon och infrastruktur.
Den trend som finns i samhället för att i högre grad prioritera hälsa och ekologisk konsumtion bedöms gynna kollektivtrafiken som ett smart livsstilsval. Det
finns också en bred politisk uppslutning kring behovet att utveckla kollektivtrafiken och ett hållbart resande för att nå en attraktiv och konkurrenskraftig region
som inkluderar alla och ger förutsättningar för visionen om Det goda livet.

Hänvisning till underlagsrapport till trafikförsörjningsprogrammet:
Nulägesbeskrivning av kollektivtrafiken och dess förutsättningar i Västra
Götaland
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Förutsättningar för kommersiell
trafik
Kollektivtrafiklagen innebär att trafikföretag har rätt att etablera kollektivtrafik
på kommersiell grund. Målen i trafikförsörjningsprogrammet avser all regional
kollektivtrafik oavsett om trafiken är upphandlad eller kommersiell. Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att värdera samhällsnyttan och ska besluta om
vilken trafik som samhället behöver handla upp för att motsvara invånarnas
behov. Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet och myndighetens uppgifter sköts av kollektivtrafiknämnden.

Underlag för beslut om trafikplikt
Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om trafikplikt för sådan trafik, som en tydlig information till marknadens aktörer om samhällets avsikt. Om målen bedöms
kunna uppnås utan att trafiken handlas upp bör kollektivtrafiknämnden fatta
beslut om att avstå trafikplikt. Möjligheten att resa i ett sammanhängande system ska beaktas. Kollektivtrafiknämndens dokument ”Kriterier för trafikplikt”
beskriver process och kriterier inför beslut om trafikplikt, framtaget i dialog med
branschens parter.
Västra Götalandsregionen ser positivt på det nationella branschgemensamma
samarbete som finns; Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik1. Här diskuteras branschövergripande frågor och man arbetar fram vägledningar och verktyg till stöd för branschens aktörer, bland annat gällande trafikplikt, avtalsformer
och frågor som rör det kommersiella marknadstillträdet.
Utvecklade avtalsformer
För att långsiktigt bygga upp möjligheterna för en kommersiell trafik som bidrar
till måluppfyllelsen är det viktigt att Västtrafik fortsätter tillsammans med trafikföretagen med utveckling av avtalsmodeller, där arbetet med branschgemensamma avtalsmodeller är en utgångspunkt. Trafikförsörjningsprogrammet stödjer
arbetet med Västtrafikmodellen som ökar trafikföretagens ansvar, engagemang
och möjligheter att utveckla trafiken och kundnöjdheten.
En framgångsfaktor för successiv övergång till kommersiell trafik kan vara att
ytterligare utveckla nya samarbetsformer. När ny lagstiftning kring koncessioner
införts under 2016 kommer denna avtalsform utredas ytterligare.
Kommersiell regional kollektivtrafik finns idag på flygbusslinjen Göteborg –
Landvetter. Därtill kommer ett antal turistlinjer, som har körts sommartid i Göteborgs stad, på järnväg i Dalsland samt fartygstrafik i skärgården.

1

Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk

Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.
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Konkurrensneutralt tillträde till terminaler
Kommersiell och upphandlad trafik ska ha konkurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och hållplatser. Västra Götalandsregionens kollektivtrafikmyndighet för ett fördjupat samråd med Västtrafik och trafikföretagens branschföreningar nationellt och regionalt kring tillträde till terminaler och knutpunkter.
Prissättning för angöring på tomtmark behöver vara transparent, och principer
för prioritering av tillträde vid kapacitetsbrist bör vara funktionsbaserad och likvärdig för alla trafikföretag. Speciellt viktigt kan detta bli i samband med förväntad kapacitetsbrist vid byggnation av till exempel Västlänken i Göteborg.
Marknadsanalys för kommersiell trafik
Marknadsanalys för kommersiell trafik görs i huvudsak av trafikföretagen i samband med samråd inför upphandling så att man utgår från aktuella förutsättningar. Västtrafik ska då tillhandahålla en öppen redovisning av data såsom antal
resande och intäkter för de avtal som löper ut. Trafikföretagen kan med detta
underlag och sin egen marknadsanalys som grund ta ställning till om de ska
investera i en kommersiell trafik. Trafikförsörjningsprogrammet redovisar därför
endast ett övergripande resonemang.
Förutsättningarna för kommersiell trafik bedöms störst där hög andel enkelbiljettskunder indikerar en betalningsvilja hos resenärerna och ett mindre beroende
av det större sammanhängande systemet. Det innebär att linjer som nyttjas av turister sommartid kan vara intressanta delar av året. Vi har hittills sett sådana initiativ i skärgården, Göteborg och i Dalsland. Till större turistmål, som t ex Skara
Sommarland, bör därmed också finnas viss potential. Andra intressanta områden
för utveckling av kommersiell trafik kan vara ekonomiskt starka tillväxtområden
såsom den påbörjade utökade exploateringen kring Landvetter flygplats.
Med utgångspunkt i den dialog Västra Götalandsregionen haft med trafikföretagen kring möjligheten att etablera kommersiell trafik är det vår bedömning
att det är svårt för en kommersiell linje att gå med hög turtäthet för vardagspendling och klara sig med biljettintäkter. Den ekonomiska risken bedöms som hög
även där resandeunderlaget är relativt stort. Däremot bör det finnas potential för
nya lösningar där lönsamheten utökas genom medfinansiering från andra kommersiella aktörer. Det skulle kunna handla om större köpcentrum, eller andra
kommersiella verksamheter som har många anställda och/eller besökare.

