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2016-05-04

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 16 maj 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

Kc
Kc

Kc
Kc
Kc
Kc

1

2
3

4
5
6
7

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.o.m.
oktober månad 2015 avgivna motioner och interpellationer.
(2016/KS0076 101-1)

(Bil)

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

(Bil)

Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
delegationsärenden.
(2016/KS0207 005-1)

(Bil)

Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2016.
(2016/KS0386 101-1)

(Bil)

Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen 2016.
(2016/KS0369 042-1)

(Bil)

Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige 2016.
(2016/KS0370 042-1)

(Bil)

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.
(2016/KS0383 007-1)

(Bil)

PF

1

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
(2016/KS0261 023-1)
(Bil)

I

1

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C): Samlad marknadsföring i Borås!
(2014/KS0348 105-1)

(Bil)
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KU

1

Anmälningsärende:
a)

Information om förskrivning av service- och
signalhundar.
(Ärendet överlämnat till Stadsdelsnämnden Öster för
handläggning)
(2016/KS0371 731-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Svar på motion av Mirjam Jakobsson (MP): Tydligare beskrivning
av andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden.
(2012/KS0332 730-3)
(Bil)

E

1

Anmälningsärenden:
a)

Kommunforskning i Västsverige, Kallelse till årsmöte.
(2016/KS0355 106-1)
(Bil)

b)

Granskning av Borås Stads Årsredovisning 2016.
(2016/KS0380 007-1)
(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel,
upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om
leasing samt utfärdande av härför erforderliga
förbindelser enligt fastställda riktlinjer.
(14 januari - 21 april 2016, Ärende 01-12)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor
har finanschefen beslutat om upplåning och placering
av likvida medel.
(2016/KS0044 045 -1)

(Förslag: a till handlingarna)
E
E

3
4

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll
2015/KS0821 007-1)

(Bil)

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll 2015
för de kommunala bolagen
(2016/KS0248 007-1)
(Bil)
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E

5

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25 procent av
fastighetsbeståndet!
(2015/KS0651 253-1)
(Bil)

E

6

Svar på motion av Crister Spets (SD),Tony Strandgård (SD),
Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund (SD), Björn
Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD); Inför ett
mångkulturellt bokslut
(2016/KS0097 041-1)

(Bil)

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M): Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar.
(2014/KS0671 406-1)

(Bil)

Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad
(2015/KS0597 040-1)

(Bil)

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler
(2015/KS0596 046-1)

(Bil)

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Frigör Borås Stad
från tillgångar i fossilbränslebranschen
(2014/KS0597 040-1)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnad av Kärra-backens förskola,
kv. Brämhult 4:2 m. fl. Borås
(2015/KS0830 290-3)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola,
kv. Guldhornet 1, Borås
(2015/KS0223 290-3)

(Bil)

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

(Bil)

E

E
E
E

E

E

E
SP

7

8
9
10

11

12

13
1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens.
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2016/KS0089 407, 2016/KS0169 407, 2016/KS0167
407, 2016/KS0174 407 samt 2016/KS0181 407 under
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perioden 20160315–20160421)
(2016/KS0089 407-2)
(Förslag: a till handlingarna)
SP
SP
SP

2
3
4

Revidering av Riktlinjer för resor
(2015/KS0730 500-2)

(Bil)

Yttrande granskning detaljplan centrum, Vulkanus 6 och 7
(2015/KS0833 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2
(2016/KS0188 214-2)

(Bil)

Kc1
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J Po1

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal
vid upphandling.

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.
KS juni

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E Po3

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om
iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.
KS 4/4

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC/E Po1

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads
camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC/SP Po1

Motion av Kjell Classon (S); Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J Po1

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.
KS juni

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E Po3

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke
Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E Po3

Motion av Anders Österberg (S);
Jämlikhetsutredning – Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E Po2

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar
och fler levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E Po2

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna.

Klart för godkännande.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E Po2

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin
är den som inte används.

Klart för godkännande.
KS 4/4 Klar

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E Po3

Motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i
äldreboenden.

Under beredning.
Kostnadsberäkning
behöver kompletteras.
KS 4/4

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP Po2

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik.

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E Po3

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon
(S) och Anders Österberg (S); Lek är en barnslig
rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E Po3

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer
Kliche (S); Let´s dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E Po1

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.
Klar
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn Po1

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar.

Under beredning.
Beslut Valnämnden
KS maj

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E Po3

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP Po2

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP Po2

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica
Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J Po1

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av
lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.
KS juni

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E Po1

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP Po2

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M)
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en
levande stadskärna.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E Po3

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
(M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden
har lämnat svar på remiss.
Under beredning.
KS 4/4 Klar

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E Po1

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social
hänsyn vid upphandling.

Tekniska nämnden har
lämnat svar på remiss.
Under beredning.
Klar

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel
skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.
KS 4/4

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.

Politisk beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett
hållbarare Borås.

Politisk beredning

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP Po2

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig
(KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga
nytt!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU Po3

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD);
Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Politisk beredning

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP Po2

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade
klimatmål för Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP Po1

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga
framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU Po3

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.

Under beredning.
Klar för politisk beredning

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås.

Klart för godkännande.
KS 4/4 Klar

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E Po3

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig
om barnen i förskolan?

Under beredning.
Svar klart men
initiativärende 22 februari
om samma fråga
remitterad till SKA för
beredning. Klar

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal.

Under beredning.
Beredning klar i april

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

Under beredning.
Beredning klar i april

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E Po3

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg
för alla!

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.
Under beredning.
KF 28/4 Klar

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning
(KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
möjligheter.

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeprogram i Borås Stad.

Behandlad i
Kommunstyrelsen 201604-18
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie
Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klar för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E Po3

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna
KS 4/4 Klar

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E Po3

Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar
med profilinriktning.

Under beredning.
Remiss besvarad av
stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.
KS 4/4 Klar

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E Po1

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads
camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP Po1

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E Po2

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1 %-regeln för konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås.

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Minska matsvinnet i
äldreomsorgen

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP Po2

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är sommar!

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Vn Po1

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Elektronisk röstning

Under beredning.
Beslut Valnämnden
KS juni
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU Po3

Motion av Patric Cerny (FP);
Länge leve kärleken!

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
Vn Po1

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

Under beredning.
Beslut Valnämnden
KS juni

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N Po1

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkompetens.nu

Klar för godkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
PF Po3

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare
mot våld i nära relationer

Behandlad i
Kommunstyrelsen 201604-18

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP Po2

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette
Carlson (M); Trafikflöden till Viareds industriområde

Politisk beredning

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E Po2

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Under beredning.
Klar april.
Klar för godkännande

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling

Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar

Under beredning.

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP Po2

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Inför en Trästadsstrategi i
Borås!

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E Po2

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i
Borås kommun.

Klart för godkännande.

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E Po2

Motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M); Lätt att göra rätt.

Under beredning.

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Lokalförsörjningsnämnden,
Stadsdelsnämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.
Utgick KS 4/4

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E Po2

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangshall i Eventområdet i Knalleland

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs!

Återremiss KF 2015-01-15.
Planeras besvaras i juni
2015.
Ombyggnad medtagen i
budget 2016.Förstudie
pågår hos LFF

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU Po3

Motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin
Martinsson (M) och Annette Carlsson; Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF Po1

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster i
förskolan!

Klar för godkännande
2015-05-22

2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I Po1

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Samlad marknadsföring i Borås!

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N Po1

Motion av Annette Carlsson (M) och LarsGunnar Comén (M); Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning. Politisk
beredning

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E Po1

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny
konkurrenspolicy för Borås Stad.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0455 602
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler speciallärare på skolorna i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0456 624
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför elevhälsogaranti i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0461 291
E Po2

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan.

Under beredning.
KF 28/4

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander
Andersson (C); Ny återvinningscentral i Sandared!

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0518 212
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson )FP); Förtäta
Borås stadskärna!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0578 231
SP Po2

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens
Borås!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0587 700
PF Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!

Behandlad i
kommunstyrelsen 2016-0418
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0597 040
E Po1

Motion av Tomas Wingren (MP); Frigör Borås
Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen.

Under beredning.
Ok Lyfts tillsammans med
nya placeringsregler

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0598 780
KU Po3

Motion av Tomas Wingren (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.

Under beredning
Remissrunda klar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0632 809
E Po3

Motion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiväggar.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0649 003
J Po1

Motion av Lennart Andreasson (V); Förbud mot
en obefintlig kommunal företeelse.

Avskrives.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0653 759
E Po3

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Mer
medmänsklighet i Borås!

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0654 739
KU Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för personer med permobil.

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS657 312
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Bygg
gångbana Rydboholm – Borås!

Politisk beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0662 612
E Po3

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för
tonåringar liknande idrottsskola som redan finns
för barn.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0671 406
E Po2

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås
sjöar.

Under beredning.
Klart för godkännande

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0672 700
E Po 3

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Schysta relationer – ett riktigt framgångsrikt projekt.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP Po2

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M)
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP Po2

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0676 609
KU Po3

Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Arbeta
för en narkotikafri skola i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0677 739
KU Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga
Mosse.

Under beredning.
Remissrunda klar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0678 370
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller
som tak på parkeringsplatser!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-11-20 § 137
Dnr 2014/KS0796 102
KC Po1

Motion av Johan Österlund (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Minska antalet fullmäktigeledamöter.

KS 21 mars 2016

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Upprustning
av friluftsområdet kring Kolbränningen.

Under beredning

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0097 041
E Po1

Motion av Christer Spets (SD), Tony Strandgård
(SD), Patric Silferklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andras Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut.

Klar för godkännande

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0174 610
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Betyg i årskurs 4 –
Borås bör delta i försöksverksamheten!

Under beredning.
På remiss.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E Po2

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander
Andersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft!

Klart skall upp samtidigt
som 2014/KS0678

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0209 108
KU Po3

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka
våldsbejakande extremism!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0304 701
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Handlinsplan mot
otrygghet!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0305 534
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation
– för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0306 289
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Sanering av klotter
inom 24 timmar!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0307 701
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar
2.0 – för ökad trygghet i närmiljön!

Under beredning.
På remiss.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivsverksamheten!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0318 609
KU Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C); Mordenisera
upptagningsområdena för skolan!

Under beredning.
Remissrunda klar.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319 042
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmersson (FP); Särredovisa verksamhet som
konkurrerar!

Under beredning

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0363 230
SP Po2

Motion av Tom Andersson (MP); Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar.

Under beredning
KS 18/4 på väg till KF
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0453 609
KU Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Entreprenörskap i för- och grundskolan.

Under beredning.
Remissrunda klar

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0454 107
E Po1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Pengar till
verksamhet, inte avgifter.

Under beredning

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0467 111
J Po1

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att
sänka rösträttsåldern.

KS juni

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0490 312
SP Po2

Motion av Anna Christensen (M); Borås som
cykelstad.

Under beredning

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0498 531
SP Po2

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik pendling och arbetsresor.

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0552 050
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och
Hanna Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid
upphandling.

Klart för godkännande
KS 18/4 Klart

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0609 611
KU Po3

Motion av Anna Svalander (FP); Inför en spetsutbildning i matematik på en av Borås grundskolor.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0610 020
PF Po1

Motion av Ida Legemark (V); Pröva sex timmars
arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen!

Behandlad i
kommunstyrelsen 2016-0321

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0612 512
E Po2

Motion av Pirita Isegran (M); Ta fram ett lokalt
trafikhinder!

Under beredning

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0618 619
KU Po3

Motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Att införa en
skol/näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0621 722
KU Po3

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom
hemtjänsten.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0651 253
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0689 611
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela
Hallgren (KD): Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0690 514
E Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri
parkering för ökad tillgänglighet.

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-10 15 § 156
Dnr 2015/KS0693 059
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som
bojkottar varor producerade på ockuperad mark

Under beredning

11

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-11-01—2016-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0701 109
KU Po1

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström
(SD) om tillstånd för tiggeri

Politisk beredning

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0763 611
KU Po3

Motion av Anna Svalander (FP) om obligatoriskt
skolval till grundskolan

Under beredning

KF 2015-12-10 §199
Dnr 2015/KS0765 86
KC/KU Po1

Motion av Ida Legnemark (V): Borås - en fristad
för förföljda konstnärer

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-12-10 § 199
Dnr 2015/KS0808 028
KC/PF Po1

Motion av Ida Legnemark (V): Cykel som 25årsgåva – bra för klimatet och för folkhälsan.

Behandlad i
Kommunstyrelsen 201603-21

KF 2015-12-10 § 199
Dnr 2015/KS0809 312
SP Po2

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) : Stimulera boråsare att cykla

Under beredning

KF 2016-01-28 § 2
Dnr 2016/KS0099 016
KC Po1

Motion av Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap.

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0184 530
SP Po2

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för
linbana i Borås!

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0207 005
KC Po1

Motion av Leif Häggblom (SD): Digitalisering av
delegationsärenden.

Politisk beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0208 609
KU Po3

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD) om mobil- och surfplatteförbud
i grundskolan.

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0211 710
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) - Maxantal i barngrupperna
på förskolan.

Under beredning

KF 2016-03-17 § 76
2016/KS0308 139
KU Po3

Motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets
(SD) och Leif Häggblom (SD): Åldersbestämning
av ensamkommande barn - Utrymme för kommunen att agera.

Under beredning

KF2016-04-28 §
2016/KS0353 619
KU Po3

Motion av Lotta Preijde (L): Försöksverksamhet
med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor!

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-11-01—2016-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-11-01—2016-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

14

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
t o m november 2015 avgivna interpellationer
Inkom
Diarienummer

Interpellation

Behandling

KF2015-12-10 § 137
Dnr 2015/KS0587 109
KC

Interpellation av Morgan Hjalmarsson (FP): Är
villkoren i Orangeriet ohållbara

Avskrives

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

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

2016-04-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0149 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-04-29/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-05-16

Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Liberalerna
Liberalerna 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 Liberalerna 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

Borås Stad

Redovisning av kommunalt partistöd utbetalt till Liberalerna för 2015
Liberalerna har mottagit 338 917 kronor gällande 2015 års partistöd.
Bifogar resultatrapport för 2015.
Liberalerna betalar serviceavgift med 169 548 kronor till länsförbundet.
Kostnaderna avser del av ombudsmannatjänst, medlemsregister, hemsida,
kampanjmaterial, administrativa omkostnader, tillhandahållande av möteslokal, ITtjänster, presstjänst, viss del av utbildningskostnader för förtroendevalda,
valadministration och gemensamma utbildningsinsatser inför genomförande av
allmänna val 2018.
Verksamhetens resultat för 2015 har fonderats till valrörelsen 2018.
Borås den 22 mars 2016

11~~~<~<
Hamid Fard
Kassör
Liberalerna i Borås

Diorienr

Diarieplonbeteckn

BORP1S STAD

2016 -04- 27
Kommunstyrelsen

Folkpartiet i Borås kom för

Sida:

Resultatrapport

864500-9831

Utskrivet:

16-04-26

Preliminär
Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 15-01-01 - 15-12-31

Senaste vernr:

63

Perioden

Ackumulerat

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

401 486,00
3 725,00
2 327,50
407 538,50

401 486,00
3 725,00
2 327,50
407 538,50

S:a Rörelseintäkter mm

407 538,50

407 538,50

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

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

170 575,00

170 575,00

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

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

-261 668,65

-261 668,65

Rörelseresultat före avskrivningar

145 869,85

145 869,85

Rörelseresultat efter avskrivningar

145 869,85

145 869,85

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

145 869,85

145 869,85

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

145 869,85

145 869,85

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

145 869,85

145 869,85

Resultat före skatt

145 869,85

145 869,85

Beräknat resultat

145 869,85

145 869,85

-145 869,85

-145 869,85

1

Rörelse ns intäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4112
Medlemsmöte/Årsmöte
4113
Kampanjer
4120
Utbildning av förtroendevalda
4130
Fördelnin~artistöd
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5050
Lokaltillbehör hyrd lokal
5060
Städning, renhållning hyrd lokal
5460
Förbrukningsmaterial
6110
Kontorsmaterial
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

8999

,'.,~.
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Redovisat resultat

Borås Stad

Granskningsintya= beträffande fördelnina= av partistöd för
Liberalerna Borås 2015
I egenskap av på årsmöte utsedd revisor för Liberalerna Borås har jag granskat
redovisningen av det kommunala partistödet för 2015.
Jag anser att redovisningen ger en rättvisande bild av hur stödet har använts.
Borås den 25 april 2016

/ //~i~/l/CY1&~c
Nils-GJn~~r Blanc
Revisor
Liberalerna i Borås
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(i,,

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering
av delegationsärenden
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågeställningar som väcks i motionen samt möjligheterna att
hantera sekretesskyddat information digitalt inom ramen för projektet ”Nytt ärendehanteringssystem”.
Motionen förklaras besvarad.

2016-04-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0207 005
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-04-21/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-05-16

Dnr 2016/KS0207 005

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av delegationsärenden
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att i första hand delegationsärenden mailas ut, till de berörda beslutsfattare som ska hantera ärendet, i andra hand skall dessa delegationsärenden finnas tillgängliga att läsa på en anvisad internetsida, och att förtroendevalda med personlig kod kan läsa dem.
Delegationsbeslut kan vara av olika karaktär. Delegationsbeslut som omfattas av sekretess är frekvent förekommande. I dagsläget har Borås Stad ingen godkänd rutin för
hantering av sekretessärenden digitalt. Därför bör de frågeställningar som väcks i anslutning till motionen prövas och utredas vidare. Detta kan lämpligen ske i samband
med projektet ”Nytt ärendehanteringssystem” som administreras av Stadskansliet.
Detta projekt skall resultera i ett nytt upphandlat ärendehanteringssystem för Borås
Stad. Som en naturlig del bör även frågan om hantering av sekretessärenden hanteras,
både avseende delegationsbeslut men också för sekretessärenden som avgörs i nämnden. Målsättningen är att ett nytt ärendehanteringssystem skall kunna vara infört och i
drift omkring den 1 juli 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågeställningar som väcks i motionen samt
möjligheterna att hantera sekretesskyddat information digitalt inom ramen för projektet
”Nytt ärendehanteringssystem”.
Motionen förklaras besvarad.
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

Motion: Digitalisering av delegationsärenden
Borås stad har valt att politiska företrädare ska inneha en så kallad surfplatta, detta för att spara på
miljön när det gäller utskrifter samt att enkelt och effektivt förmedla aktuella handlingar.
Trots detta måste man som politiskt aktiv ta sig till respektive nämnd för att kunna läsa
delegationsärenden som det vid senare tillfälle ska beslutas om?
Som ett steg för transparens i de ärenden som ska delegeras, borde det vara rimligt att läsa dessa
handlingarna på sin surfplatta. Genom att möjliggöra detta undviker vi också eventuella transporter
som kan belasta miljön negativt.
Vi tycker helt enkelt att en beslutande politiker på enklast möjliga sätt ska kunna läsa och förkovra
sig i de ärenden som ska behandlas.
Därför vill vi:

- Att i första hand dessa delegationsärenden mailas ut, till de berörda beslutsfattare som ska
hantera ärendet.