Dokument som är en del av trafikförsörjningsprogrammet:
Kriterier för trafikplikt beskriver process och kriterier inför beslut om
trafikplikt, framtaget i dialog med branschens parter, ingår i Trafikförsörjningsprogrammet
Förteckning över alla trafikavtal, samt när dessa löper ut, publiceras i årlig
rapport
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Ekonomiska förutsättningar och
finansiering
Under 2014 uppgick Västtrafiks totala kostnad till cirka 7,6 mdr kr. Intäkterna
uppgick till 4,0 mdr kr och regionbidraget till 3,6 mdr kr. Kostnadstäckningen
fördelar sig per trafikslag enligt nedanstående figur. Buss står för både den största
kostnaden som intäkten, med ca 43 procent kostnadstäckning. Bäst kostnadstäckning har spårvagnstrafiken med 58 procent.

Under 2014 uppgick Västtrafiks självfinansieringsgrad totalt till 52 procent. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad i Sveriges olika län varierar mellan 35 och
75 procent. Västtrafiks självfinansieringsgrad ligger ungefär på riksgenomsnittet.
När man jämför regionbidraget per invånare i olika län visar det sig att län med
stora städer ligger högre än övriga län, eftersom tät bebyggelse förutsätter platseffektiva färdmedel. Under 2014 uppgick regionbidraget per invånare i Stockholms
län till 3 590 kr och i Västra Götaland till 2 560 kr (källa: Trafikanalys).

Kollektivtrafikutvecklingens finansiering
Den långsiktiga ambitionen i Västra Götaland är att var tredje motoriserade resa
ska ske med kollektivtrafik. För att klara detta och övriga uppsatta mål krävs att
bebyggelse och infrastrukturutvecklingen stödjer en sådan utveckling, samtidigt
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som det sker en successiv utbyggnad av kollektivtrafikens attraktivitet och kapacitet.
Under 2014 uppgick kollektivtrafikens regionbidrag till drygt 3,6 mdr. Bedömningen är att regionbidraget behöver öka i genomsnitt 5,5-6,5 procent per
år för att nå uppsatta mål. Här ingår alla kostnader, även driftskonsekvenser från
investeringar. I diagrammet nedan visas det som en rät linje, men utvecklingen
är ofta i form av trappsteg, kopplat till större infrastruktur- och fordonsinvesteringar. När infrastruktur byggs ut medger det också utökning av trafik som gör
att trafikkostnaderna ökar i trappsteg.
Beräkningen baseras på att kollektivtrafikens kostnadsindex uppgår till 2,5-3
14 000
procent/år, det vill säga något högre takt än inflationen i samhället. I kalkylen
höjs
biljettpriserna i samma takt som kollektivtrafikens index.
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Diagrammet ovan bygger på en kalkyl som är översiktligt beräknad. Den utgår
från att satsningar ger motsvarande resandeökning, ungefär 3 procent per år.
Det krävs ett aktivt arbete med kostnadseffektiva åtgärder genom t ex smartare
samordning mellan kollektivtrafik med skolskjutstrafik, jämnare spridning av resandet över dygnet och ökad prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet.
Även intäktshöjande åtgärder som t ex företagsbearbetning och marknadsföring
är angeläget. Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad kan då bibehållas, på dagens nivå, omkring 50 procent
Osäkerheten ökar med tiden. Vi kan inte förutse t ex omvärldsfaktorer som
bensinpriser, hur andra färdsätt utvecklas som självkörande fordon, nya tjänster,
och cyklandet i städerna, samt befolkningsutvecklingen i stort. Möjligheten att
bygga ut kollektivtrafiken är också starkt beroende av infrastrukturens utbyggnad, när det gäller järnvägen regionalt och framkomlighet i städerna.
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Kollektivtrafikens samhällsnytta
Det finns ett positivt samband mellan kollektivtrafikens utveckling och bättre
miljö, färre olyckor, bättre hälsa, regional balans, regionförstoring och tillväxt.
Västtrafik har tidigare utvecklat en metod för att beräkna kollektivtrafikens samhällsnytta. Bedömningen då var att samhällets återbäring på varje insatt krona i
kollektivtrafiken var 1 krona och 75 öre. Det innebär att regionbidraget år 2035
skulle motsvara en samhällsnytta på 18 mdr kronor per år.
Snabbare och bättre tågförbindelser bidrar till regionförstoring, och därigenom tillväxt och ökat skatteunderlag. Jönköpings handelshögskola har genomfört
en beräkning som visar att ett en utveckling av den regionala tågtrafiken enligt
Målbild Tåg 2035 ger ett ökat årligt produktionsvärde (bruttoregionprodukt) för
Västra Götaland motsvarande 2 mdr kr.
Behov av breddad finansiering – en nationell fråga
Under det senaste decenniet har kostnaderna för svensk kollektivtrafik ökat snabbare än både resandet, skatteunderlaget och biljettintäkterna. För att klara en
långsiktig finansiering av omställningen till ett mer hållbart transportsystem
krävs ett systematiskt arbete inom flera områden. Det handlar om att utveckla
trafiken så kostnadseffektivt som möjligt, och utforma biljettsortimentet så att
betalningsviljan hos resenären tas till vara. Men ska en omställning av transportsystemet ske krävs fortsatt kraftfulla satsningar på utbudet och på kollektivtrafikens infrastruktur.
I Sverige finansieras kollektivtrafiken med biljettintäkter och skattemedel.
För att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken, så att den får en annan roll i transportsystemet behöver ett arbete påbörjas om finansieringen kan breddas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en omvärldsspaning som visar att
kollektivtrafikens driftskostnader även utomlands till största delen finansieras av
biljettintäkter och skattemedel, men även på andra sätt, till exempel genom bompeng/trängselskatt arbetsgivaravgifter, exploateringsavgifter, parkeringsavgifter,
fastighetsskatt mm. En nationell dialog bör föras kring vilken finansieringsmodell som krävs för att klara målen om fossiloberoende fordonsflotta och ett hållbart transportsystem.
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Dialog och samråd för revideringen
av programmet
Revideringen av detta program har gjorts genom en bred förankringsprocess.
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har lett arbetet i nära samverkan med kollektivtrafikråden och dess tjänstemannagrupper, där alla kommuner
ingår. En särskild arbetsgrupp med åtta kommuntjänstemän, två från varje delregion, har berett underlag till råden. Två workshops har genomförts med trafikföretagen och dess nationella och regionala branschorganisationer. Dialog har
också förts med grannlänens kollektivtrafikmyndigheter, grannlän, länsstyrelsen,
Trafikverket och ytterligare intressenter. Medborgardialog har genomförts genom
digital medborgardialog och fokusgrupper. Därtill genom samråd med Västra
Götalandsregionens rättighetskommittés fem samråd: samrådet för funktionshinderfrågor, samrådet för jämställdhet- och hbtq-frågor, samrådet för nationella
minoriteter, samrådet för ålder och samrådet för mänskliga rättigheter. Förslag
till program innehåller en avvägning av de inspel som framkommit vid dessa
samråd.
Hänvisning till underlagsrapporter till trafikförsörjningsprogrammet:
Medborgardialog; sammanställning av fokusgrupper och resultat från
digital medborgardialog
Samrådslogg – förteckning över samrådsmöten som varit en del av framtagandet av programmet

Kollektivtrafikens styrning - ansvar
och roller
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och har helhetsansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Ansvaret regleras i Lagen om
kollektivtrafik, samt genom ett avtal med länets kommuner. Prioriteringar för
kollektivtrafikens utveckling läggs fast vart fjärde år genom trafikförsörjningsprogrammet (detta dokument) som är utgångspunkten för styrningen.