- Att i andra hand dessa delegationsärenden finns tillgänglig att läsa på en anvisad internetsida,
och att med personlig kod kan läsa dem.

Leif Häggblom Sverigedemokraterna
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Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

2016-04-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0386 101
Handläggare: Bertil Ekwall, Göran Björklund
Datum/avdelningschef: 2016-04-29/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-05-16

Dnr 2016/KS0386 101

Avd:
Handläggare: Bertil Ekwall, Göran Björklund
Kommunfullmäktige

Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2016
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade epetitioner till och med april månad 2016.
Totalt har 48 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 14 st helt eller
delvis bifallna av handläggande nämnd/bolag (48%) och 15 st är avslagna. Två stycken samlar underskrifter och 17 är inte avgjorda ännu. Totalt har 950 signaturer lämnats till stöd för inneliggande e-petitioner.
E-petitionerna i sin helhet kan läsas här: http://boras.demokratiportalen.se/proposals
Bifogad förteckning innehåller inte de e-petitioner som varit med på tidigare redovisningar (t.o.m. april 2014 och t.o.m. april 2015) till Kommunfullmäktige med beslut
under rubriken ”Åtgärd”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
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

Redovisning från av inkomna E-petitioner t o m april 2016
Inkom

Rubrik

Initiativtagare

Ansvarig nämnd

Slutdatum

Signaturer

Status

Åtgärd

2013-12-02

Mer motion och motorik i skolan för
hälsa och lärande

Hedvig Kjellin

Stadsdelsnämnden Norr

2014-0331

118

Avslutad

Delvis bifall

2014-02-21

Återvinning för hjälporganisationer

Yvonne
Gunneriusson

Borås Energi och Miljö AB

2014-0331

9

Avslutad

Avslag

2014-02-22

Borås nästa i Sverige med ekologisk
mat till skolor/äldrevården?

Anna Sevo

Stadsdelsnämnden Väster

2014-0430

108

Avslutad

Delvis bifall

2014-02-24

Stoppa införandet av trådlös teknik
på skolor och förskolor i Borås och
använd istället trådbunden Internet och telefonuppkoppling

Elin Arvidsson

Kommunstyrelsen

2014-0430

39

Avslutad

2014-07-21

Återvinn trottoaren.

Sune
Bergström

Tekniska nämnden

2014-1231

1

Avslutad

2014-09-25

Förläng linjebuss 8

Maria
Wallengren

Kommunstyrelsen

2014-1130

5

Avslutad

2014-10-26

Ny busshållplats vid Brämhults
fritidsgård

Thomas
Enochsson

Kommunstyrelsen

2014-1231

1

Avslutad

2014-12-16

Angående problemet med raketer
och smällare.

Ingemar
Rosberg

Kommunstyrelsen

2015-0228

58

Avslutad

2015-01-25

Den hälsosamma Boråsskogen

Laila Pekar
Norman

Tekniska nämnden

2015-0630

3

Avslutad

2015-02-12

Förslag Viskaholm

PH

Kommunstyrelsen

2015-0831

1

Avslutad

Bifall

Bifall

2015-02-15

Låneskridskor till allmänheten

Bosse
Leskinen

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-0321

6

Avslutad

2015-02-23

Se över och gör om
upptagningsområden för anvisad
skola i området
Näs/Holmen/Björkhult.

Kristiina Luoto
Virtanen

Stadsdelsnämnden Norr

2015-0331

68

Avslutad

2015-03-11

Instiftande av Hederspris

Bo Lycén

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-0930

1

Avslutad

2015-06-01

Borås egen Lås Bro

Bo Lycén

BoråsBorås TME AB >Tekniska nämnden

2015-0831

0

Avslutad

2015-05-25

Förläng säsongen på Almenäs Café
så här

Karin Setterby

Lokalförsörjningsnämnden

2015-1031

0

Avslutad

2015-05-30

Nyckeltal i Borås Stads budget för
Vind och Solenergi

Bo Lycén

Kommunstyrelsen

2015-0827

1

Avslutad

2015-06-04

Utegym i anslutning till Almenäs
badplats.

Patrik Persson

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-1231

0

Avslutad

2015-06-18

Gång och cykelbro över räls och
landsväg i Fristad.

Carolina Säll

Tekniska nämnden ->
Kommunstyrelsen

2015-0831

110

Avslutad

2015-06-16

Stor studsmatta

Marie
Sjöström

Tekniska nämnden

2015-0831

0

Avslutad

Avslag

2015-07-05

Återvinningsstation Fristad

Hans-Åke
Persson

Borås Energi och Miljö AB

2015-0722

1

Avslutad

Avslag

2015-07-05

Skallebadet

Hans-Åke
Persson

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-0712

1

Avslutad

Bifall

2015-07-08

Gör Allégatan till cyklisternas och
bussarnas genomfartsled

Benjamin
Edlund

Tekniska nämnden

2015-0930

10

Avslutad

Avslag

Bifall

Delvis bifall

Avslag

2015-07-14

Hundrastgård på Bråt

Ulla Hultqvist

Tekniska nämnden

2015-0915

22

Avslutad

Avslag

2015-08-09

Trafiksituationen Skolväg Gustav
Adolfsgatan

Henric
Börgeson

Tekniska nämnden

2015-0930

0

Avslutad

Bifall

2015-09-15

Låt el-mopeder få använda
cykelbanor och bussfiler

Tim
Gahnström

Tekniska nämnden

2015-1011

6

Avslutad

Avslag

2015-09-06

Kransmossens rullskidbana

Bergengren
Rickard

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-1101

1

Avslutad

Delvis bifall

2015-09-24

Utegym till Fristad

Niclas
Jiseborn

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-1130

0

Avslutad

Avslag

2015-12-13

Cykelväg Trandaredskolan till
Kransmossen

Fredrik
Wahlberg

Tekniska nämnden

2016-0131

0

Avslutad

Avslag

2016-01-19

Parkeringsprolem

Göran
Lundgren

Tekniska nämnden

2016-0229

0

Avslutad

2016-01-14

Återinför 1%regeln i Borås stad Skulpturstaden!

Kerstin Dahl
Norén

Kulturnämnden

2016-0314

50

Avslutad

2016-01-28

Handlingsplan mot intolerans &
rasism i Borås stad

Sebastian
Mäkimaa

Utbildningsnämnden

2016-0203

1

Avslutad

2016-01-28

Boklådor mot intolerans

Sebastian
Mäkimaa

Stadsdelsnämnden Norr

2016-0203

0

Avslutad

2016-03-31

Pendelparkering vid Viskafors
Station

Ida
Christerson

Tekniska nämnden

2016-0414

1

Avslutad

2016-03-31

Cykelbana mellan Viskafors och
Seglora

Ida
Christerson

Tekniska nämnden

2016-0414

2

Avslutad

2016-04-10

Förslag till ny verksamhet på

Jörgen

Kommunstyrelsen

2016-04-

Samlar

Avslag

2016-04-24

orangeriet

Sjöberg

Gångbro över riksväg & järnväg i
Fristad

Carolina Säll

Tekniska nämnden

30

underskrifter

2016-0605

Samlar
underskrifter

Anm. Om det inte finns någon notering i rutan ”Åtgärd” för avslutad e-petition saknas uppgift om beslut från ansvarig nämnd/bolag
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Budgetuppföljning tom april för Kommunstyrelsen 2016
Kommunstyrelsens verksamhet Stadskansliet beräknas överskrida den tilldelade ramen på 76 916 tkr
med 6 500 tkr, till följd av kostnader för den nya IT-plattformen som ej är budgeterade utan centralt
öronmärkta.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas hålla sig inom den tilldelade ramen
på 106 050 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2016-05-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0369 042
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160509/Svante Stomberg

Programområde: 1
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1 Inledning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtidsoch uppföljningsfrågor.
Kommunstyrelsens ram Stadskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på
76 100 tkr till 76 916 tkr, en ökning med 816 tkr som har tillförts nämnden från centralt avsatta medel
för "Lokal utveckling".
Ramen för kommungemensam verksamhet har ett kommunbidrag på 106 050 tkr.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

Utfall
2014

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

2

1

2

1

181 394

201 960

200 000

202 663

Antal genomförda medborgardialoger.
Mitt Borås 2035 - fortsatt dialog om översiktsplanen.

Antal gästnätter i Borås.
Utfallet avser april 2015 till mars 2016 och ligger över målvärdet, vilket sannolikt är en effekt av Oringen i somras.

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra
förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor. I förbättringarna ska följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen
regi införs, - självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är
tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå kraven på
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016
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Uppdrag

Status T1 2016

konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.
Kommentar
Införandet av resultatenheter hanteras i organisationsöversynen som pågår. Översynen av
självkostnadsberäkningen enligt LOV kommer att ske under kvartal 3 2016.
Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska
utvärderas och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader
samt personalens hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas
inom ram. Inga särskilda medel avsätts.

Delvis genomfört

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

Delvis genomfört

Kommentar
Borås kostnader för vård- och omsorgsboenden ligger i dagsläget i paritet med snittet i länet. Jämförelser
görs med sju likhetsutsökta kommuner (Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Eskilstuna , Gävle, Halmstad
och Sundsvall) då Borås ligger något över snittet här. En rapport kommer att lämnas till KS i juni.
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vårdoch omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av
sådana boenden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens
ägardirektiv för att möjliggöra det.

Genomfört

Kommentar
Skrivning är införd i bostadsbolagens ägardirektiv som gäller från och med bolagsstämmorna 2016-03-31.
Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för
sprututbyte.

Delvis genomfört

Kommentar
Borås deltar i och genomför en förstudie om sprututbytesprogram tillsammans med Västra
Götalansregionen. Förstudien pågår till maj 2016.

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

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

Status T1 2016
Ej genomfört

Kommentar
Arbetet pågår, samråd har skett med friskolorna. Bör samordnas med hur den nya skolnämnden kommer
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016
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Uppdrag

Status T1 2016

att fördela resurser till sina enheter.

2.3 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

2.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att
förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med
näringslivet, att skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att
Borås ska uppnå bättre resultat i mätningar av företagsklimatet.

Status T1 2016
Delvis genomfört

Kommentar
Förslaget är ute på remiss under januari månad. Beslut beräknas tas i KS under våren 2016.
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”princip, i Borås Stads verksamheter.

Delvis genomfört

Kommentar
Utredning pågår och tas in i arbetet kring Insikt. Uppdraget behandlas i samband med utvärderingen av
Insikt i höst. I utvärderingen deltar de verksamheter som berörs om KS på Näringsliv inför företagslots.
Idag finns en fungerande "en dörr in funktion" som näringslivet kan höra av sig till hos oss.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt
program. Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda
färdig tomtmark för företag och institutioner som en naturlig och självklar del i
kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn
på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och
markpriser.

Delvis genomfört

Kommentar
Utkast till "Markstrategiskt program" finns färdigt för politisk beredning.
Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot
näringslivet, till exempel när det gäller svarstider och handläggningstider, som
näringsidkare skulle ha mest nytta av. Dessa garantier bör införas så fort som
möjligt.

Ej genomfört

Kommentar
Uppdraget är under utredning och har lagts in i arbetet kring Insikt. Beräknas vara klart kvartal 4 2016 i
samband med att resultat och strategier för Insikt redovisas för KS.
Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett
servicecenter för företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En
väg in”, tillståndslots för att underlätta tillståndsärenden, förenkla för företags
etableringar samt samordning av kommunala förvaltningars beslutsprocesser.

Ej genomfört

Kommentar
Uppdraget bereds tillsammans med lotsutredningen och dessa drivs tillsammans med arbetet för Insikt.
För närvarande sker benchmarking hos kommuner med liknande verksamheter. Förslag beräknas till KS i
dec 2016.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016

5(17)

2.4 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.

Utfall
2014

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

118

85

200

147

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.
Inom centrumområdet (ungefär avgränsat i olika väderstreck av Stadshuset, Viskan, Pinocchio och
Simonsland), så bodde det 2015-12-31 totalt 2 831 personer (147 personer fler än året innan). Intressant
att notera är att det i första hand är personer mellan 20-29 år, samt personer 50 år eller äldre som varit
tillskottet under året, samt aningen fler män än kvinnor.

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

Status T1 2016
Delvis genomfört

Kommentar
Uppdraget ligger som en del i arbetet med Öp 16.
Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan
ta betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation.

Ej genomfört

Kommentar
Ett förslag på hur detta ska genomföras redovisas i tertial 2.
Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses
över. Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag
som vill bygga bostäder får snabbare beslut när det gäller planer,
markanvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa hur
översynen ska gå till.

Delvis genomfört

Kommentar
Arbetet pågår i ett antal arbetsgrupper.
Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst
ett fall.

Ej genomfört

Kommentar
Utredning pågår om vilka projekt som kan vara lämpliga för dubbel markanvisning.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016
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2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

2.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2016

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

Ej genomfört

Kommentar
Upprop om vilka stödbehov som kan finnas i orterna utanför tätort Borås gjordes till alla hushåll vid
årsskiftet, utan att det gav någon respons. Andra kommunikationskanaler och fysiska möten används nu
istället för att diskutera behovet, tex i samband med möte där alla lokala utvecklingsgrupper varit inbjudna,
i samband med ÖP-workshops i de fyra serviceorterna samt genom inbjudan till fyra geografiskt spridda
inspirationsmöten kring Leader-stöd till hösten. I förslaget till nya Reglementen för den nya
nämndorganisationen ska Fritids- och folkhälsonämnden ha det operativa ansvaret för lokalt inflytande,
demokratifrågor och mötesplatser.
Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler
bostäder kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort.

Delvis genomfört

Kommentar
Uppdraget ligger som en del i arbetet med Öp 16.

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

Utfall
2014

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

-1,3

0,2

4

1,8

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.
Kollektivtrafiken inom och till och från Borås kommun har ökat under 2015 med 1,75%, jämfört med
2014. Ökningen har skett både på stadstrafikens linjer och på regionala och lokala busslinjer. Även
tågtrafiken har ökat något. Det går inte att säga om ökningen på regionala tåg och busslinjer avser
resande inom eller till/från Borås eller om det är utmed någon annan sträcka på linjen.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016

7(17)

2.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik”
och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad
och infogad i en trafikstrategisk utredning.

Status T1 2016
Delvis genomfört

Kommentar
Borås Stad håller på att ta fram en gemensam Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås tillsammans med
Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Planen beräknas antas under 2016. Intentionerna i
utvecklingsplanen utgår från stadens vision Borås 2025 och samordnas med pågående
trafikstrategiarbete och översiktsplan.
Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga
skolungdomar utredas.

Ej genomfört

Kommentar
Utredning kommer att göras under hösten 2016.
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den
busstrafik som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från
busstrafiken.

Delvis genomfört

Kommentar
Under 2016 fortsätter utredningarna kring vilka alternativ som är möjliga för kollektivtrafikens centrala
knut/bytespunkt i Borås med hjälp av konsult. Under våren kommer en ny lösning att presenteras.
Förhoppningen är att beslut kan fattas under 2016.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa
anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet.
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Uppdrag

Status T1 2016

Kommentar
I arbetet med att hjälpa anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet har Borås
Stad tecknat avtal med Västtrafik om möjlighet för tillsvidareanställda att köpa årskort på kollektivtrafiken
med ett nettolöneavdrag under 12 månader.
Det har även påbörjats en utredning om att kunna köpa/hyra cykel mot löneavdrag.
Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets
planering.

Genomfört

Kommentar
Uppdraget att inleda arbetet att få med väg 180 i Trafikverkets planering är genomfört. I studien för ÅVS
"Noden Borås" har behovet redan spelats in till Trafikverket. ÅVS "Noden Borås" är inledningsskedet för
vad som kan tas med i nästa regional- och nationell infrastrukturplan.

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

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

Status T1 2016
Delvis genomfört

Kommentar Inom både hållbarhetscertifieringen och Innovationsplattform Norrby identifierades behov av
att arbeta med strategier för dialog med de boende. Det bildades därför en dialoggrupp, under ledning av
Borås Stad. Inom innovationsplattformen identifierades, efter upprepade kontakter med de boende, ett
behov av att systematisera och samordna dialogerna med de boende för att upprätthålla en bra kontakt.
Inom hållbarhetscertifieringen fanns ett krav på att utforma en dialogstrategi för hur dialogerna med
boende och andra samhällsaktörer ska utformas. Ett resultat av dialoggruppens arbete är en dialogstrategi
som syftar till att ge riktlinjer för hur dialoger ska utföras när det gäller hållbar stadsutveckling på Norrby.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som
innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra
energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.

Ej genomfört

Kommentar
Det politiska IT-rådet beslutade att göra en Grön IT Audit enligt TCO developments ramverk. Offert ska tas
in från leverantörer.
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.

Delvis genomfört

Kommentar
En landskapsanalys är en saknad pusselbit för att kunna genomföra uppdraget. Arbetet med att göra en
landskapsanalys är påbörjat genom att en projektbeskrivning är gjord. Ytterligare möten kommer att hållas
för att diskutera avgränsningen av uppgiften.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande
utbyggnadstakten inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att
komplettera ordinarie finansiering, och därmed möjliggöra fler
solcellsinvesteringar.

Delvis genomfört

Kommentar
Olika nämnder och bolag har olika möjligheter att påverka byggnation av solenergi, antingen genom att
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016
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Uppdrag

Status T1 2016

ställa krav vid beställningar eller att bygga själva. AB Sandhultsbostäder har projekt på gång, Borås
kommuns Parkerings AB har planer och AB Bostäder har anläggningar som är igång.
Lokalförsörjningsnämnden som bygger skolor, förskolor och LSS-boenden diskuterar målbild för
producerad solenergi till ett visst årtal. 1 miljon kronor per år i 3 år kommer att användas till ändamålet för
Lokalförsörjningsnämndens befintliga byggnader.

2.8 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till
årsarbeten.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Utfall
2014

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

3,4

4,8

3,5

4,8

0

0,4

0

0,2

49,4

45,7

48

47

Engagerade och motiverade medarbetare betyder mycket för en arbetsplats och för en organisation.
Stadskansliet arbetar systematiskt för att skapa förutsättningar för goda prestationer och för att skapa
en hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med förvaltningens prioriterade områden. Det är viktigt att
fortsätta med tidiga insatser och åtgärder för snabb återgång vid sjukfrånvaro och att snabbt fånga upp
tidiga signaler på ohälsa.
Tydliga mål, värderingar och feedback på utfört arbete är väsentligt för att öka hälsan. Ett fortsatt
arbete med verksamhetsplaner som bryts ner till tydliga mål på medarbetarnivå i utvecklingssamtalen är
därför viktigt.
Det önskvärda resultatet är fortsatta insatser och åtgärder för ökad hälsa och att sjukfrånvaron ska
minska till ett minimum för både kvinnor och män.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är vid tertialuppföljningen 4,8 % för Stadskansliet, jämfört
med kommunen som helhet som har en sjukfrånvaro på 7,4 %. I detta döljer sig en viss del dold
frånvaro, då flexledighet tillåts vid sjukdom på förvaltningen. Könsuppdelad statistik visar att kvinnor
på Stadskansliet har en högre sjukfrånvaro, 6,7 % jämfört med män 2,4 %.
Av statistiken framgår att Stadskansliet har en högre sjukfrånvaro vid tertialuppföljningen 2016, jämfört
med samma period (april-mars) 2015.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Stadskansliet har en historik av nästan total avsaknad när det kommer till timavlönade anställda. Siffran
är fortfarande mycket låg, eftersom det sällan är motiverat för Stadskansliet att avlöna timvis.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.
Skillnaden mellan kvinnor och män är stor när det gäller antalet anställda som inte varit sjuka under ett
år. Värdet för män är 67,6 % och för kvinnor är motsvarande värde 30,4 %.
Stadskansliet arbetar systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt
att andelen friska medarbetare ökar i det längre perspektivet.
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016

10(17)

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

Status T1 2016
Delvis genomfört

Kommentar
Utredningen fortgår i enlighet med uppdraget. Resultatet av utredningen redovisas under andra halvan av
2016.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en
beställarenhet för kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet
tillämpas eller där verksamhet bedrivs på entreprenad.