Inom Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har organiserat ansvaret genom att inrätta en kollektivtrafiknämnd. Regionfullmäktiges budget, och trafikförsörjningsprogrammet
ger inriktningen för kollektivtrafiknämndens arbete. Västtrafik är ett helägt bo-
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lag som utför verksamheten i enlighet med
de mål och uppdrag som kollektivtrafiknämnden sätter, utifrån givna ekonomiska
ramar. Bolaget handlar i sin tur upp all
trafik från trafikföretag.
Figuren är en förenkling. Till exempel
är frågor med hög detaljeringsgrad inom
en kommun, inom Västtrafiks ansvar även
om de är långsiktiga. Generellt beslutar
kollektivtrafiknämnden om principer, mål
och strategier som avser hela territoriet.
Det direkta kundansvaret ligger hos bolaget, men kollektivtrafiknämnden bär det politiska ansvaret gentemot medborgaren i Västra Götaland.

Avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
Gränssnittet i ansvaret mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen är
definierat i ett avtal som skrevs under våren 2011, i samband med beslut om skatteväxling. Avtalet innebär att ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos
Västra Götalandsregionen, men kommunerna ansvarar fortfarande för färdtjänst,
och sådan trafik som riktas främst till äldre, samt för skolskjutsar. Kommunerna
ansvarar också för kollektivtrafikens infrastruktur upp till och med markytan.
Undantaget är spårväg, där kapitalkostnaden för spår ingår i driftskostnaden.
Tillköp

Kommunerna har möjlighet att göra tillköp i trafik och rabatter, för en höjd
ambitionsnivå, förutsatt att det går i linje med beslutat trafikförsörjningsprogram
och strategier. Övergripande principer för tillköp beskrivs i avtalet. Kollektivtrafiknämnden har också, efter beredning i kollektivtrafikråden, beslutat om Principer för tillköp av färdbevis.

Samverkansformer Västra Götalandsregionen och kommunerna
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har enats om samverkansformer
som innebär att man gemensamt ska bereda den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Det sker genom kollektivtrafikråden.
BHU (Beredningen för hållbar utveckling) ingår som regionalt kollektivtrafikråd. Råden har inte beslutsmandat men väger tungt i Västra Götalandsregionens
beslut. I kollektivtrafikråden ingår representanter från Västra Götalandsregionen
och samtliga kommuner som bereder frågor gemensamt. Delregionala kollektivtrafikråd ska enligt beslutade samverkansformer hållas minst två gånger per år.
Rekommendationen i den utvärdering som genomfördes 2013 är att även repre-
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sentanter från Västtrafiks styrelse adjungeras, för bättre förankring och samverkan.
För de fem regionala pendlingsnaven finns politiska stadstrafikforum. De samråder inom ramen för det gällande trafikförsörjningsprogrammet kring frågor
om stadsutveckling och kollektivtrafik, och träffas ungefär två gånger per år,
beroende på aktuellt behov.
Västtrafik för dialog med kommunerna om de konkreta förändringarna i trafiken, mm, i en årligt återkommande process. Därtill finns kontaktpersoner hos
bolaget och i respektive kommun som ansvarar för löpande dialog.
Den utvärdering som gjordes 2013 av samverkansformerna resulterade i ett
antal åtgärdsområden. Västtrafik har utökat sitt kommunteam och utvecklat den
årliga dialogprocessen för trafikplaneringen. Kollektivtrafiknämnden har utvecklat sina processer genom att sträva efter längre tid för förankring och större delaktighet från kommunerna i strategiska processer. Kommunerna bär ansvaret för att
bättre förankra det arbete som sker i kollektivtrafikråden i sin kommun. Fungerande samverkan är ett ömsesidigt och ständigt pågående utvecklingsarbete
Hänvisning: dokument finns på www.vgregion.se/kollektivtrafikraden
Avtal om ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland
Principer för tillköp av färdbevis, beslutad nov 2014
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Måltal och indikatorer
För varje mål finns måltal för 2020 och en långsiktig utblick mot 2035 (basår 2014), samt ett antal indikatorer1.
Indikatorerna är med för att visa på en utveckling.

1

Andelen hållbara resor

Måltal
2020

Utblick
2035

Indikatorer

Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel (27,5 %)

30 %

> 33 %

Antal personkilometer
Körsträcka personbilar
Bilinnehav/1000 invånare
Andel cykelresor
Andel bilpassagerare (samåkning)

Antal resor i kollektivtrafiken (278 milj)

+ 15 %

Fördubbla
2006-25

Antal resor per funktion:
a) stråk (tåg, expressbuss, cityexpress)
b) stadstrafik (per pendlingsnav)
c) tätortstrafik
d) landsbygd /övrigt
Brutto-och nettokostnad/resa

Tillgänglighet för invånarna

2020

2035

Andel invånare < 60 min till ett pendlingsnav, med kollektivtrafik (84%)

Öka

90 %

Andel invånare minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen (93%)

100 %

100 %

Attraktiv kollektivtrafik

2020

2035

Andelen invånare som anser att det är
enkelt att åka med Västtrafik (53%)

60 %

75 %

Andelen nöjda resenärer med senaste
resan mätt ombord (93%)

≥93 %

≥93 %

Andelen nöjda resenärer med Västtrafik (54%)

60 %

85 %

Alla resenärsgrupper

2020

2035

Andel invånare som känner trygghet
att åka med Västtrafik (67%)

72 %

80 %

Andel anpassade fordon funktionsnedsatta (97%)

100 %

100 %

Anpassade prioriterade hållplatser
terminaler funktionsnedsatta

> 800

Minskad miljöpåverkan

2020

2035

Minskning Co2-utsläpp per personkilometer jmf 2006 (50%)

80 %

Minska
≥ 80%

Antal utbuds-km med Västtrafik
Andel invånare, avgångstider som passar
deras resbehov
Restidskvot 0,8 för tåg och 1,3 för buss i
prioriterade stråk
Brutto- o nettokostnad/ utbuds-km

Allmänhetens upplevelse av förseningar
med kollektivtrafiken
Andelen turer som är punktliga per
trafikslag

Flera av måltalen och indikatorerna mäts genom den nationella kollektivtrafikbarometern. Diskussioner pågår

om förändringar i denna som kan komma att påverka sättet att mäta måluppfyllelsen av trafikförsörjningsprogrammet.
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Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet
Måltal och indikatorer följs upp årligen och sammanställs i en rapport. Förutom
uppföljning av dessa kvantitativa uppgifter ska trafikförsörjningsprogrammets
beslutade strategier följas upp årligen. Följande strategier är beslutade och ingår
som en del av trafikförsörjningsprogrammet;
Strategi för funktionshinderanpassning – Strategin har en särskild status,
eftersom kollektivtrafiklagen tydligt anger kollektivtrafikmyndighetens ansvar
inom detta område. I strategin återfinns tidsatta mål och åtgärder. Det handlar
om anpassning av fordon, hållplatser och terminaler. Men också om ledsagning,
bemötande, utveckling av tjänster och kvalitetssäkring. En årlig redovisning och
uppföljning av strategin tas fram, separat från trafikförsörjningsprogrammets årliga uppföljning. En kortare mer kvantitativ uppföljning ingår i den årliga uppföljningen av programmet.
Målbild Tåg 2035 – Målbilden är en strategi för hur tågtrafikens utbud och
restider successivt kan förbättras i olika etapper till 2020, 2028 och 2035 för att
binda ihop regionen och regionen med dess omland, och lyfta över fler resor till
tåg. Västtrafik har tagit fram en konkretiserad genomförandeplan för perioden
fram till 2020. I den årliga uppföljningen kommer en lägesrapport om genomförandet att ingå.
Landsbygdsutredningen – Utredningen innehåller mål för den grundläggande servicenivån för invånarna och följs upp årligen som en del av trafikförsörjningsprogrammets uppföljning.
Pris-och sortimentsstrategi Steg 1 – Strategin syftar till att göra det enklare
för resenären. Färre tillägg och varianter av kort, enhetligare regler för kommunala tillköp, renodlade rabattsatser, möjlighet att köpa färdbevis i telefonen och
avskaffa check-out, är sådant som ingår och som genomförs successivt. I den årliga uppföljningen ges en lägesrapport om genomförandet.
Miljö- och klimatstrategi – I strategin ingår, förutom mål om att minska
Co2-utsläpp, mål och åtgärder för att minska utsläpp, öka energieffektiviteten och
minska buller från kollektivtrafiken. I den årliga uppföljningen ges en lägesrapport om genomförandet.