Ej genomfört

Kommentar
Frågan är hänvisad till organisationsöversynen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

Delvis genomfört

Kommentar
Utredning av förutsättningarna för genomförande pågår.
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske
på entreprenad.

Delvis genomfört

Kommentar
Förutsättsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med bibehållande av rimlig
prissättning. Rapport kommer under hösten 2016.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda
en ökad samordning av bolagens administration.

Delvis genomfört

Kommentar
Processen pågår som en del i den nu pågående översynen av ägarstyrningen av bolagen. Förväntas vara
genomfört under 2016.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

Delvis genomfört

Kommentar
Ett förslag till regelverk presenteras i samband med halvårsskiftet 2016.
Staden har behov en samlad "Plan för personal- och kompetensförsörjning".
Planen ska bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot
kommuninvånarna. Planen ska behandla hur Borås Stad ska attrahera,
rekrytera, introducera, behålla, utveckla och avveckla kompetens.
Omvärldsanalys och löneöversynsprocess ska redovisas i underlag för planen.

Ej genomfört

Kommentar
Arbetet med kompetensförsörjningsplanen fortskrider enligt planering. En mall för planen är framtagen och
testas nu inom vård och omsorg. Det är av stor vikt att berörda verksamheter involveras i arbetet och att
verksamhetsspecifika kompetensförsörjningsplaner arbetas fram. Förslagsvis arbetas
kompetensförsörjningsplaner fram enligt ny förvaltningsstruktur under första kvartalet 2017. En
arbetsgrupp för att underlätta implementering i verksamheterna har initierats och kommer att starta under
april.
Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot
korruption och organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen.
Centret ska också vara en resurs i Borås Stads arbete mot våld i nära relationer.

Delvis genomfört

Kommentar Arbetet pågår enligt plan, avdelningschef och utredare är rekryterade.
Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att
möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska
Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016
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Uppdrag

Status T1 2016

under året ta fram konkreta exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad
budget kan genomföras.
Kommentar
Arbetet med tydlig exemplifiering kring stegvist införande av jämställdhetsintegrerad budget pågår och
presenteras succesivt under året.

3 Nämndens verksamhet 1
3.1 Stadskansliet
3.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

1 712

60

2 385

2 385

0

Avgifter och övriga intäkter

16 119

18 226

50 454

51 219

765

Summa intäkter

17 831

18 286

52 839

53 604

765

-25 562

-28 712

-83 868

-83 868

0

-2 062

-2 571

-6 550

-6 550

0

-19 537

-15 306

-29 635

-36 900

-7 265

-2 532

-1 717

-9 702

-9 702

0

-49 693

-48 306

-129 755

-137 020

-7 265

-31 862

-30 020

-76 916

-83 416

-6 500

Kommunbidrag

23 615

25 639

76 916

76 916

0

Resultat efter kommunbidrag

-8 247

-4 381

0

-6 500

-6 500

-8 247

-4 381

0

-6 500

-6 500

5 000

3 543

3 543

3 543

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
I resultatet per april ingår 6,5 mnkr avseende kostnader för den nya IT-plattformen som är öronmärkta
centralt och ej budgeterade.
Kommunbidraget har utökats med 816 tkr som ett engångsmässigt tillskott avseende lokal utveckling.
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3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

2 444

2 062

1 829

2 062

233

Kostnad

-29 271

-30 687

-75 103

-81 836

-6 733

Nettokostnad

-26 827

-28 625

-73 274

-79 774

-6 500

0

0

650

650

0

Kostnad

-3 222

-2 869

-10 345

-10 345

0

Nettokostnad

-3 222

-2 869

-9 695

-9 695

0

2

527

362

894

532

Kostnad

-1 407

-1 323

-3 806

-4 338

-532

Nettokostnad

-1 405

-796

-3 444

-3 444

0

5 397

5 815

12 728

12 728

0

Kostnad

-6 407

-7 526

-13 327

-13 327

0

Nettokostnad

-1 010

-1 711

-599

-599

0

Kostnad

0

0

-58

-58

0

Nettokostnad

0

0

-58

-58

0

1

2

0

0

0

Kostnad

-4 117

-4 472

-11 698

-11 698

0

Nettokostnad

-4 116

-4 470

-11 698

-11 698

0

3 297

3 226

20 500

20 500

0

-3 349

-653

-9 305

-9 305

0

-52

2 573

11 195

11 195

0

Kostnad

0

0

-140

-140

0

Nettokostnad

0

0

-140

-140

0

21

0

2 385

2 385

0

-730

-483

-2 724

-2 724

0

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt

Administrativ service (juridik)
Intäkt

Personaladministration
Intäkt

Övrig gemensam verksamhet
Intäkt

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

Markförsörjning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Intäkt

Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
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Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

-709

-483

-339

-339

0

945

1 042

2 210

2 210

0

-259

-163

-1 007

-1 007

0

686

879

1 203

1 203

0

5 724

5 612

12 175

12 175

0

-217

-130

-813

-813

0

5 507

5 482

11 362

11 362

0

Kostnad

-714

0

-1 429

-1 429

0

Nettokostnad

-714

0

-1 429

-1 429

0

17 831

18 286

52 839

53 604

765

Kostnad

-49 693

-48 306

-129 755

-137 020

-7 265

Nettokostnad

-31 862

-30 020

-76 916

-83 416

-6 500

Tkr
Nettokostnad
Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostäder
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg
Intäkt

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Kommunledning
Kostnaderna för IT-plattformen är ej budgeterade utan öronmärkta centralt och årets kostnader uppgår
än så länge till 6,5 mnkr. Det finns ingen fullständig prognos för hela 2016 än, därför är prognosen satt
till samma belopp som utfallet.
Övriga verksamheter beräknas hålla sig inom budget.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 facknämnder 2016

14(17)

4 Nämndens verksamhet 2
4.1 Kommungemensam verksamhet
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

Avgifter och övriga intäkter

2

3

35

35

0

Summa intäkter

2

3

35

35

0

-660

-646

-1 937

-1 937

0

-34 015

-36 841

-104 148

-104 148

0

-34 675

-37 487

-106 085

-106 085

0

-34 673

-37 484

-106 050

-106 050

0

34 083

35 350

106 050

106 050

0

-590

-2 134

0

0

0

-590

-2 134

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Den kommungemensamma verksamheten beräknas under året hållas inom den ram på 106 050 tkr som
tilldelats.

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

35

35

0

Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad

-87

0

-112

-112

0

Nettokostnad

-87

0

-77

-77

0
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Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

Kostnad

-5 178

-8 011

-15 954

-15 954

0

Nettokostnad

-5 178

-8 011

-15 954

-15 954

0

Kostnad

-660

-646

-1 937

-1 937

0

Nettokostnad

-660

-646

-1 937

-1 937

0

Kostnad

-24 642

-25 279

-76 078

-76 078

0

Nettokostnad

-24 642

-25 279

-76 078

-76 078

0

Kostnad

-4 108

-3 551

-12 004

-12 004

0

Nettokostnad

-4 108

-3 551

-12 004

-12 004

0

2

3

0

0

0

2

3

0

0

0

2

3

35

35

0

Kostnad

-34 675

-37 487

-106 085

-106 085

0

Nettokostnad

-34 673

-37 484

-106 050

-106 050

0

Tkr
Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Alla verksamheter beräknas hålla sig inom budget.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Egen organisation
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2015

Budget 2016

Utfall Apr 2016

100

100

100

Andel personer som har heltidsanställningar.

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift
tom 2015

Utfall
Jan-April
2016

Prognos
2016

Återstår

Utbyggnad av Viared Västra

316 700

240 000

16 286

51 286

25 414

Utbyggnad av Viared Norra

50 000

43 500

138

3 638

2 862

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

36 000

0

3 500

500

Utbyggnad av övriga industriområden

25 000

0

0

0

25 000

8 000

7 000

-1 244

0

1 000

40 000

10 000

0

6 000

24 000

Försäljning av industritomter
(exploatering)

-30 000

-17 184

-63 184

93 184

Försäljning av bostadstomter
(exploatering)

-4 000

-960

-16 960

20 960

-35 000

-3 271

-6 271

41 271

267 500

-6 235

-21 991

234 191

Tkr

Utbyggnad av bostadsområden
Inköp av fastigheter

Försäljning av övriga fastigheter
Summa

479 700

Analys
Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra.
Prognosen för inköp avser fastigheterna Jössagärdet 12, Viared 14:14 och Torpa-Hestra 4:2.
Försäljning av mark har gjorts på Viared. Mark för bostadsändamål har sålts på Kadriljgatan och del av
Slättäng 1:1. Även del av verksamhetsfastigheten Hulta 4:1 har sålts.
Prognosen för försäljning av bostadstomter avser del av Gässlösa 5:1 (Dammsvedjan) och fem stycken
småhustomter.
Prognosen för försäljning av industritomter avser två stycken tomter på Viared Västra samt ett par
mindre fastighetsregleringar.
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Kc6

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetuppföljning tom april för Kommunfullmäktige
2016
Kommunfullmäktiges verksamhet beräknas hålla sig inom den tilldelade ramen på 12 000 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2016-05-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0370 042
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160509/Svante Stomberg

Programområde: 1

Tertial 1 facknämnder 2016
Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................3
2 Nämndens verksamhet 1 ..........................................................................3
2.1 Resultat .................................................................................................................. 3
2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ............................................................... 4
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1 Inledning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av
större vikt för kommunen.
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per
år. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan.

2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

Avgifter och övriga intäkter

10

11

80

80

0

Summa intäkter

10

11

80

80

0

-1 291

-1 097

-4 308

-4 308

0

-46

-45

-134

-134

0

-5 071

-1 049

-7 638

-7 638

0

-6 408

-2 191

-12 080

-12 080

0

-6 398

-2 180

-12 000

-12 000

0

3 783

4 000

12 000

12 000

0

-2 615

1 820

0

0

0

-2 615

1 820

0

0

0

0

0

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Partistöden är ännu inte utbetalda, därav den positiva avvikelsen mot budget och den stora skillnaden
mot föregående års utfall.
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201504

Utfall 201604

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
Tkr

Sammanträden

-1 966

-1 883

-6 544

-6 544

0

Partistöd

-4 432

-297

-5 456

-5 456

0

Summa

-6 398

-2 180

-12 000

-12 000

0

Tkr

Kostnaderna beräknas hållas inom budget.
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.

2016-05-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0383 007
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033 – 35 84 29
Datum/avdelningschef: 20160502/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(1)
Datum
2016-05-16

Dnr
2016/KS0383 007

Sekretariatet
Carl Morberg
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
budget
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
I bilagan till detta ärende finns de aktuella uppdragen som har skapats på detta sätt
under perioden 2015-01-15 – 2016-03-17.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
Borås Stad

Uppdrag
Ärende

Uppdrag

Status 30/4
2015/2016

§ 22 2014/KS0108 738 Svar på motion av Patric
Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För
ökad trygghet under vinterhalvåret

Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att
erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar
att gälla från senast den 1 januari 2016.

Delvis
genomfört

Utdelning av broddar förbereddes under
senhösten 2015 och påbörjades 20 januari på 11
utlämningsställen. Utdelningen har avslutats sista
mars och kommer att redovisas och utvärderas till
slutet av maj. (Fritids- och folkhälsonämnden)

§ 196 2013/KS0546 269 Svar på motion av Heiti
Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera
en textilvandringsled med miljö- och industritema

Kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med
andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en
textilvandringsled.

Delvis
genomfört

Arbetet har påbörjats och arbetsgruppen består av
representanter för Textilmuseet,
Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö, Navet
och BoråsBorås. Kunskap inhämtas även från
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till
textilvandringsled med miljö- och industritema
kommer att tas fram under 2016.
(Kulturnämnden)

§ 221 2015/KS0456 216 Svar på motion av Ida
Legnemark (V); Evenemangsfält i Borås

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i
samverkan med Kommunstyrelsen planera för att
Borås Stad ska kunna ta emot evenemang med
behov av större evenemangsområden.

Delvis
genomfört

Arbetet pågår tillsammans med Borås TME att
skapa en evenemangsstrategi för Borås Stad, i
den strategin ingår bland annat att redovisa
förutsättningarna för att ta emot stora evenemang
till Borås (Fritids- och folkhälsonämnden)

§ 49 2014/KS0529 312 Svar på motion av Annette
Carlson (M) och Monica Hermansson Friedman
(M); Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle
badplats

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att
utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan
Asklanda och Skalle badplats.

Delvis
genomfört

Arbetet är i det närmast slutfört, alla tillstånd är
klara, medel finns i budget, servitutsavtal
förbereds och ett kommande möte med
markägaren kommer att ske under vecka 18.
(Fritids- och folkhälsonämnden)

§ 55 2015/KS0299 310 Svar på motion av
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V);
Bredda Borås matutbud

Uppdra till Näringslivsenheten att undersöka
möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks samt annan
motsvarande mobil försäljning av livsmedel.

Delvis
genomfört

Detta är under utredning och har lagts samman
med det arbete vi tillsammans med förvaltningarna
gör i INSIKT. (NKI av genomförda ärenden 2015,
avseende myndighetsutövningen utförd av SKL)
Insikt syftar till att se över all myndighetsutövning
och korta handläggningstider, ändra inställning
från endast myndighetsutövning till mer rådgivning
och möjliggörande, öka förståeelsen för
näringslivets affärsvillkor och näringslivets
förståelse för regelverket.
Prognos för svar respektive övergripande plan för
Insikt är hösten/vintern 2016/17
(Kommunstyrelsen)

§ 55 2015/KS0299 310 Svar på motion av

Uppdra till Tekniska nämnden att utreda

Delvis

Borås Stad, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
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Status 30/4
2015/2016

Kommentar

möjligheten att designera uppställningsplatser för
food trucks samt annan motsvarande mobil
försäljning av livsmedel inom kommunens
område.

genomfört

pågår. (Tekniska nämnden)

§ 56 2014/KS0429 733 Svar på motion av Ida
Legnemark (V) om att förbättra villkoren i daglig
verksamhet

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
avgränsning och förmåner till målgrupperna.

Delvis
genomfört

2014/SON0136 beslut i nämnden 13/6 (Sociala
omsorgsnämnden)

§ 96 2016/KS0132 003 Svar på motion av Ida
Legnemark (V): Begränsa användandet av
fyrverkerier

Kommunstyrelsen får i uppdrag att
förutsättningslöst se över bestämmelserna i
allmänna lokala ordningsföreskrifter i Borås
kommun vad avser användandet av pyrotekniska
varor.

Delvis
genomfört

Arbetet pågår med framtagande av ett förslag.
(Kommunstyrelsen)

§ 76 2014/KS0381 612 Svar på motion av Maria
Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette
Carlson (M); Ge alla gymnasieelever kunskapen
och chansen att prova på att starta eget

Skolledningen på respektive skola ska lägga in
entreprenörskapskurserna så att alla elever har
det som ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas
en plan för att möjliggöra och underlätta för
eleverna att kunna starta och driva UF-företag.
Samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder
Ung Företagsamhets koncept UF-företagande.

Delvis
genomfört

Kursen Entreprenörskap ingår som ordinarie kurs
på flera program och kan, på andra program,
väljas av eleven inom programfördjupningen eller
som individuellt val. Elever har också möjlighet att
läsa kursen inom utökat program. Arbetet med UF
pågår. (Utbildningsnämnden)

§ 94 2014/KS0534 618 Svar på motion av Per
Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S); APL-platser

Dialog skall föras mellan stadens förvaltningar,
bolag och skolledningarna på de kommunala
gymnasieskolorna inför varje läsår, för att på så
vis säkerställa att gymnasieskolornas behov att
APL- platser tillgodoses. Utbildningsnämnden
skall i sin ordinarie verksamhet löpande initiera en
dialog mellan stadens förvaltningar och bolag och
de kommunala gymnasieskolorna för att
säkerställa att gymnasieskolans behov av APLplatser tillgodoses.

Genomfört

Kontakt med bolagen har etablerats och kommer
att vidmakthållas. Kontakt med förvaltningarna
sker via programråden. Arbetet på skolorna fortgår
på programnivå med rektor som ansvarig.
(Utbildningsnämnden)

§ 116 2014/KS0592 739 Svar på motion av Bengt
Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP); Stöd till
unga dementa ute i samhället och deras anhöriga

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
behovet av ytterligare stöd till unga dementa samt
föreslå åtgärder för stöd till dem och deras
anhöriga. Uppdraget ska vara genomfört senast
den 30 november 2015.

Genomfört

Beslut i nämnden 2015-11-24 Dnr 2015/SON0010
(Sociala omsorgsnämnden)

§ 194 2015/KS0362 611 Svar på motion av Falco
Güldenpfennig (KD); Inför ett elevombud i Borås
Stad

Stadsdelsnämnden Norr får i uppdrag att inrätta
ett kommunövergripande barn- och elevombud för
årskurs F-9 med uppgift att: Utifrån skollagen ge
råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja
kränkande behandling.Kartlägga

Ärende

Uppdrag

Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V);
Bredda Borås matutbud

Delvis
genomfört

Borås Stad, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Inom utvecklingsenheten tilldelas två personer
uppdrag att verka som elevombud. Dels en med
specialpedagogisk kompetens och en socionom.
Dessa kommer att kartlägga skolornas
likabehandlingsarbete och föreslå eventuella
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Ärende

Uppdrag

Status 30/4
2015/2016

missförhållanden. Vara ett stöd för barn och
familjer då en kränkande situation ändå uppstått.

Kommentar
åtgärder i huvudmannens kvalitetsarbete eller på
enhetsnivå i samarbete med aktuell områdeschef.
De kommer också att stödja vårdnadshavare och
vid behov kunna medla genom att utifrån
samverkansprincip leda möten med skola och
vårdnadshavare där enskilda ärenden avhandlas.
Det är oklart i vilken omfattning dessa möten
kommer att ske och det finns en risk att detta kan
komma att bli så omfattande att ytterligare en
tjänst kommer att behöva finansieras.
(Stadsdelsnämnden Norr)

§ 27 2015/KS0654 705 Revidering av Borås Stads
bidragsbestämmelser 2016

Fritids- och folkhälsonämndens förslag till
förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns
att gälla fr.o.m. 2016-01-01. Fritids- och
folkhälsonämnden uppdras att under 2016 se över
vilka effekter de socialt riktade bidragen får samt
föreslå förändringar för att systemet ska komma
fler föreningar och barn och unga till del.