Då nya strategier tillkommer, eller revideras och kompletteras under kommande programperiod lyfts de successivt in i den systematiska uppföljningen. En målbild för stomnätet i storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille
är en sådan, liksom planerade tillägg till Målbild tåg 2035
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Inbjudan till samråd detaljplan för
Centrum, Vale 1, 2, 3 och 4, Borås Stad.
Planens syfte är att upphäva fastighetsplan för fastigheterna Vale 1, 2, 3 och 4.
Genom att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna tillåts att fastigheterna bildar en
istället för fyra fastigheter.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan.

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:

http://www.boras.se/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/samhallsbyggnadsforvaltn
ingen/planerochplanprogram/planerochplanprogram/mappforplanerochplanprogram/centrum
vale123och4.5.790dc1891501e698c388af83.html

Detaljplanen bedöms ha begränsat intresse hos remissinstanser, sakägare och
allmänhet.
Därför sänds planen endast för kännedom till remissinstanser. De remissinstanser som
avkrävs svar är Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och Kommunstyrelsen.

Planen sänds även till sakägare d.v.s. fastighetsägare närmast planområdet. Fastighetsägare
ombeds informera hyresgäster om innehållet i detta brev.
Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga

Samrådstiden pågår den 22 januari – den 19 februari.

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 19 februari via e-post till
detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer BN2015-1063. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501
80 Borås.
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Tillägg till detaljplan för Centrum,
Vale 1, 2, 3 och 4
Samråd

BN 2015-1063

Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Centrum, Vale 1, 2, 3 och 4, Borås Stad, upprättad den 12 januari 2016

1. Inledning

2. Planbestämmelser

Planens syfte

Administrativa bestämmelser

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsplan för
fastigheterna Vale 1, 2, 3 och 4. Genom att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna tillåts att fastigheterna bildar
en istället för fyra fastigheter.

Fastighetsplan med aktbeteckning 1583K-BN46/1887,
upprättad år 1887 upphävs inom hela planområdet.

Planområde

3. Konsekvenser

De fyra fastigheterna bildar ett kvarter som ligger utmed
Allégatan, Nygatan, Sparregtan och Åsbogatan. Planområdets storlek är 2170 m2. Marken i området är i privat ägo .

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är ”Stadsplanekarta innefattande
kvarteret Justitia med ﬂera kvarter i Borås. Upprättad år 1937”. Den
anger att fastigheterna får användas för bostads- butiks- och
kontorsändamål. För kvarteret gäller även fastighetsplan med
aktbeteckning 1583K-BN46/1887. Upprättad år 1887. I maj
2011 infördes ändringar i Plan- och bygglagen som gör att
tomtindelningar och fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning
idag räknas som fastighetsindelningsbestämmelser. Gällande
stadsplan från 1937 fortsätter att gälla.

Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-09-24 att
meddela sökande positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra ett tillägg till
gällande detaljplan.

Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Planändringen bedöms inte få några särskilda
konsekvenser eller påverka gällande miljökvalitetsnormer.

Stadsbild
I vissa fall kan sammanslagning av fastigheter vara olämplig
på grund av att det bidrar till att innerstadens småskaliga
fastighetsstruktur luckras upp. En småskalig fastighetsstruktur är en kvalitet som bidrar till en mångfald av stora och små
aktörer. I detta fall har Samhällsbyggnadsnämnden bedömt
att fastighetsindelningsbestämmelserna kan upphävas.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Om inga synpunkter av vikt inkommer under samrådet
kommer planförfarandet att ändras till begränsat förfarande
och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden för
antagande.
Översiktskarta
2
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Tillägg till detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Administrativa bestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser i fastighetsplan
1583K-BN46/1887 upphävs inom hela planområdet.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Tillägg till Detaljplan för Centrum

Samrådshandling
Beslutsdatum

Vale 1, 2, 3 och 4

Inst.

Samråd

2016-01-12

DEL.

Granskning

Borås Stad, Västra Götalands län
Antagande

Tillägg upprättat 2016-01-12
Laga kraft

Andreas Klingström
Planchef

Birgitta Höök
Planadministratör

BN 2015-1063

Plankarta

Organisatoriska frågor
Samråd sker i januari och februari 2016, planen beräknas
kunna antas i mars 2016.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Andreas Klingström
planchef

DETALJPLAN

Birgitta Höök
planadministratör
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