Delvis
genomfört

Hiitills under våren 2016 så har vi beviljat tre
föreningar (Borås GIF, Norrby IF och Borås AIK)
medel utifrån en satsning på riktade sociala
bidrag. En uppföljning kommer att ske vid
halvårsskiftet. Vid överläggningar med de berörda
föreningarna så har vi diskuterat mål och syfte
med stödet. (Fritids- och folkhälsonämnden)

§ 70 2015/KS0422 751 Svar på motion av Marie
Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson
(M); Stärk familjehemmen!

Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se
över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till
sig, förslagsvis genom att studera hur
konsulentföretagen arbetar, och komma med
förslag på åtgärder. Stadsdelsnämnden Väster får
också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska
arbeta med att stödja placerade barn och
ungdomars skolgång. Förslag på åtgärder ska
redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31
augusti 2016.

Delvis
genomfört

Planering, upplägg och förankring av uppdrag är
genomfört på Familjehemsenheten.
Kontakt är tagen med kommungemensam skola
för informationsutbyte.Utredningen har visat att
familjehemsarbetet kommer att inkludera
pedagogiskt stöd till barnet och familjehemmet
som är placerade i kommuner utanför Borås.
Familjehemsenheten jobbar med att ta fram
förslag för hur man kan stärka familjehemmen.
Omvärldsbevakning kommer inom kort tid att
påbörjas.
För att kunna göra ett gediget utredningsarbete
som har bäring för familjehemsenheten behövs
mer tid för analys, förankring och implementering
av förslagen. Uppdraget beräknas vara genomfört
oktober 2016.
(Stadsdelsnämnden Väster)

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av AnneMarie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP)
om fritt trådlöst nätverk i centrum

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första
halvåret 2016 utreda de legala, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av

Delvis
genomfört

Borås Stad, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Frågan tas om hand tillsammans med annan
fiberutbyggnad i kommunen men redovisas dock
först senare under året. (Kommunstyrelsen)
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Ärende

Uppdrag

Status 30/4
2015/2016

Kommentar

fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.
§ 152 2014/KS0364 514 Svar på motion av
Monica Johansson (C); Fri parkering för och
utökade möjligheter till laddning av elbilar i
stadskärnan

Uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom
Borås Stadshus AB, att införa fri parkering för och
utökade möjligheter till laddning av elbilar i
enlighet med den omfattning som anges och i
övrigt i enlighet med motionens intentioner.

§ 209 2012/KS0339 311 Svar på motion av AnneMarie Ekström (FP), Anna Christensen (M), SvenErik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD);
Ett enat Hässleholmen

Tekniska nämnden uppdras att: Se över
trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen.
Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att
delta i detta arbete.

Delvis
genomfört

Synpunkter på trafikmiljön har kommit in via
genomförda trygghetsvandringar där Tekniska
förvaltningen deltar. En medborgardilog kring
uppdraget planeras att genomföras.
(Tekniska nämnden)

§ 153 2014/KS0528 317 Svar på motion av
Monica Hermansson Friedman (M); Solcellsbelys
mera

Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se
över möjligheten att investera i
solcellsbelysningar, förutsatt att det är ekonomiskt
hållbart, och samtidigt inventera och göra en
översyn av var det är lämpligt med sensorstyrd
belysning vid Borås kommunala anläggningar.

Delvis
genomfört

Solcellsbelysning
Det är främst utomhus som solcellsbelysning kan
bli aktuell och ekonomiskt hållbar. LFF har en
pågående process med att byta ut äldre
utomhusarmaturer på våra fastigheter till moderna
varianter med LED, vilket redan i sin tur minskar
energiförbrukningen avsevärt. Belysningen är då
redan integrerad med existerande kablage och
därför kommer driftenheten under 2016 att utreda
möjligheten för LED-utomhusbelysning med
integrerade solceller, vilket då skulle kunna
minska energiförbrukningen ytterligare.

Genomfört

Konceptet är klart. Vi har en pågående process för
att göra dessa tillstånd digitala.
Ett digitalt tillstånd skulle vara bättre både för
bilisten och för vår del. Dessvärre
tar det lite tid så därför kommer vi att ta fram
papperstillstånd för att komma igång.
Vi beräknar ha dessa tillstånd klara före
semestern.
Vi kommer då att lägga ut info på vår hemsida att
dessa tillstånd finns, går att söka
och vilka krav som finns på fordonet för att man
skall kunna erhålla tillståndet.
(Kommunala bolag)

Sensorstyrd belysning
För nybyggen ingår sensorstyrd belysning som ett
standardkrav till byggentreprenörerna. För
utomhusbelysningen på våra befintliga fastigheter
finns redan skymningsrelä alternativt astronomiskt
ur som sköter tändning/släckning. Under 2015
infördes sensorstyrd inomhusbelysning på några
grundskolor. Under 2016 kommer alla
internhyresfastigheter att inventeras vad gäller
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Ärende

Uppdrag

Status 30/4
2015/2016

Kommentar
sensorstyrd inomhusbelysning för att kunna lyfta
fram potentiella projekt till nästa år. Inventering
ska vara klar andra halvåret 2016.
(Lokalförsörjningsnämnden)

§ 223 2014/KS0526 291 Svar på motion av Eike
Jünke (M); Avfallshanteringen ska vara en del av
samhällsplaneringen!

Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden: Alla
byggärenden som kan tänkas beröra
avfallshanteringen i någon form skall tillställas
Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom
remissinstans.

§ 47 2014/KS0584 319 Svar på motion av Anna
Christensen (M): Fler papperskorgar för en renare
och vackrare stad

Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler
papperskorgar på strategiska ställen i centrum
samt att genomföra en översyn i övriga delar av
staden för att finna nya platser som är lämpliga för
utplacering av papperskorgar.

§ 11 2012/KS0604 021 Åtgärder för att förebygga
oegentligheter, korruption och ekonomisk
brottslighet vid upphandling

Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda
förutsättningarna för inrättande av en
inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av
oegentligheter och korruption, samt för inrättandet
av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.

Genomfört

Eftersom införandet av CKS beslöts även i
budgeten för 2016 tog enbart KS beslutet. Så
uppdraget är genomfört, rapporterat genom
budget 2016.
(Kommunstyrelsen)

§ 20 2013/KS0185 270 Svar på motion av Bengt
Wahlgren (FP); Låga hyror motverkar
bostadssegregationen

Kommunfullmäktige uppdrar åt
Samhällsbyggnadsnämnden att administrera ett
forskningsprojekt enligt tankarna i denna skrivelse.

Ej genomfört

Något forskningsprojekt kring bostadssegregation
har inte inletts. Däremot har nämnden initierat ett
projekt kring exploatering av ett bostadsområde
där det kan finnas möjlighet att väva in viss
forskning kring bland annat bostadssegregation.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

§ 26 2014/KS0328 773 Svar på motion av Mattias
Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Livräddning via SMS

Uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka
möjligheterna att ansluta till och införa SMSlivräddare i Borås Stad i enlighet med motionens
intentioner.

Delvis
genomfört

Samtal har förts med ansvarig inom SMSlivräddning för VG-regionen. Information om hur
man kan ansluta sig till att bli SMS-livräddare
kommer att läggas ut på vårt intranät samt ges till
samtliga som går Borås Stads interna HLRutbildning. (Kommunstyrelsen)

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion av SvenErik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C);
Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters
stationsområde

Uppdra åt berörda nämnder att utreda och
iordningställa ett aktivitetsområde för gammal och
ung på det gamla stationsområdet i Gånghester,
gärna i samverkan med föreningslivet.

Delvis
genomfört

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans
med stadsdel Öster arrangerat två
medborgardialoger i Gånghester, där det nu finns
konkreta förslag på vad området kan användas till.

Genomfört

Delvis
genomfört
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Samhällsbyggnadsnämnden remitterar som en
rutin alla plan- och bygglovärenden till Borås
Energi och Miljö AB. På så sätt medverkar
berörda parter tidigt i planprocessen.
(Samhällsbyggnadsnämnden)
Tekniska förvaltningen har hittills placerat ut
papperskorgar vid utvalda busshållplatser genom
omplacering från andra platser. En översyn av
befintliga papperskorgar på gatu-och parkmark
pågår i syfte att genom omplacering effektivisera
omhändertagandet av skräpet.
För att kunna placera ut fler papperskorgar krävs
budgetförstärkning för drift (tömning)
vilket inte har erhållits. (Tekniska nämnden)

6(9)

Ärende

Uppdrag

Status 30/4
2015/2016

Kommentar
Som ett första steg ingår att måla om ett par
byggnader (Lokalförsörjningsförvaltningens
ansvar) samt att iordningsställa marken och
snygga upp i området. Nästa steg handlar om en
eventuell förändring av detaljplanen för att få
tillåtelse för ett annat användningsområde.
Kommunstyrelsen avgör den frågan (Fritids- och
folkhälsonämnden)

§ 87 2014/KS0843 020 Personalekonomisk
redovisning för 2014

Personalredovisningen ska utgöra grund för
analys, uppföljning och åtgärder. Uppmana
nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt de
utmaningar som redovisas. Kommunstyrelsen
ansvarar för återrapportering av hur nämnder
uppmärksammat de utmaningar som redovisas.
Återrapportering sker hösten 2016.

§ 132 2014/KS0524 001 Svar på motion av
Annette Carlson (M); Avskaffa
stadsdelsnämnderna

Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete
med att ta fram en ny organisation utan
stadsdelsnämnder.

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av Leif
Häggblom (SD); Digitalisering av löneunderlag

I första hand undersöka möjligheterna till att ge
förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås
Stads lönesystem. Där man personligen med
lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag. Om
nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för
kostsam lösning I andra hand undersöka
möjligheterna att via en enklare app få möjlighet
att rapportera in löneunderlaget. Där man
personligen med lösenord fyller i sina kriterier till
löneunderlag.

Delvis
genomfört

Kontakt har förts med leverantören av Borås
Stads förtroendevaldaregister som meddelar att
de avser att utveckla en modul som löser många
delar av uppdraget. Dock kan leverantören inte
svara på när en sådan modul kan vara på plats
eller estimera ett pris för denna, i dagsläget.
Kontakt förs även med leverantören av Borås
Stads lönesystem, de ska återkomma med ett
lösningsförslag samt offert på uppdraget.
(Kommunstyrelsen)

§ 210 2009/KS0661 317 Svar på motion av
Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för
reklamändamål i enlighet med motionen.

Delvis
genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med
berörda nämnder har påbörjat en revidering av
Handboken för stadsmiljö med tillhörande riktlinjer.
I detta dokument kommer regler för
utomhusbelysning, reklamskyltar mm upprättas.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

§ 212 2013/KS0541 641 Svar på motion av Marie
Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Att
bygga broar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka
möjligheter det finns att utveckla samarbetet
mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för att
tillvarata lokal kompetens.

Delvis
genomfört

Ett antal samtal med Högskolan har genomförts.
(Kommunstyrelsen)

§ 214 2014/KS0346 027 Svar på motion av

Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera

Delvis
genomfört

Genomfört

Delvis
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En avstämning av nämndernas arbete från i
huvudsak nämndernas verksamhetsplaner i
Stratsys samt centrala insatser har redovisats i
den Personalekonomiska redovisningen 2015.
(Kommunstyrelsen)

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny politisk
organisation 2016-03-17 utan stadsdelsnämnder.
(Kommunstyrelsen)

Nämnden genomför uppdraget, inom tre år ska all

7(9)

Status 30/4
2015/2016

Ärende

Uppdrag

Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Ställ krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen

personalens utbildning kring HLR, samt verka för
att all personal inom
funktionsnedsättningsomsorgen på en
regelbunden basis ska genomföra en HLRutbildning

genomfört

personal att ha genomgått utbildningen. Under
2016 kommer ca 1/3 av personalen att genomgå
utbildningen. (Sociala omsorgsnämnden)

§ 217 2014/KS0644 214 Svar på motion av
Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för del av
Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.)

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Nordskogen i syfte att omvandla området till
blandstad med flera möjliga användningsområden,
såsom bostäder, verksamhetsområde och
centrumbildning.

Delvis
genomfört

Nordskogen, Torpa- Sjöbo 2:81, finns med i
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan
med prio 1 under planprogram. Planarbetet har
påbörjats med framtagande av skisser.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av Alexis
Mouschopanis (M) och Cecilia Anders-son (C);
Lys upp banvallen

Uppdra åt Tekniska nämnden att i samverkan med
Fritids-och folkhälsonämnden utreda
möjligheterna att belysa nämnda delar av
banvallen.

§ 216 2014/KS0457 023 Svar på motion av Patric
Cerny (FP); om att ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
system för karriärtjänster för socialsekreterare.

§ 34 2014/KS0441 023 Svar på motion av Ida
Legnemark (V) och Anita Spjuth (V);
HBTQcertifiera Borås

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
konsekvenserna för en HBTQ-certifiering av Borås
Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka
verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att
certifiera.

Ej genomfört

Utredning är ej påbörjad. (Kommunstyrelsen)

§ 57 2015/KS0423 023 Svar på motion av Marie
Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson
(M); Synliggör och öka professionaliseringen av
socialtjänsten

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur
socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i
Borås Stad.

Genomfört

Klart för behandling i Kommunstyrelsen.
(Kommunstyrelsen)

§ 71 2015/KS0421 700 Svar på motion av Marie
Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson
(M); Inför socialtjänsten online!

Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda
socialtjänstens roll på internet avseende
möjligheter, begränsningar och tänkbara
arbetsformer. Uppdraget ska rapporteras till
Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.

Ej genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Kommentar

Tekniska förvaltningen kommer att utreda kostnad
för belysningsanläggning.
Därefter samråd med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (Tekniska nämnden)
Tar dels tillvara arbete som gjorts i arbetet med att
göra socialsekreteraryrket mer attraktivt, dels det
påbörjade arbetet kring
kompetensförsörjningsplan. (Kommunstyrelsen)

Arbetsgrupp är bildad och bestående av fyra
personer från Kommungemensam Individ- och
familjeomsorg, Arbetslivsförvaltningen och Sociala
omsorgsförvaltningen.
Samverkansmöten har hållits med e-strateg,
ungdomsstrateg och kommunikationsstrateg.
Intervju har genomförts angående fritidsgårdar på
nätet i Stadsdelsförvaltningen Öster.
Omvärldsbevakning är påbörjad och fokusgrupper
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Ärende

Uppdrag

Status 30/4
2015/2016

Kommentar
kommer att hållas med ungdomar på fritidsgårdar i
Viskafors, Brämhult och Norrby under v 16 och v
17.
Arbetsgruppen kommer i början av maj att börja
analysera det insamlade utredningsmaterialet.
(Stadsdelsnämnden Väster)

§ 72 2015/KS0497 009 Svar på motion av AnneMarie Ekström (FP); Välfärdsbokslut – även för
äldre!

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i
samverkan med ansvarig nämnd för äldreomsorg
samt med pensionärsföreningar, tillföra
Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa.

Delvis
genomfört

Arbetet med att identifiera användbara indikatorer
för att beskriva äldres hälsa i Välfärdsbokslutet har
påbörjats och förväntas vara klart under hösten.
Ett förslag till indikatorer finns och skall diskuteras
med kommungemensam äldreverksamhet,
företrädare för pensionärer för att till sist beslutas i
Fritids- och folkhälsonämnden. (Fritids- och
folkhälsonämnden)

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utse
arbetsgrupp för de nya nämnderna i enlighet med
styrgruppens förslag t.o.m. den 31 augusti 2016

Delvis
genomfört

Val till arbetsgrupper sker på KS möte den 30 maj,
förberedelser pågår i partierna.
(Kommunstyrelsen)

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att svara för
utredningsuppdrag avseende bolagen i enlighet
med styrgruppens förslag

Delvis
genomfört

Utredningsuppdragen har fördelats och
avrapportering till kommunchefen i juni.
(Kommunstyrelsen)

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Uppmana Kommunstyrelsen att särskilt bevaka att
samtliga verksamheter tas om hand i den nya
organisationen

Delvis
genomfört

Särskilt bevaka att samtliga verksamheter tas om
hand i organisationsöversynen. Koll i
Samverkansgrupp och fortlöpande.
(Kommunstyrelsen)

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Utse ledamöter och ersättare till de nya
nämnderna, Förskolenämnd, Grundskolenämnd,
Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och
äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte senast
i augusti månad

Delvis
genomfört

Val av ledamöter och ersättare till de nya
nämnderna på KF i augusti. Förberedelser pågår i
partierna. (Kommunstyrelsen)
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BESLUTSFÖRSLAG

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Det finns en arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta med att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt
i Borås Stad. Arbetet bedrivs fortlöpande och tillsvidare.
Ledorden är samarbete och samverkan och mer av olika åtgärder arbeta för att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla socialsekreterare samt uthållighet i insatserna.
Arbetsgruppen har så här långt gjort insatser inom några olika områden som introduktion för nyanställda, erfarenhetssatsningar, förstärkt handläggarsidan, mentorskap mm.
Arbetsgruppen ska långsiktigt fortsätta sitt arbete med att söka nya och förbättrade möjligheter att göra
socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad.
Kommunstyrelsen beslutar att
-

notera informationen om arbetet med att göra socialsekreteraryrket i Borås Stad mer
attraktivt
förklara utredningsuppdraget avslutat

2016-04-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0261 023
Programområde: 1
Handläggare: Ann Kalnins, tfn 033-35 77 17, Pelle Pellby tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2016-04-28/Per Olsson

Sida
1(2)

PM
2016-05-16

Dnr 2016/KS0261

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Handläggare: Ann Kalnins, Pelle Pellby

Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda hur
socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt
i Borås Stad.
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur socialsekreteryrket kan göras mer attraktiv i Borås Stad.
Uppdraget har sin bakgrund i en motion från Marie Fridén (M), Vivi Rosvall (M) och
Annette Carlsson (M) om att synliggöra och öka professionaliseringen av socialtjänsten.
Överväganden
Hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt avgörs av en rad olika faktorer. Det
finns idag ingen enkel och snabb lösning för att göra yrket mer attraktivt.
Det finns några väsentliga utgångspunkter för arbetet med att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad. Det handlar om samarbete och samverkan, mer av
olika åtgärder för att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla socialsekreterare samt
uthållighet och långsiktighet. Det är med detta som utgångspunkt som arbetet bedrivs
för att göra socialsekreteraryrket i Borås Stad mer attraktivt.
Sedan 2015 finns en arbetsgrupp som består av chefer från kommunens individ- och
familjeomsorgsverksamhet, de fackliga organisationerna, Akademikerförbundet SSR
och fackförbundet Vision samt Borås Stads biträdande förhandlingschef. Det är en
arbetsgrupp som med kunskap och intresse för professionsfrågor, långsiktighet och
strukturerat arbetssätt arbetar med insatser som ska stärka attraktiviteten och ge möjlighet för socialsekreterare i Borås Stad att utvecklas i yrket.
Arbetsgruppen träffas regelbundet och har så här långt gjort insatser inom bla följande områden:
 Utvecklat samarbete mellan områdeschefer för att erbjuda en strukturerad introduktion av nyanställda socialsekreterare
 Fått tillstånd att anställning av handläggare med akademisk utbildning för att
stärka och avlasta socialsekreterarnas i deras arbetssituation och utföra vissa
arbetsuppgifter
 En s.k. erfarenhetssatsning under 2016, där fyra års sammanhängande erfarenhet innebär ett lönepåslag med 2000 kronor/månad och 1000 kronor/månad för de som har mellan två och fyra års erfarenhet
 Utformat en mer långsiktig, flerårig satsning på socialsekreterare i samband
med löneöversynen
 Inlett dialog med Högskolan i Borås kring möjligheterna att dels starta en
socionomutbildning dels möjligheter till uppdragsutbildning- och vidareutbildning av befintliga medarbetare som t.ex. socialassistenter
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Premierat erfarenhet genom att ge socialsekreterare möjlighet till mentorskap
Prövar nu att arbeta med kompetensförsörjningsplan kopplat till lönebildning
(inom ramen för kommunfullmäktiges budgetuppdrag om kompetensförsörjningsplan).
Arbetsgruppen har för avsikt att långsiktigt fortsätta sitt arbete med att söka nya och
förbättrade möjligheter att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad.
From 2017-01-01 avvecklas stadsdelsnämnderna i Borås Stad och individ- och familjeomsorgsverksamheten organiseras istället i en egen facknämnd och fackförvaltning.
Det innebär att socialsekreterarna i Borås Stad till uteslutande kommer att ha samma
förvaltningstillhörighet. Det ger nya förutsättningar för organisationen att ta ett samlat ansvar för verksamhet och för utvecklingen av processer och arbetssätt.
Bedömning
Det finns en arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta med att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad. Arbetet bedrivs fortlöpande och tillsvidare.
Ledorden är samarbete och samverkan och mer av olika åtgärder arbeta för att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla socialsekreterare samt uthållighet i insatserna.
Arbetsgruppen har så här långt gjort insatser inom några olika områden som introduktion för nyanställda, erfarenhetssatsningar, förstärkt handläggarsidan, mentorskap
mm.
Arbetsgruppen ska långsiktigt fortsätta sitt arbete med att söka nya och förbättrade
möjligheter att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad.
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar att
-

notera informationen om arbetet med att göra socialsekreteraryrket i Borås Stad mer
attraktivt
förklara utredningsuppdraget avslutat

Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2016-02-25

§ 57
2015/KS0423 023
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 38, sid B 413)
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 lämnat motion om att synliggöra och
öka Pf3 skrivelseprofessionaliseringen av socialtjänsten.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Det finns ett pågående arbete med utredning och insatser för att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt. I Borås Stad har nämnder och verksamhet
genomfört en del åtgärder för att behålla och rekrytera socialsekreterare. Sedan
april 2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås
Stad ska kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera
duktiga socialsekreterare. Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser,
ett system som bidrar till att göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare
som har förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt
rekrytera nya socialsekreterare.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 537
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) och Hanna Werner (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås
Stad.

2016-02-25

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 mars 2016
Per-Olof Höög (S)
Ulf Sjösten (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Ninni Dyberg (S)
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och MajBritt Eckerström (C): Samlad marknadsföring i
Borås!
Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (båda C) har motionerat om att samla all marknadsföring inom kommunkoncernen hos BoråsBorås TME AB. Istället för att bedriva marknadsföring inom fler förvaltningar och bolag vill motionärerna samla alla resurser till BoråsBorås.
Motionen tar framför allt sikte på Borås som besöksmål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppmana alla nämnder och bolag att pröva möjligheten till samverkan med BoråsBorås TME AB vid marknadsföring som påverkar Borås renommé som besöksmål eller som platsvarumärke.
Motionen förklaras besvarad.

2016-04-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-22
Datum
Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0348 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 0768-88 71 18
Datum/avdelningschef: 2016-03-30/MI

Programområde: 1

Sida
1(3)
2016-05-16

Dnr 2014/KS0348

Avd: Kommunikation
Handläggare: Marie Ingvarsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C)
och Maj-Britt Eckerström (C): Samlad marknadsföring i Borås!
Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (båda C) har motionerat om att samla
all marknadsföring inom kommunkoncernen hos BoråsBorås TME AB. Istället för
att bedriva marknadsföring inom fler förvaltningar och bolag vill motionärerna samla
alla resurser till BoråsBorås. Motionen tar framför allt sikte på Borås som besöksmål.
Remissyttranden
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag, samt Revisorskollegiet.
Tretton nämnder, fem bolag och Revisorskollegiet har svarat på remissen.
Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Öster och Viskaforshem AB tillstyrker motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden ser en fördel i att samla all marknadsföring till en enda och
tydlig avsändare. Lokalförsörjningsnämnden menar att samlad marknadsföring inte är
någon lösning, utan tror på samverkan med kranskommuner. Samhällsbyggnadsnämnden
understryker vikten av samverkan mellan BoråsBorås och övriga bolag och förvaltningar. Stadsdelsnämnden Norr vill utreda vilken samlad marknadsföring som krävs, och
hur den ska ske. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker att BoråsBorås utvecklar sitt ansvar,
men vill inte föra över resurser från förvaltningar eller bolag. Viskaforshem motiverar
inte sitt ställningstagande.
Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, AB Bostäder och Borås Djurpark AB avstyrker motionen.
Arbetslivsnämnden anser att motionen står i strid med kommunikationspolicyns princip
om ansvaret för kommunikationen, samt att samlad marknadsföring kräver en upphandling. Kulturnämnden vill ha ett effektivt samarbete med BoråsBorås vid tillfällen
man själv väljer. Servicenämnden ser svårigheter eftersom vissa verksamheter snabbt
behöver få ut aktuell information. Borås Djurpark anser att en samlad marknadsföring
av Borås kan utvecklas, men ser för bolagets del en egen marknadsförare som en förutsättning. AB Bostäder anser att bolagets marknadsföring inte ingår i det motionärerna vill samla.
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Sociala omsorgsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden,
BoråsBorås TME AB och Borås Energi och Miljö AB har lämnat svar utan uttrycklig
till- eller avstyrkan.
Sociala omsorgsnämnden vill stärka Borås varumärke, men överlåter åt berörda att välja
den bästa metoden. Miljö- och konsumentnämnden har inga synpunkter på hur marknadsföringen av Borås ska organiseras. Tekniska nämnden vill ha en tydlig gräns mellan
BoråsBorås uppdrag och andras uppdrag, samt utreda hur marknadsföringen fungerar
idag. BoråsBorås vill uppmana besöksdrivna aktiviteter och anläggningar i förvaltningar
och bolag att samarbeta med BoråsBorås, och vill driva marknadsföringen av Borås i
bred samverkan med dessa. Borås Energi och Miljö anser sig inte omfattas av motionens
förslag.
Stadsdelsnämnden Väster, Utbildningsnämnden och Revisorskollegiet avstår från att
yttra sig.
Kommunstyrelsens överväganden
BoråsBorås TME AB har skapats bland annat för en samverkan kring marknadsföring
av varumärket Borås, främst när det gäller besöksnäring och evenemang. Det finns
självklara värden i att den vägen skapa en enhetlig profil i marknadsföringen, såväl till
innehåll som i det grafiska uttrycket. Via BoråsBorås utsträcks samverkan också till
fler aktörer än kommunens förvaltningar och bolag genom arbete tillsammans med
föreningar och näringsliv.
Kommunstyrelsen kan dela den principiella tanken hos motionärerna. Det ligger i sig
inte något nytt i att samordna marknadsföringen av Borås genom BoråsBorås. Dock
är styrelsen tveksam inför ett beslut som skulle medföra ett direkt förbud för förvaltningar och bolag att göra någon marknadsföring utan att gå genom BoråsBorås.
Varje förvaltning och bolag inom Borås Stad har ansvar för kommunikationen om sin
verksamhet, enligt vår kommunikationspolicy, antagen av fullmäktige i januari 2014.
Av detta ansvar följer också att förvaltningar och bolag beslutar om sin egen marknadsföring.
Flera av kommunens verksamheter arbetar i konkurrens med privata företag, andra
kommuner och andra organisationer. Det innebär att förvaltningar och bolag behöver
marknadsföra sig för att skapa positiv uppmärksamhet och kunskap kring vad de kan
erbjuda, både vad gäller tjänster och produkter. Ett exempel är Utbildningsförvaltningens behov av att marknadsföra de kommunala gymnasieskolornas program.
Kommunstyrelsen ser den goda lösningen i att all marknadsföring av Borås som plats
och besöksmål samt av evenemang sker i intimt samarbete och samförstånd mellan
BoråsBorås och de andra nämnder och bolag som är delaktiga. Sådant samspel kan,
som motionärerna påpekar, bidra till att ett plus ett blir tre. Kommunstyrelsen vill
emellertid inte flytta budgetmedel avsedda för marknadsföring från nämnder och bolag till en samlad pott hos BoråsBorås. Nämnder och bolag måste ha kvar sin möjlighet att själva lösa behov av marknadskommunikation.
Kommunstyrelsen vill därmed föreslå Kommunfullmäktige att uppmana alla nämnder
och bolag att samråda med BoråsBorås inför behov av marknadsföring som rör besöksdrivna verksamheter och anläggningar, gäller evenemang, eller handlar om platsvarumärket Borås. Detta kan sedan leda till exempelvis att åtgärden inlemmas i
BoråsBorås kommunikation, eller harmoniseras med denna. Strävan ska vara att skapa
synergier, och att utan tvång eller förbud hitta fördelarna i att samverka. Detta är för
övrigt helt i samklang med remissyttrandet från just BoråsBorås.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppmana alla nämnder och bolag att pröva möjligheten till samverkan med BoråsBorås TME AB
vid marknadsföring som påverkar Borås renommé som besöksmål eller som platsvarumärke.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

MOTION
CENTERPARTIET

2014-04-11

Samlad marknadsföring i Borås!
Det finns stor potential att förbättra den marknadsföring som idag sker av Borås. Det är
angeläget att vi uppfyller de intentioner vi hade när vi för några år sedan inrättade BoråsBorås
TME. Centerpartiet föreslår därför att vi samlar all marknadsföring inom Borås Stad hos
BoråsBorås TME AB, så att bolaget ges rätt förutsättningar att stärka Borås som besöksmål.
Borås har tyvärr stagnerat som besöksmål. Det var inte vad vi eftersträvade när vi samlade
marknadsföringen i ett bolag. Tyvärr har Borås halkat efter resten av riket när vi jämför
besöksantal, och i förlängningen blir det de turistekonomiska effekterna som uteblir.
Intentionen var att de turistekonomiska effekterna skulle stiga till uppemot en miljard kronor
per år, istället stampar vi kring en halv miljard. Vi har potential som vi behöver tillvarata, det
stärker inte bara näringslivet, det stärker hela Borås.
Samlade resurser hos BoråsBorås TME AB ger bättre utfall, med 1+1=3. Det finns ingen
anledning att marknadsföringen ska spridas ut på flera förvaltningar och bolag som är
verksamma inom besöksnäringen. Gemensam marknadsföring hos BoråsBorås TME AB
torde ge betydliga samordningsvinster.
Resurser är dock inte allt. Det finns besöksmål idag som vi behöver marknadsföra aktivare
som besöksanledningar. Vi kan inte vänta på de projekt som är på gång. Vi måste börja bygga
vårt varumärke mera aktivt, ty att bygga upp ett positivt varumärke tar tid. Bland annat finns
det goda skäl att ytterligare marknadsföra Knalleland som ett evenemangsområde, samtidigt
som det finns fina naturområden som fler borde bli varse.
Centerpartiet föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att
-

Uppdra åt Kommunstyrelsen att samla all marknadsföring inom kommunen, inklusive
koncernen, hos BoråsBorås TME AB

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Maj-Britt Eckerström

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Mirjam Jakobsson (MP): Tydligare
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden
I motionen föreslås att:
- Att befintligt system med angivelser av personaltäthet vid äldreboenden kompletteras med
siffror som visar grundbemanningen i sin verklighet angivet i faktisk andel vårdare per äldre
vårdtagare.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-04-21
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0332
Programområde: 3
Handläggare: Carin Liesen Lindqvist, tfn 033-35 30 72
Datum/avdelningschef: 2016-04-14 Ingegerd Eriksson

Sida
1
2016-05-16

Dnr 2012/KS0332

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Carin Liesén Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mirjam Jakobsson (MP):
Tydligare beskrivning av andel vårdare per
vårdtagare på äldreboenden
Mirjam Johansson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-12 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att:
- Att befintligt system med angivelser av personaltäthet vid äldreboenden kompletteras med siffror som visar grundbemanningen i sin verklighet angivet i faktisk
andel vårdare per äldre vårdtagare.
Motionen har inte remitterats.
Kommunstyrelsens övervägande

Motionären har begärt komplettering vid presentation av personaltäthet på äldreboenden och anser att det vedertagna sättet att jämföra bemanning inte beskriver hur
bemanningen egentligen ser ut. 1,0 årsarbetare innebär att det finns en heltidsanställd
per brukare – men denna anställda arbetar endast 37 timmar per vecka. De övrig nästan 2/3 av tiden är den anställda ledig. Som komplement till antal årsarbetare per brukare vill motionären ha redovisning för hur många brukare en personal har hand om.
I praktiken innebär exemplet ovan att en heltidsanställd tar hand om ca tre brukare.
Även om motionären har rätt i sin iakttagelse, skulle införande av ytterligare ett beräkningssätt skapa mer förvirring i diskussionen om bemanning på äldreboenden.
Oavsett beräkningsmodell finns inget optimalt tal för hur mycket personal som behövs på ett äldreboende. Det som har betydelse är att anpassning görs efter brukarnas
behov.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
enhetschef
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Tydligare beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.
För att kunna föra en vettig diskussion och för att kunna fatta beslut i frågor som rör
personalstyrkor på äldreboenden så är det mycket viktigt att dokument över bemanning i
klartext uppvisar verkliga förhållanden. De siffror som idag används i Borås Stad anger
andelen årsanställda vårdare (undersköterskor, vårdbiträden) per äldre vårdtagare, vilket inte
är detsamma som den verkliga faktiska andelen vårdare per vårdtagare. Detta kan ge upphov
till missförstånd.
Vårdandets svåra konst är komplex och innebär många viktiga delar. I synnerhet
demenssjukdom kräver en adekvat vårdinsats. Andelen vårdare per vårdtagare är en absolut
nödvändig grund att stå på för att möjliggöra en god äldreomsorg, som att implementera
kunskap och etiskt tänkande.
Uppdagade missförhållanden på äldreboenden under senare år har inneburit att äldreomsorgen
med jämna mellanrum varit i fokus. Vid en jämförelse mellan privata aktörer och kommunens
verksamhet framkom siffrorna 0,52 respektive 0.70 i personaltäthet. Vetenskaplig forskning
visar på behov av 1,1 vid demenssjukdom. Krav på minimibemanning vid demensavdelningar
har också ställts från politiker under år 2011. Oavsett vad de senaste årens äldredebatt handlat
om, så har siffror över hur stor bemanningen är använts. Vilket betonar vikten av tydlighet i
dessa siffror och att de verkligen speglar hur verkligheten ser ut.
I Borås Stad används personaltäthet som ett jämförelsetal mellan olika äldreboenden och
anger alltså, som nämnts i inledningen, grundbemanningen i vårdare omräknat till
årsarbetare(Åa) per äldre vårdtagare.
Fiktivt exempel på uträkning av grundbemanning Dagtid:
3 personer 100 %
1 person 89 %
1 person 85 %
1 person 79 %
3 personer 75 %
Totalt 778 % (tjänstefaktorer) eller omräknat i årsarbetare (Åa) 7,78 heltidstjänster.
Boendet har 11 brukare (vårdtagare) 7,78/11 = 0,71 i personaltäthet per brukare.
Detta allmänt vedertagna sätt att räkna personaltäthet är för en vanlig medborgare såväl
krångligt som svårbegripligt, men framför allt vilseledande. Siffrorna blir vilseledande på så
sätt att de verkar ange antalet vårdare per vårdtagare som alltid är på plats, vilket inte är fallet
i verkligheten.
Till exempel uppfattas 0,65 i personaltäthet, av de allra flesta, som att 2 vårdare tar hand om 3
äldre vårdtagare. Räknar man om 0,65 i personaltäthet till den faktiska andelen vårdare per
vårdtagare så kommer man fram till siffran 0,25 vilket innebär att 1 vårdare i verkligheten har
hand om 4 vårdtagare i genomsnitt.
Uträkning av verklighetens bemanningssiffror:
Personaltäthet är alltså antal heltidstjänster per vårdtagare.

Som Dagtid räknas 07.00 – 21.00, vilket innebär 14 timmar per dag.
Veckoarbetstiden för heltidsanställda(Åa) är 37 tim
En heltidstjänst(Åa) innebär alltså att en anställd arbetar 37 timmar av de 98 timmar som
dagtid för en hel vecka innebär (7 * 14 timmar)
En heltidstjänst (Åa) motsvarar alltså 0,38 anställda på plats utspritt över tiden (37 timmar av
98 timmar)
Med andra ord:
Ser man närmare på den årsanställdes arbetstid så arbetar denne 37 timmar per vecka , vilket
innebär i genomsnitt 38 % av den totala dagtiden 07,00 – 21,00.
Detta medför att man måste multiplicera den hos Borås Stads angivna siffran i personaltäthet
hos olika äldreboenden med 0,38 för att komma fram till den verkliga bemanningen.
För att ta ytterligare ett exempel:
En grundbemanning med 1,0 i personaltäthet uppfattas som närmast ofattbar, men innebär i
egentligen att 1 vårdare har hand om ca 3 vårdtagare i genomsnitt.

Som dessa uträkningar visar är det viktigt att vara införstådd i, och att man är överens om, vad
någonting är innan man kan diskutera om bemanningen vid Borås Stads äldreboenden kan
anses som godtagbar eller om den är för låg. Det är därför viktigt att det på ett enkelt sätt,
klart och tydligt framkommer hur pass stor bemanningen är vid ett gruppboende. Detta är
viktigt för alla inblandade, de som beslutar likväl som för alla intresserade medborgare i
kommunen.
Att tydliggöra förhållandet av andel vårdgivare per äldre vårdtagare på Borås Stads
äldreboenden skulle medföra att beslut grundade i faktiska förhållanden kan fattas vad gäller
tilldelning av resurser.

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:
-

Att befintligt system med angivelser av personaltäthet vid äldreboenden
kompletteras med siffror som visar grundbemanningen i sin verklighet
angivet i faktisk andel vårdare per äldre vårdtagare.

Mirjam Jakobsson (MP)

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)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2015.
Att godkänna Intern kontrollplan 2016.
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för
2017 och särskilt risker i samband med den nya organisationen.

2016-04-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0821 007
Handläggare: Christina Anemo, tfn 35 53 05
Datum/avdelningschef: 2016-04-26/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-05-16

Dnr 2015/KS0821

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Alla nämnder

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern
kontroll 2015
Inledning
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas uppföljningar av intern kontroll år 2015 samt planer för intern kontroll 2016 inkommit till
Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för
den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras
till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar
bland annat till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
• minimera risker, säkra system och rutiner.
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
• säkra en rättvisande redovisning.
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av uppföljning 2015 och plan 2016
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år. Samtliga nämnder har redovisat
uppföljning av 2015 års plan samt riskanalys och plan för 2016 i samband med årsredovisningen.
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska ske i
ett system som Stadskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har missat att det är den låsta
rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det ska heller inte vara någon skillnad
mellan den rapport som diarieförs och den låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna
uppmanas att beakta detta när uppföljning för 2016 och plan för 2017 ska tas fram.
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i planen.
Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de inträffar och liten
konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i internkontrollplanen. Några
nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet och allvarliga konsekvenser, en
riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska åtgärdas för att minska sannolikheten
och/eller minska konsekvensen av händelsen.
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I samband med att det bildas nya nämnder och för att utveckla och förbättra den interna kontrollen i Borås Stad kommer Ekonomistyrning och Kvalitet och utveckling
kalla till erforderliga utbildningar för samtliga nämnder.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De avvikelser
som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska den interna kontrollplanen baseras på
en riskanalys av rutiner och processer. Vid granskning av 2016 års planer uppmärksammas att nämnderna fortfarande har en övervikt mot de ekonomiska riskerna jämfört med andra risker i verksamheten.
När det gäller planen för 2017 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna att beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för
2017 och särskilt risker i samband med den nya organisationen.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll 2015 för de kommunala bolagen
Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys
och plan för innevarande år.
Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad.
Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera systemet för
intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I detta ärende behandlas den interna kontrollen i
bolagen. Nämndernas interna kontroll behandlas i separat ärende.
Intern kontroll omfattar kommunkoncernens organisation, rutiner och system och syftar bland annat
till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
• minimera risker, säkra system och rutiner
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• säkra en rättvisande redovisning
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av intern kontroll i bolagen 2015 och plan 2016
I syfte att stödja de kommunala bolagen i deras arbete med att stärka den interna kontrollen genomförde lekmannarevisorerna i bolagen år 2012 en verksamhetsövergripande granskning av hanteringen av
intern kontroll i flertalet av bolagen. Självskattning och uppföljning gjordes enligt den så kallade
COSO-modellen. Under 2013 och 2014 stöttade lekmannarevisorerna därefter bolagen med framtagandet av riskanalyser, riskprioriteringar och framtagande av förslag till internkontrollplaner.
Flertalet bolag har nu planer för intern kontroll, och det åligger bolagsledningarna och styrelserna att
följa upp den interna kontrollen årligen med planerna som utgångpunkt. Lekmannarevisorerna granskar
årligen med utgångspunkt från sin risk- och väsentlighetsanalys om den interna kontrollen i bolagen är
tillräcklig.
Ovanstående initiala arbete har inneburit att flera av bolagen kommit relativt långt i sitt interna kontrollarbete. 47 % av bolagen har upprättat plan för 2015 och redovisat uppföljning av denna. Under
2016 har fler bolag kommit igång med det interna kontrollarbetet och hela 93 % av bolagen har upprättat plan för 2016. Endast ett av bolagen, BSTF AB, har ännu inte påbörjat det systematiska interna kon-

trollarbetet. Då BSTF AB under 2015 varit i ett utvecklings- och omprövningsskede har inte något intern kontrollarbete påbörjats ännu.
Av lekmannarevisorernas granskningsrapporter framgår att bolagen har en god intern kontroll. Dock
framgår att det systematiska interna kontrollarbetet kommit olika långt i bolagen. De flesta har kommit
igång att arbeta systematiskt med frågan. Några bolag har gjort ett mycket gediget arbete och införlivat
intern kontroll som en del i verksamheten. Några av de mindre bolagen är i ett tidigt skede med klar
förbättringspotential.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern kontroll varierar, allt ifrån
att inte ha något intern kontrollarbete eller att precis ha kommit igång till att ha ett väl implementerat
systematiskt kontrollarbete. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen den interna kontrollen som god.
För 2016 har samtliga bolag utom ett en intern kontrollplan, och flera av bolagen har under 2015 utvecklat det interna kontrollarbetet. Kommunstyrelsen vill betona vikten av att samtliga bolag arbetar
aktivt med de nu upprättade planerna så att det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del
i bolagens verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisningen av intern kontroll 2015 och intern kontrollplan 2016 för Borås Stads bolag godkänns.

2016-04-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-20
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0248 007
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-04-19/Magnus Widén

Programområde: 1

Bolag
Borås Lokaltrafik AB
Inkubatorn i Borås AB
AB Bostäder i Borås
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Fristadbostäder AB
Viskaforshem AB
Borås Stadshus AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB

Uppföljning av IK 15
ja
nej
ja
nej
nej
ja
nej
nej
ja
ja
nej
ja
ja
nej
nej
andel ja:
47%

Kommentar 2015
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
-

Plan/Riskanalys 16
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
andel ja:
93%

Kommentar 16
ok
upprättat för första gången.
ok
ok
ok
ok
ok
upprättat för första gången.
ok
ok
ok
ok
ok
ok
-

Lekmannarev synpunkter
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete påbörjat
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete påbörjat
Systematiskt IK-arbete påbörjat
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete påbörjat
Systematiskt IK-arbete påbörjat
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete finns
Systematiskt IK-arbete saknas

KS bedömning
ok
ok. Bolaget förväntas påbörja uppföljningar av plan
ok
ok. Bolaget förväntas påbörja uppföljningar av plan
ok. Bolaget förväntas påbörja uppföljningar av plan
ok.
ok. Bolaget förväntas påbörja uppföljningar av plan
ok. Bolaget förväntas påbörja uppföljningar av plan
ok
ok
ok. Bolaget förväntas påbörja uppföljningar av plan
ok
ok
ok. Bolaget förväntas påbörja uppföljningar av plan
Förväntas påbörja IK-arbete, och införa IK-plan 2016
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-05-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0651 253
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-05-03/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-05-16

Dnr 2015/KS0651

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp);
Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet!
Morgan Hjalmarsson (Fp) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att sälja 25
% av fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra nödvändigt kapital
inför kommunens kommande stora investeringsbehov, samt ge en flexiblare fastighetsorganisation.
Kommunstyrelsen konstaterar liksom motionären att kommunen står inför stora investeringar framöver, men delar inte motionärens åsikt om att sälja delar av fastighetsbeståndet.
Vid ett långsiktigt behov bör kommunen äga de fastigheter där egen verksamhet bedrivs. Ägandet ger bästa möjligheten att utveckla Borås Stad för bostäder, verksamheter, service, infrastruktur, rekreation, bytesobjekt m.m. Avyttring kan aktualiseras först
om strategiska motiv saknas eller ingen kommunal verksamhet bedrivs i fastigheten.
För närvarande finns det inget behov av att frigöra kapital för kommunen. Med nuvarande marknadsläge är det dessutom svårt att få en positiv avkastning på penningmarknadsplaceringar, varför det får ses som en god kapitalplacering att fortsätta äga
verksamhetsfastigheter, mark och skog.
Utgångspunkten för Borås Stad bör därför vara att fortsätta äga, och inte sälja av fastighetsbeståndet. Utifrån investeringsnivåer och behov av att frigöra kapital på längre
sikt, får kommunen vid varje tillfälle ta ställning till eventuella avsteg från huvudprincipen att äga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
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

MOTION
FOLKPARTIET

2015-09-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet!

Kommunen står inför en stor investeringspuckel de kommande åren, vilket kommer sig av den
stora befolkningstillväxten i Borås. Det kräver utbyggda kommunala verksamheter och det kräver
nya lokaler. Det kommande decenniet står vi också inför ett enormt infrastrukturprojekt i form
av Götalandsbanan. Borås Stad kommer att behöva göra betydande investeringar för att bygga
kompletterande infrastruktur och nya verksamhetsområden.
Investeringspuckeln talar för att vi behöver frigöra kapital för nya investeringar som bygger vår
stad starkare. Samtidigt kan vi skapa en flexiblare fastighetsorganisation genom att äga en mindre
andel själva. Det gör att vi flyttar risk från kommunen till marknaden och vi kan optimera vårt
fastighetsägande.
Folkpartiets förslag är att sälja 25 procent av kommunens fastighetsbestånd, inklusive
skogsfastigheter. Det frigör kapital till nya investeringar och ger oss en flexiblare
fastighetsorganisation.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för att sälja 25 procent av fastighetsbeståndet.
Morgan Hjalmarsson (FP)
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Svar på motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman
(SD); Inför ett mångkulturellt bokslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

2016-04-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0097 041
Handläggare: Christina Anemo, tfn 033-355305
Datum/avdelningschef: 2016-04-25/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-05-16

Dnr 2015/KS0097

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Crister Spets (SD), Tony
Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund (SD), Björn Qvarnström (SD)
och Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut
Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-09 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter
som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med början 2015 som presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och
regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och
därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet
och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och
nödställda anser Kommunstyrelsen att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett
synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå.
I Borås Stads Vision 2025 står det att i Borås står möten mellan människor i fokus.
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika
kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och
handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen
och omvärlden.
Att då särskilja och beräkna kostnader och intäkter för vissa grupper är inte förenligt
med stadens vision.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
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

1. Motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD): Inför ett mångkulturellt bokslut
2015/KS0097
Publicerad på internet:
Handlingarna bedömda för
publicering på internet:
Infogade filer:
Handläggare:
Datum:
Händelsetyp:

2015-01-09 14:09:14
Handlingarna är ännu ej bedömda
Nej
Christina Anemo/BKMAN
2015-01-09 00:00:00
IN

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2015-01-09 13:57 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Crister Spets <crister.spets@sverigedemokraterna.se>
<boras.stad@boras.se>
2015-01-09 13:46
Motion

Motion till kommunfullmäktige i Borås 2015 01 09
Inför ett mångkulturellt bokslut
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på
kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till.
Antalet kvadratmetrar per skolelev går att få bekräftat och kan mätas mot ett index, och
vi diskuterar kostnader för kultur och idrottsföreningarnas bidrag, vi diskuterar
besparingar inom i stort sett alla nämnder.
Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för det mesta, men när vi kommer till
invandringspolitiken och kostnaderna kring området är det stopp. Då går det varken att
räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa frågan. Det svar man får om man ställer
frågan, är att det inte är demokratiskt försvarbart och heller inte etiskt riktigt att räkna
på kostnaden. Är det då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar, eller varför inte en
pensionär? Är det inte rätt att medborgarna i Borås Stad får reda på hur fördelningen av
skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna? Flera undersökningar har
visat på samhällets betydande kostnader för den senare tidens invandring. En av dessa
är gjord av universitetslektor Lars Jansson, SvD (2002-08-21), som räknade ut att
invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år.
Professor Bo Söderstens uträkningar, DN (2003-12-28) visade på kostnader mellan
40-50 miljarder netto varje år.
Några år senare, i studie publicerad 2009, kom professor Jan Ekberg fram till en
nettokostnad på mellan 1,5 och 2 procent av BNP för år 2006, motsvarande 45-60
miljarder kronor.
Den senaste beräkningen gjord 2013 av ekonomen Jan Tullberg, tidigare forskare vid
Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi ger vid handen att kostnaden är
250 Miljarder per år.
Ytterligare ett exempel är Ilmar Reepalu (S), som i DN (2007-07-17) menade att det
statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas faktiska
kostnader.

Vad den kommer att sluta på nu när det mer eller mindre är fri invandring vågar man
knappt tänka på. När vi tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot
invandrare är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i
segregation och utanförskap. Tyvärr har vi misslyckats. Områden som Norrby,
Hässleholmen och Hulta där de två senaste är med på rikspolisens lista (En nationell
översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället) har växt fram vilka
och är extremt segregerade idag. Parallella samhällen växer upp i dessa stadsdelar vilket
gör att olika nationella grupper samlas på olika områden vilket splittrar Borås än mer.
Kan man på riktigt tro att det är lätt för invandrare att träffa fler svenskar och bli en del
av vårt samhälle när cirka 25 procent beroende på hur man räknar i Borås Stad har
invandrarbakgrund?
Arbetslösheten är större för invandrare vilket delvis är orsakat av att deras eventuella
tidigare utbildning inte är anpassad efter svenska förhållanden. Brister i språket och de
stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att komma in i arbetslivet. Kostnader
för subventionerade arbetsgivaravgifter, SFI-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar
inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster, lönedumpning samt ökad segregation i
samhället är delar av följderna av dagens invandringspolitik. Det som just radats upp
och säkert många fler poster innebär stora kostnader. Vi känner inte heller till storleken
på intäkterna, men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna för Borås Stad,
trots generösa bidrag från staten. Om massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk
vinning för Borås och för Sverige innebär den här motionen en chans för den här
församlingens ledamöter att bevisa det genom att bifalla motionen. Om det innebär en
förlust så måste ju även detta vara intressant för församlingen och övriga medborgare i
Borås Stad att få veta vad det kostar varje Boråsare att vara generös eller mantrat som
övriga i församlingen upprepar ”att vi har råd” kan bevisas eller motbevisas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att fullmäktige beslutar att kommunen
årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på
intäkter och utgifter som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med
början 2015 som presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Crister Spets KF (SD)
Tony Strandgård KF (SD)
Patric Silfverklinga KF (SD)
Johan Österlund KF (SD)
Björn Qvarnström KF (SD)
Andreas Bäckman KF (SD)
-Mvh
Crister Spets
Distriktsordförande SD Sjuhärad
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Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås
sjöar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-04-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-05-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0671 406
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-04-25/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-05-16

Dnr 2014/KS0671

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och
Annette Carlson (M): Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar
Ovanstående motionärer har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att ”Höja kontrollavgiften för de
personer som bryter mot Borås stads fiskeregler, i enlighet med motionens intentioner”.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som avstyrker motionen.
Nämnden är överens med motionärerna om att reglerna för stadens sjöar ska följas
men avstyrker motionen eftersom huvuddelen av det tjuvfiske som motionärerna vill
stävja är lagbrott. Lagbrott behandlas av åklagare och kommunen kan i dessa fall inte
ta ut någon kontrollavgift.
Kommunstyrelsen gör givetvis ingen annan bedömning än Tekniska nämnden att
”tjuvfiske” är en polisiär fråga och böternas omfattning ligger därför inte inom
kommunens ansvarsområde. Den kontrollavgift som kommunen kan ta ut omfattar
till exempel regler om hur många redskap en fiskare får fiska med eller minimimått på
fisken. Bryter en fiskare mot dessa regler kan en kontrollavgift tas ut. I dagsläget
uppgår denna kontrollavgift till 1 000 kr. Det åligger Tekniska nämnden att besluta
om regler och avväga kontrollavgiftens storlek. Kommunstyrelsen uppmanar Tekniska
nämnden att se över kontrollavgiften om den kan behöva höjas i preventivt syfte för
att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
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

MOTION

2014-09-24

Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar
Tjuvfisket har ökat i de sjöar som kontrolleras av kommunen. Vid genomförda kontroller, så bryter
närmare 25 procent av fiskarna mot reglernas som är uppsatta i stadens sjöar. Moderaterna är för
ordning och reda i samhället, så också vid kommunens sjöar.
Vi vill att det ska bli mer kännbart att bryta mot de regler som är uppsatta.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Höja kontrollavgiften för de personer som bryter mot Borås Stads fiskeregler, i enlighet med
motionens intentioner

Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)

Sida

REMISSVAR

Tekniska nämnden

1(2)

Datum

Diarienummer

2014-12-16

2014/854 650

Kjell Johansson, 73 54

Kommunstyrelsen

Motion: Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0671

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Tekniska nämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden är överens med motionärerna om att reglerna för stadens sjöar ska
följas men avstyrker motionen eftersom huvuddelen av det tjuvfiske som
motionärerna vill stävja är lagbrott. Lagbrott behandlas av åklagare och kommunen
kan i dessa fall inte ta ut någon kontrollavgift.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden ansvarar för fiskefrågor i kommunen. Det innebär bland annat
skötsel av regnbågsfisket i flera av våra tätortsnära sjöar. Tekniska förvaltningen
arbetar aktivt i de fiskevårdsområden där Borås Stad har betydande andel av
fiskerätten men har även regelbunden kontakt med samtliga fiskevårdsområden i
kommunen.
En viktig fråga som motionärerna tar upp är hur man skall minska de fiskerelaterade
brotten.
Mörkertalet för tjuvfiske är stort. Hur utbrett tjuvfisket är i kommunens vatten är
omöjligt att säga. Kommunens vatten bevakas av cirka 30 fisketillsyningsmän. Polisen
har informerats om våra regler för att underlätta för initiativ från deras sida.
Det är viktigt att först klargöra att det finns två kategorier av brott:
1. Brott mot lagen – Staten kan besluta vilka tider på året fiske får ske och med vilka
fiskeredskap men även att helt freda fiskarter. Det vanligaste lagbrottet är troligen när
någon som inte har fiskerätt fiskar utan fiskerättsägarnas tillstånd – ”tjuvfiske”.
Påträffas någon som begår ett lagbrott får en fisketillsyningsman beslagta
utrustningen och lämna in den till polisen. Ärendet hamnar sedan hos åklagaren.
Eventuella böter tillfaller staten.
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2. Brott mot de beslut som fattas av fiskevårdsområdena – till exempel hur många
redskap en fiskare får fiska med eller minimimått på fisken. Bryter en fiskare mot
dessa regler kan en kontrollavgift (som tillfaller fiskevårdsområdesföreningen) tas ut.
Fiskevårdsområdesföreningen måste besluta om kontrollavgiftens storlek på sitt
årsmöte. För närvarande är maximalt belopp cirka 4000 kronor.
I kommunens vatten är det absolut vanligaste brottet att någon fiskar utan att ha löst
fiskekort. Detta är ett lagbrott och berörs inte av den ställda motionen. Det största
problemet med att minska tjuvfisket är att en fisketillsyningsman inte har samma
befogenheter som en polisman. De får inte hålla fast en misstänkt eller kräva
legitimation. I sådana situationer måste tillsyningsmannen tillkalla polis.
I de vatten som kommunen förvaltar (kommunen har här övertagit fiskevårdsområdets roll) beslutar vi om regler och kontrollavgift. Reglerna trycks på fiskekorten
och har den som fiskar inget kort är det som tidigare sagts ett lagbrott. Tekniska
nämnden beslutade 2011 om en kontrollavgift på 1000 kronor. Beloppet motsvarar
ungefär det bötesbelopp som de som döms för lagbrott normalt får betala. Tekniska
nämnden ser ingen större preventiv anledning i dagsläget att höja detta belopp. En
ändring av kontrollavgiften medför dessutom att broschyrer, informationsskyltar,
fiskekort och beslagsblanketter blir inaktuella och måste göras om.
För att kunna bedriva ett bra fiskevårdsarbete är det viktigt att kunna fatta beslut nära
där verksamheten bedrivs. Tekniska nämnden anser att frågan om kontrollavgift bör
fattas på nämndnivå.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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Revidering av Regler för finansverksamheten
Borås Stad
Sammanfattning
Revidering av Regler för finansverksamheten behöver göras. Ändringen avser nedanstående områden:
1. nya placeringsregler
2. tillägg i finanschefens ansvarsuppgifter avseende kontanthantering och rätt att
utfärda instruktioner
3. utökad kontrollfunktion
Nya placeringsregler
Osäkerheten kring hur skattelagstiftningen ska tolkas avseende koncernintern utlåning
av den egna kassan ledde hösten 2014 till att utlåningen av Borås Stads kassa till de
kommunala bolagen via internbanken upphörde. Istället placerades kassan externt i
bankinlåning och penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år i avvaktan
på ett klargörande.
I dagsläget finns inga indikationer på att ett klargörande från skattemyndigheten är
nära förestående och Riksbankens sänkning av reporäntan till negativ nivå gör det
svårt att placera i korta penningmarknadsinstrument med tillåten rating och positiv
avkastning.
Det överordnade målet är fortfarande att låna ut stadens kassa till internbanken för
vidareutlåning till de kommunala bolagen. I avvaktan på ett klargörande i skattefrågan
behöver reglerna kompletteras med hur långfristiga placeringar ska hanteras. Kommunstyrelsen föreslås besluta om en revidering av befintliga regler för finansverksamheten, som gör det möjligt att placera i obligationer (räntebärande instrument med
längre löptid än 1 år). Den genomsnittliga löptiden maximeras till 2 år +/- 1 år. Revideringen innebär en omarbetning av punkt 4.6 och 4.7 samt tillägg av punkterna 4.8,
4.9 och 4.10.
Avsnitt 4.10 är nytt och har tillkommit som en följd av att kommunen gör externa
placeringar. Syftet är att tydliggöra Borås Stads strävan att göra såväl korta som långa
placeringar både hållbara och ansvarsfulla. Genom att hänvisa till ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag tydliggörs de etiska kraven
och stycket om fossilfria placeringar har stöd i kommunens miljömål.
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Tillägg i finanschefens ansvarsuppgifter avseende kontanthantering och rätt
att utfärda instruktioner
I samhället sker betalning över disk i allt mindre grad med kontanter. Det är viktigt att
kommunens alla verksamheter följer med i den utvecklingen och erbjuder medborgarna kontantfria betalningsalternativ, dock utan att möjligheten att betala med kontanter upphör.
Som en följd av den minskade förekomsten av kontanter i samhället har det blivit allt
svårare för kommunen att hitta effektiva och säkra lösningar både för att hantera
mottagna kontanter men också att förse verksamheter med kontanter. Därför är det
viktigt att i kommunens interna verksamhet eftersträva ett minimum av handkassor.
Anställda som i tjänsten gör frekventa personliga utlägg ska i istället erbjudas kontantfria betalningsalternativ.
Förutom Regler för finansverksamheten behöver mer specifika instruktioner kunna
utfärdas, exempelvis instruktioner för kommunens momshantering och penninghantering. Skrivning om att finanschefen ansvarar för att utfärda sådana instruktioner
införs i reglerna.
Utökad kontrollfunktion
I avsnittet Organisation införs en skrivning att extern part regelbundet kontrollerar att
riskmandaten för finansverksamheten efterlevs. Detta sker sedan tidigare, men införlivas nu i regelverket.
Föreslagna ändringar
Befintlig lydelse punkt 2
2 Organisation
Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för finansverksamheten och hanterar alla finansiella risker i Borås Stad
2. En funktion för finansadministration, placerad i avdelningen Redovisningsservice,
i Servicekontoret. Funktionen utgör back office för administration av finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt till chefen för Redovisningsservice.
3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säkerställa att ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer regler för finansverksamheten. Funktionen
rapporterar direkt till ekonomichefen.

Ny lydelse punkt 2
2 Organisation
Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för finansverksamheten och hanterar alla finansiella risker i Borås Stad
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2. En funktion för finansadministration, placerad i avdelningen Redovisningsservice,
i Servicekontoret. Funktionen utgör back office för administration av finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt till chefen för Redovisningsservice.
3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säkerställa att ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer regler för finansverksamheten. Funktionen
rapporterar direkt till ekonomichefen.

Extern part kontrollerar regelbundet att regler och riskmandat efterlevs.
Befintlig lydelse punkt 3.3
3.3 Internbanken
Kommunen finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten
på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
Finanschefen ansvarar för att
a) Säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) Vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna för finansverksamheten
c) Verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner.
d) Besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag.
e) Bevaka och hantera kommunens finansiella risker
f) Utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt
säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
g) Rapportera till kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
h) Upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2
i) Samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
j) Samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
k) Sammankalla och leda internbanksrådet
l) Bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan var
till nytta för kommunkoncernen.
m) Följa upp att bolagen följer av respektive bolagsstyrelse fastställd räntebindningsstrategi och tillhörande risk mandat.
n) Tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att
erbjuda kommunkoncernen intern och extern rådgivning.

Ny lydelse punkt 3.3
3.3 Internbanken
Kommunen finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) Vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna för finansverksamheten
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c) Verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner.
d) Besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag.
e) Bevaka och hantera kommunens finansiella risker
f) Utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt
säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
g) Rapportera till kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
h) Upprätta rapporteringsstruktur som biläggs i bilaga 2
i) Samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
j) Samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
k) Sammankalla och leda internbanksrådet
l) Bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan var
till nytta för kommunkoncernen.
m) Följa upp att bolagen följer av respektive bolagsstyrelse fastställd räntebindningsstrategi och tillhörande risk mandat.
n) Tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att
erbjuda kommunkoncernen intern och extern rådgivning.
o) Alla kommunens verksamheter har kontantfria betalningssätt att erbjuda medborgarna samt minimera förekomsten av kontanter internt.
p) Utfärda instruktioner inom finansverksamhetens område till stöd för verksamheten

Befintlig lydelse punkt 3.5
3.5 Rikskontrollfunktionen ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för normportfölj och riskmandat (bilaga 1)
b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till ekonomifunktionen

Ny lydelse punkt 3.5
3.5 Rikskontrollfunktionen, själva eller genom extern part, ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för normportfölj och riskmandat (bilaga 1)
b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till ekonomifunktionen

Befintlig lydelse punkt 4.6
4.6 Regler för extern placering av överskottslikviditet
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla
likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
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a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en
maximal löptid om 12 månader
c) ingen särskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 50% av
samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos en
enskild motpart
d) om placeringsvolymen beräknas överstiga 300 miljoner kronor och placeringshorisonten överstiger 1 år ska Kommunstyrelsen besluta om placeringsstrategi

Ny lydelse punkt 4.6
4.6 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont under 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla
likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en
maximal löptid om 12 månader
c) ingen särskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 50% av
samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos en
enskild motpart
d) om placeringsvolymen beräknas överstiga 300 miljoner kronor och placeringshorisonten överstiger 1 år ska Kommunstyrelsen besluta om placeringsstrategi

Befintlig lydelse punkt 4.7
4.7 Tillåtna instrument
Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, placeras i följande instrument.
a) Kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen A-1 (S&P) eller P-1
(Moodys)
b) Penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K1 rating (S&P)
c) Skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting
d) Kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med

Ny lydelse punkt 4.7
4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år
Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, placeras i följande instrument.
a) Kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen A-1 (S&P) eller P-1
(Moodys);
b) Penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K1 rating (S&P);
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c) Skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska statens helägda bolag, Kommuninvest, svenska kommuner och landsting samt av svenska kommuner och landsting helägda bolag;
d) Kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med.
e) Korta räntefonder (genomsnittlig räntebindning max 1 år) registrerade hos Finansinspektionen bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet
och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga
placeringsbegränsningar/placeringsregler.

Ny punkt 4.8
4.8 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont över 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla
likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
e) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen).
f) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.9 med en genomsnittlig löptid på 2 år med en tillåten avvikelse på +/- på 1 år och en maximal
löptid på 5 år.
g) ingen särskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 10% av
samtliga placeringar med en återstående löptid över 1 år. Dock får alltid upp till
50 miljoner kronor placeras hos en enskild motpart

Ny punkt 4.9
4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1 år
Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, placeras i följande instrument.
a) Obligationer utgivna av Kommuninvest, svenska staten och svenska statens
helägda bolag samt obligationer garanterade av svenska staten;
b) Obligationer utgivna av svenska kommuner och landsting eller av dessa helägda
bolag;
c) Obligationer utgivna av motparter vars rating är lägst antingen AA- (S&P) eller A1
(Moodys)
f) Långa räntefonder (genomsnittlig räntebindning över 1 år) registrerade hos Finansinspektionen bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet
och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga
placeringsbegränsningar/placeringsregler.

Ny punkt 4.10
4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar
Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner
och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rät-
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tigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol,
spel, pornografi eller tobak.
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.

Borås den 2 maj 2016

Martin Jakobsson, Finanschef
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Regler för
finansverksamheten
Borås Stad
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för Borås
kommunkoncern. Riktlinjerna för finansverksamheten omfattar Borås Stad med
majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt separat beslut i
Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat kommunkoncernen.
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att Kommunstyrelsen ska besluta om regler
för finansverksamheten för Borås Stad. Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten
att majoritetsägda bolag ska besluta om regler för finansverksamheten med
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat.
Borås Stads stiftelseförvaltning regleras i Borås Stads regler för förvaltning av
kommunens stiftelser.
1.2 Syfte med reglerna för finansverksamheten
Syftet med reglerna för finansverksamheten är att ange
–
–
–
–

hur kommunens finansiella risker ska hanteras
mål och regler för hur kommunen ska driva sin finansverksamhet
ansvarsfördelning
hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske.

1.3 Mål med finansverksamheten
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att det övergripande målet för
finansverksamheten i hela kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk
hushållning genom att
– tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget
– säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
– inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto
– effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden,
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
– effektivt
– betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte
förekomma.
– aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till kostnaden
för att minska eller eliminera risker
– med etisk hänsyn och med hög kompetens.
Regler för finansverksamheten 3

1.4 Uppdatering av regler för finansverksamheten
Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera reglerna för
finansverksamheten.

2 Organisation
Kommunfullmäktig
e

Bolag ej ingående
i Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen

Borås Stadshus AB
med dotterbolag

Servicenämnden

Stadskansliet

Internbanksrå
d

Servicekontoret

Kommunchef

Redovisningsservice
(finansadministration)

Ekonomistyrning

Finansfunktion
(internbank)

Budgetfunktion
(funktion för riskkontroll)

Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för
finansverksamheten och hanterar alla finansiella risker i Borås Stad.
2. En funktion för finansadministration, placerad i avdelningen Redovisningsservice,
i Servicekontoret. Funktionen utgör back office för administration av
finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt till chefen för
Redovisningsservice.
3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säkerställa
att ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från
internbanken. Funktionen rapporterar direkt till ekonomichefen. Extern part
kontrollerar regelbundet att regler och riskmandat efterlevs.
4 Regler för finansverksamheten

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett samarbetsorgan för
finansverk samheten i kommunkoncernen. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande
organ till internbanken och ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag
samt tjänstemän från kommunen. Kommunens finanschef är sammankallande. Minst
fyra möten med minnesanteckningar ska hållas årligen.

3 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens ansvar styrs av riktlinjer för
finansverksamheten som beslutas av Kommunfullmäktige. En aktiv finansförvaltning
ställer krav på korta handläggningstider och därigenom väl definierade
delegationsuppdrag. Utöver vad som anges nedan fastställs kommunens
ansvarsfördelning av Kommunstyrelsen beslutad delegationsordning.
Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande.
3.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar - utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar - för att
a) godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken
b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4
c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8
d) vid behov besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9
e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om motvärdet
på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, enligt kapitel 11
f) ) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella
rapporteringen
3.2 Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att
a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för
finansverksamheten om särskilda skäl föreligger och rapportera detta vid nästa
rapporteringstillfälle till Kom- munstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för finansverksamheten
tillfälligtvis ska hanteras.
3.3 Internbanken
Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten
på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
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Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna
för finansverksamheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för
kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner
d) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
e) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
f) ) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt
säker- ställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
g) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
h) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2
i) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
j) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
k) sammankalla och leda internbanksrådet
l) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara till
nytta för kommunkoncernen
m) följa upp att bolagen följer av respektive bolagsstyrelse fastställd
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat
n) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att
erbjuda kommunkoncernen intern och extern rådgivning
o) alla kommunens verksamheter har kontantfria betalningssätt att erbjuda
medborgarna samt minimera förekomsten av kontanter internt.
p) utfärda instruktioner inom finansverksamhetens område till stöd för verksamheten
3.4 Chefen för Redovisningsservice
Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) administrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner
b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till chefen för Servicekontorets avdelning för
Ekonomi/fordon/ verkstad.
3.5 Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen, själva eller genom extern part, ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med
beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för
normportfölj och risk- mandat (bilaga 1)
b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till ekonomichefen.
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4 Likviditetshantering
4.1 Allmänt
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av
kortfristiga låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering
och förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet.
Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och
god likviditetsplanering.
4.2 Likviditetsplanering
Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av internbanken. Bolagen och
förvaltningarna rapporterar likviditetsprognoser enligt anvisningar från internbanken.
Likviditetsplaneringen ska vara till grund för bedömning av betalningsberedskapen på
kort (1 dag – 12 mån) och lång sikt (1 – 3 år) samt utgöra underlag för beslut om
upplåning och placering av likvida medel.
4.3 Koncernkonto
I kommunkoncernen ska finnas ett koncernkontosystem för samordning av
betalningsflöden. Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton.
4.4 Likviditetsreserv
Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunkoncernens
kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på tre bankdagar, outnyttjade kreditlöften
och framtida positiva netton av kassaflöden inom tre dagar. Likviditetsreservens storlek
specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisker.
4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet
Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för
vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens
möjligheter till ränteavdrag.
Följande regler gäller för intern placering av kommunens överskottslikviditet.
a) all placering ska ske med rörlig räntebas
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i
förhållande till kommunens framtida betalningar (matchningsprincipen)
c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas och
likställas med extern upplåning.
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4.6 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont under 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla
likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommun- koncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont
som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en
maximal löptid om 12 månader
c) ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 50 procent
av samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos en
enskild motpart.
4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år
Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar,
placeras i följande instrument.
a) kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen lägst A-1 (S&P) eller
P-1 (Moody’s);
b) penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K-1-rating (S&P);
c) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska statens helägda bolag, svenska kommuner och
landsting samt av svenska kommuner och landsting helägda bolag.
d) kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med.
e) Korta räntefonder (genomsnittlig räntebindning max 1 år) registrerade hos Finansinspektionen
bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fonderna ska i
allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga placeringsbegränsningar/placeringsregler.
4.8 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont över 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla
likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom
kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som
gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen) .
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.9 med en
genomsnittlig löptid på 2 år med en tillåten avvikelse på +/- 1 år och en maximal löptid
på 5 år.
c) ingen särskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 10% av samtliga
placeringar med en återstående löptid över 1 år. Dock får alltid upp till 50 miljoner kronor
placeras hos en enskild motpart.
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4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1 år
Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år får, utöver utlåning
inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, placeras i följande instrument.
a) obligationer utgivna av Kommuninvest, svenska staten och svenska statens helägda bolag
samt obligationer garanterade av svenska staten;
b) obligationer utgivna av svenska kommuner och landsting eller av dessa helägda bolag;
c) Obligationer utgivna av motparter vars rating är lägst antingen AA- (S&P) eller A1
(Moodys)
d) Långa räntefonder (genomsnittlig räntebindning över 1 år) registrerade hos
Finansinspektionen bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet och
riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga
placeringsbegränsningar/placeringsregler
4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar
Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma riktning som Borås
Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s
program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot
tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s riktlinjer för
multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning,
konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol, spel, pornografi
eller tobak.
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna
eller producera fossil energi.

5 Upplåning
5.1 Allmänt
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. Med upplåning avses alla
former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av internbanken i
Borås Stads
namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör för koncernen
förmån- liga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av
internbanken samt godkännas av Kommunstyrelsen.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. All leasing i
kommunen beslutas av Kommunstyrelsen.
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer.
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5.2 Regler
Följande regler gäller vid upplåning.
a) internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög
kvalitet på lånedokumentation och enkel administration
b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för
kommunkoncernen ska inte förekomma
c) internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning
d) låneförfall inför årsskiften ska i möjligaste mån undvikas
e) upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda lånebelopp inte understiger 100
miljoner kronor
f) ) godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är skandinavisk bank med
rating om minst A- (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om
minst AA- (S&P) eller Aa3 (Moody’s).
Regler för hantering av finansieringsrisker finns i kapitel 8.
5.3 Upplåningsformer
Följande upplåningsformer är tillåtna.
a) upplåning får ske genom utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev
b) upplåning får ske genom banklån från svensk eller utländsk bank
c) upplåning får ske genom tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution
eller placerare.
Kommunstyrelsen ska besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram
och obligationsprogram.

6 Utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
6.1 Allmänt
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och
borgensramar. Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till
bolagen.
6.2 Regler
Följande regler gäller för utlåning och borgen.
a) internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra
hand genom att gå i borgen för upplåningen
b) all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas
c) all utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad
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d) all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna
e) vid utlåning sker internbankens prissättning enligt
6.3.
f) borgen får inte vara generell
g) underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen
innan borgen tecknas
h) all borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med
underliggande kreditavtal ska arkiveras
i) vid borgen ska borgensavgift baserad på internbankens prissättning enligt 6.3
belasta borgenstagaren.
6.3 Internbankens prissättning
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med
privata aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre än de
villkor bolaget skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det
pris som är resultatet av nedanstående två delar.
1. En rörlig räntebas knuten till stibor 3 månader.
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad
respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter på respektive kredit i
kommunkoncernens samlade låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens
portfölj bedöms vid upplåningstillfället och marginalen beräknas därefter som ett vägt
genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. Internbanken ska vid bedömningen ta
hjälp av extern part.
För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan prissättningen utgöras av
internbankens självkostnadspris.
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin prissättning, dels
för att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att
otillbörlig kon- kurrens inte ska uppstå. Internbankens prissättning ska löpande
redovisas till internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.
6.4 Administration av utlåning
För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform
för internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive
bolag och ränteberäknar detta dagligen. Kvartalsvis debiteras respektive bolag genom
att kvartalets räntekostnader dras från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av
internbanken enligt
6.3. Underlag för ränteberäkning skickas till respektive bolag månadsvis.

Regler för finansverksamheten 11

7 Utlåning och borgen till externa parter
7.1 Allmänt
Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om det kan
anses vara av allmänt intresse.
För extern utlåning och borgen till bolag och organisationer beslutar
Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.
7.2 Regler
Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning.
a) utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, alternativt med
möj lighet att årligen justera lånevillkoren.
7.3 Internbankens avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på denna, efter
för- slag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas årligen.

8 Finansieringsrisk
8.1 Allmänt
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller
endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan
säkerställs på såväl kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps
likviditetskriterier beaktas.
8.2 Regler
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a) internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande minst 100
procent av kommunkoncernens samlade finansieringsbehov de kommande 3 månaderna
och minst 50 procent av finansieringsbehovet de kommande 12 månaderna, dock lägst
200 miljoner kronor vid varje givet tillfälle
b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad
räntemarginal och en återstående löptid om minst 3 månader
c) högst 40 procent av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym får
förfalla under en enskild 12-månadersperiod
d) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens kapi
talbindning (bilaga 1)
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e) internbanken ska sträva efter att ha upplånings- och kreditlöftesvolymen
fördelad på minst 3 olika upplåningsformer eller långivare
f) ) om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym beräknas överstiga 1
000 mil- joner kronor ska internbanken eftersträva att fördela upplåningen så att högst
50 procent
av upplåningen i genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma
kreditgivare/ upplåningsform
g) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och
utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för
utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan
av denna omatchade utlåning får dock inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100
miljoner kronor.

9 Ränterisker
9.1 Allmänt
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och
snabba genomslag i finansnettot.
Majoritetsägda bolag ska enligt finansiella riktlinjer för Borås kommunkoncern
utforma strategi och riskmandat för respektive bolags räntebindning. Internbanken ska
låna ut till bolagen med rörlig räntebas via koncernkontot och göra transaktioner i
räntederivat med bolagen.
Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat,
placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.
Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga
finansnetto inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för
finansverksamheten.
9.2 Regler
Följande regler gäller för hanteringen av ränterisker.
a) all utlåning till bolagen ska ske med rörlig räntebas via kommunens
koncernkontostruktur
b) all upplåning för vidareutlåning till bolagen ska som huvudprincip ske med rörlig
ränte- bas
c) om upplåning för vidareutlåning till bolagen sker med fast räntebas ska
internbanken ingå de derivattransaktioner som krävs för att nå en rörlig räntebas för
vidareutlåning
d) i alla derivattransaktioner med motparter inom kommunkoncernen ska som
huvudprincip ränterisken elimineras genom matchning av räntevillkor i ett externt eller
internt derivat
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e) undantag från punkt d) medges för derivattransaktioner under 10 miljoner kronor
med en löptid kortare än 3 år. Summan av omatchade derivat får dock inte vid vart
tillfälle uppgå till mer än nominellt 20 miljoner kronor
f) ) i den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och
utlåningsvillkor för att minimera ränterisken. Undantag medges för utlåning av belopp
under 10 miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade
utlåning får dock inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor
g) om kommunen är nettolåntagare ska det finnas en tydligt definierad strategi för
ränte- riskhanteringen som tillsammans med metoder för uppföljning, utvärdering och
ett risk- mandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen. Strategin ska biläggas
dessa regler i bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd förfallostruktur för
räntebindningen och motiv för valet av strategi ska dokumenteras.

10 Derivatinstrument
10.1 Allmänt
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument i
marknaden. All användning av derivatinstrument förutsätter att internbanken har god
förståelse för instrumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har
administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.
10.2 Motpartsrisker
Med motpartsrisker avses risken för att motparten i derivattransaktioner inte kan
fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. Internbanken ska sträva efter att sprida
externa mot- partsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion.
Bedömningen ska avse nettoexponering och beakta kommunens hela engagemang
med motparten.
För flexibilitet och handlingsberedskap ska internbanken så långt det är möjligt se till
att kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.
10.3 Regler
Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a) derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i
underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande
valutaexponeringar
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt,
swapar, optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och
valutarisker
c) riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före
affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av derivatinstrument innehålla en
modell för derivatinstrumentets påverkan på förfallostrukturens räntebindning
d) samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas kvar14 Regler för finansverksamheten

talsvis i månadsrapporteringen
e) alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan parterna
f) ) kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal med
minst 4 externa motparter
g) godkända externa motparter vid derivataffärer är skandinavisk bank med rating om
minst A+ (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA(S&P) eller A1 (Moody’s)
h) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade riskmandat för
externa motpartsrisker som bilägges i bilaga 1.
10.4 Internbankens avgifter
Internbankens prissättning för derivattransaktioner ska vara marknadsmässiga och
utan påslag.
10.5 Administration av interna derivat
Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med kommunen
som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska som huvudprincip
derivaten löpa med fyra förfallodagar årligen på IMM-dagar, dvs. den tredje onsdagen i
mars, juni, september och december. Beräkning av räntedebitering sker av
internbanken och underlag för debitering skickas kvartalsvis.

11 Valutarisker
11.1 Valutarisk
För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett
tillhörande riskmandat. Med valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade
kostnader till följd av valutakursförändringar.
Valutakursrisker kan uppstå inom verksamheten. I finansverksamheten uppkommer
valutarisker om kommunen lånar eller placerar i utländsk valuta. I förvaltningarna
uppkommer valutarisker om kommunen upphandlar varor eller tjänster i utländsk
valuta eller får bidrag i utländsk valuta. Valutarisker i förvaltningarnas verksamheter
kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra.
Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera
valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon
kronor eller mer.
Målet är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet i möjligaste mån ska
begränsas. Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras.
11.2 Regler

Regler för finansverksamheten 15

Följande regler gäller för hanteringen av valutarisker.
a) valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument
b) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i
Kommunstyrelsen om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor
eller mer
c) för valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på exponeringen
som bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar förvaltningen efter samråd
med in- ternbanken hur valutarisken ska hanteras.

12 Operativa risker
12.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna
proces- ser, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa
riskerna ska begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutinbeskrivningar
och arbetsinstruktioner.
Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.
En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte
godkänna samma affär. Detta hanteras praktiskt genom olika behörighetsnivåer i
finanssystemet, vilket säkerställer att annan person än den som genomfört affären
kontrollerar och godkänner den.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel
i processer, system eller bristande kontroll.
12.2 Regler
Följande gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a) alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestordning
eller andra delegeringar
b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en
handels- nota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen
c) alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra eller
på annat sätt registreras i redovisningen
d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa
affärsbekräftelser
e) alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska
löpande och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart utredas
och klaras upp. Vid oenighet ska kommunchefen informeras.

13 Rapportering
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Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels
att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella
riktlinjer och regler för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den
rapportering som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt
deras instruktioner.
13.1 Incidentrapportering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är
omöjligt. Varje medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser
och incidenter till kommunchefen. Kommunstyrelsens presidium har rätt att besluta om
tillfälliga avvikelser från regler för finansverksamheten och har även rätt att besluta om
hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras.
13.2 Månadsrapportering
Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering
samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för
risktagande som är specificerade i riktlinjerna och reglerna för finansverksamheten.
Rapporteringen ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringen av
dessa för all upplåning, utlåning och placeringar i kommunen. För de positioner där
marknadsvärdet avviker från bokfört värde ska även detta visas. Rapporteringsstruktur
framgår i bilaga 2.
Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast den 7:e
bankdagen i varje månad.
13.3 Rapportering från bolag och förvaltningar till internbanken
Det åligger nämnderna och styrelserna i bolagen att ge internbanken den information
som behövs för en effektiv finansiell samordning i kommunkoncernen. Internbanken
ska löpande från förvaltningarna och bolagen begära in rapportering för
likviditetsplanering och planering av kommunkoncernens kapitalförsörjning.
13.4 Rapportering från internbanken till internbanksråd
Internbanken ska rapportera verksamheten till internbanksrådet. Rapporteringen ska
bl a baseras på senaste månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt
sammanställning av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för
kommunkoncernen. Internbanken ska i internbanksrådet även rapportera och
redovisa internbankens intäkter och kostnader samt internbankens prissättning.
13.5 Rapportering från Internbanken till bolagen
Bolagen ska få motsvarande månadsrapportering som Kommunstyrelsen får enligt 13.2.
Övrig rapportering till bolagen ska bestå av en engagemangsrapport enligt
rapporteringsstruktur i bilaga 2.
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Bilaga 1

Normportfölj och riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning - normportfölj och riskmandat
Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen anges som andel av internbankens
totala upplånings- och kreditlöftesvolym med kapitalbindning inom följande
tidsintervall.
Intervall
Andel förfall

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

0%

60 %

40 %

0%

Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i
respektive tidsintervall.
Intervall *

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

Maximal andel

25 %

90 %

60 %

20 %

Minimal andel

0%

30 %

10 %

0%

* Notera att maximalt förfall inom en enskild 12 månadsperiod får högst uppgå till 40 procent.

Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala
andelen förfall i något löptidsintervall måste finanschefen utan onödigt dröjsmål
återställa låneportföljen inom riskmandatet.
Strategi och riskmandat för ränteriskhanteringen
Borås Stad är inte nettolåntagare. Kommunstyrelsen har därför inte beslutat om någon
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat för stadens portfölj.
Riskmandat för motpartsrisker derivat
Exponeringen för motpartsrisker begränsas genom reglerna i tabellen nedan. Affärer
som överskrider angivna beloppsgränser får inte göras.
Beloppsgränsen för nominellt belopp ska beräknas som nettot av förlängande och
förkortande positioner per löptidsintervall. Med beloppsgräns för marknadsvärde
avses det positiva marknadsvärde som utestående derivat betingar. Marknadsvärdet
beräknas som nuvärdet av de framtida betalningsflöden som ett derivatavtal medför.
Om detta värde överskrids ska inga nya derivat, som ökar nettoexponeringen, göras
med denna motpart. Utestående derivat behöver dock inte åtgärdas. Bedömningen ska
göras avseende nettoexponering, dvs positioner med motsatt resultatexponering får
exkluderas vid bedömningen.
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Godkända motparter vid derivataffärer
Motpartskategori

Max
löptid

Nominell beloppsgräns
per motpart

Beloppsgräns
marknadsvärde

Skandinavisk bank med rating
om minst A+ (S&P) eller A1
(Moodys)

15 år

3 000 Mkr

150 Mkr per motpart

Motpart med rating om minst
AA- (S&P) eller Aa3 (Moodys)

15 år

2 000 Mkr

50 Mkr per motpart
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Bilaga 2

Rapportstruktur
Rapport

Innehåll

Mottagare

Finansrapport

Likviditetssituation

Kommunstyrelsen

Internbankens finansiering

Ekonomichef

Ränte- och kapitalbindning

Revisionschef

Internbankens snittränta och prissättning

Budgetchef

Känslighetsanalys

Bolag i kommunkoncernen

Riskanalys
Marknadsvärde av utestående derivat
Portföljdata/nyckeltal
Engagemangsrapport

Utestående skuld/fordran

Bolag i kommunkoncernen

Specifikation lån och derivat
Upplupen ränta
Internbankens snittränta
Internbankens aktuella ränta
Aktuell räntebindning
Årsredovisning

Internbankens års- och verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken månatligen, normalt
inom 7 arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för
Kommunfullmäktige i maj följande år.
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Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av kommunens
stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt
skall dokumentet omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar. Översynen och förändringsbehovet av reglerna har förskjutit
ärendet i tid vilket förklarar den sena redovisningen av förvaltningen för 2014.
1. Förvaltning av stiftelsekapital 2014
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna.
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskild från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2014 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 68,9 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 62,5 mnkr föregående år. Det bokförda värdet utgörs av
det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och
minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Ökningen under 2014
beror främst på reavinster på sålda värdepapper.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2014 års utgång till 75,0
kronor (f å 69,6 mnkr). Någon nedskrivning har således inte behövt ske 2014.
Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2014 har marknadsvärdet ökat med 7,8 %.
Om hänsyn tas till under året utdelade medel har värdet ökat med 9,9 %, att jämföra
med en ökning på 8,6 % för det jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot.
Under 2014 har sammanlagt 1,5 mnkr (3,4 mnkr) delats ut till olika ändamål. Den
stora avvikelsen beror på att utdelning 2013 skedde ur Stiftelsen Familjen Emil
Schultz fond, vilken delar ut medel vart femte år.
Förvaltningsresultatet för 2014 är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr), vilket motsvarar en förräntning med 3,3 % (3,2 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2015. Enligt reglerna bör förvaltningen ge en årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock underkastat
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kravet på begränsat risktagande. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i
räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att avvika +/- 20 %). Med de mycket låga räntenivåer som råder för närvarande är det svårt
att nå 4 % i avkastning med så stor andel räntebärande papper. Eftersom kravet på
begränsat risktagande är överordnat kan därför en lägre avkastning motiveras, och
förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas avkastningskrav.
Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2014-12-31 framgår av Bilaga 1.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av Svenska
Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank Sjuhärad.
2. Översyn av regler
Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunstyrelsen förelägga Kommunfullmäktige förslag till förändringar. Ändringar
föreslås i årets översyn.
Föreslagna ändringar i reglerna har tagits fram i samarbete med befintliga externa
förvaltare samt Miljöförvaltningen. Syftet med ändringarna är att:
• få tydligare och mer hanterbara förhållningsregler till förvaltarna
• anpassa reglerna till marknadsutvecklingen
• stärka skrivningen i avsnittet om etiska hänsyn
Följande förändringar föreslås:
2.1 Avsnittet ”1 Tillgångssammansättning”
Befintlig lydelse:
Placeringar ska vid varje tidpunkt utgå från en grundfördelning med 60 procent räntebärande papper
och 40 procent aktier. En avvikelse med 20 procentenheter mellan de olika placeringsformerna är
tillåten.
Med aktier jämställs sådana företagsobligationer som kan vara andelar i räntefonder.
Föreslagen lydelse:
Placeringarna ska vid varje tidpunkt utgå från grundfördelningen
- räntebärande värdepapper 60 procent
- aktier 40 procent
En avvikelse med 20 procentenheter tillåts.
Grundfördelningen är oförändrad (60 % räntebärande värdepapper och 40 % aktier
med en möjlig avvikelse upp till +/-20 %). Tidigare skrivning att företagsobligationer
jämställs med aktier tas bort. Anledningen är att skrivningen är mycket ovanlig och
försvårar en avstämning av tillgångssammansättningen. Då företagsobligationer föreslås tillhöra räntebärande värdepapper ökar i realiteten möjligt aktieinnehav något.
Tillgångssammansättningen och placeringsuppdraget för förvaltaren förtydligas även
genom ett nytt avsnitt, ”7 Placeringsuppdraget”, se nedan.
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2.2 Avsnittet ”2 Avkastningskrav”
Befintlig lydelse: Förvaltningen bör ge en årlig utdelningsbar avkastning på 4 % av förvaltat
kapital. Detta mål är dock underkastat kravet på begränsat risktagande.
Föreslagen lydelse: Förvaltningen ska ge en jämn och rimlig utdelningsbar avkastning årligen.
Skrivningen om avkastningskrav föreslås ändras. Ändringen beror på att det är olämpligt att ha en fast angiven avkastningsprocent med tanke på att marknadsläget varierar
över tiden. Med dagens låga ränteläge och med Borås Stads försiktiga placeringsstrategi med en hög andel räntebärande i tillgångssammansättningen är 4 % ett mycket
högt avkastningskrav, medan 4 % i ett annat marknadsläge kan innebära ett lågt ställt
krav. Istället tydliggörs kommunens behov att kunna ha jämna årliga utdelningar. I
separat avsnitt om jämförelseindex säkerställs att bedömning kan göras om avkastning
och kapitalutveckling är rimlig och marknadsmässig.
Skrivningen om begränsat risktagande tas bort då den är överflödig, det framgår i
avsnitten ”Tillgångssammansättning” och ”Begränsningar i risktagande”.
2.3 Avsnittet ”3 Etiska hänsyn i förvaltningen”
Befintlig lydelse:
Donationsfondsmedel ska placeras i företag som utgår från internationella normer för mänskliga
rättigheter, arbete, barnarbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Placering ska inte göras i företag
som bedriver aktiv verksamhet inom branscherna vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Med
aktiv verksamhet menas att mer än 5 procent av omsättningen kommer från dessa branscher.
Placering ska inte heller göras vid tvivel om ett företag ur etiskt perspektiv. Om tidigare gjord placering strider mot förutsättningarna ovan ska engagemanget avvecklas.
Föreslagen lydelse:
Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma riktning
som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och
OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter,
skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s
riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak.
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.
Förvaltaren kan använda utomstående bolag för ”screening” av investeringsbolag för att bevaka
dessa etiska hänsyn. Om placering visar sig strida mot dessa etiska hänsyn ska engagemanget avvecklas skyndsamt.
Föreslagen lydelse är samma som för kommunens Regler för finansverksamheten Borås Stad. Med föreslagen ändring i de etiska hänsynen framhålls Borås Stads vision
om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Förslaget tydliggör de etiska kraven
genom att hänvisa till ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. Ett nytt stycke kring fossil energi tillkommer för att verka i enlighet
med kommunens miljömål och verka för fossilfria placeringar. Sammantaget utvidgas
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och stärks skrivningarna kring etiska hänsyn, vilket även medför att utbudet av placeringsalternativ snävas åt.
2.4 Avsnittet ”4 Begränsningar i risktagandet”
Kursrisk för aktieplaceringar
För aktieplaceringar görs inga förändringar.
Kreditrisk för räntebärande placeringar
Befintlig lydelse kreditrisk räntebärande placeringar:
Motpartskategori
motpart
1. Svenska staten samt av staten
helägda bolag
2. Överstatliga institut, som Världsbanken och Europeiska investeringsfonden, med samma rating som
svenska staten.
3. Svenska kreditinstitut eller deras
säkerställda obligationer samt svenska
kommuner och landsting med samma
rating som svenska staten.
4. Svenska kreditinstitut samt kommuner,
helägda kommunala bolag och landsting
med lägst rating K1 / A-1 / A.
5. Svenska kommuner, helägda kommunala
bolag och landsting som saknar rating.
6. Swedbank Sjuhärad.
7. Räntefonder vars placeringar överensstämmer med Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.

Maxbelopp per kategori

Maxbelopp per

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

50 procent

50 procent

20 procent

50 procent

20 procent
Se punkt 1-5

Se punkt 1-5

Föreslagen lydelse kreditrisk för räntebärande placeringar:
Placeringar får ske i såväl nominella som reala obligationer samt i penningmarknadsinstrument. Placeringar får göras i svenska obligationer och certifikat emitterade av svenska staten samt motsvarande
instrument för finansiella institutioner ägda eller garanterade av svenska staten samt i;
- svenska företagscertifikat med lägst K1 rating, härav får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner
kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst kort rating P1, Moody´s, A1, Standard & Poor, härav får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst lång rating BAA Moody´s , BBB Standard & Poor, härav får ingen
investering överstiga 2 miljoner kronor per emittent.
Begränsningar här ovan gäller inte vid placeringar i ränte- och obligationsfonder med god riskspridning.
Placeringar i ränte- och obligationsfonder med inslag av så kallade ”high yield”-obligationer (värdepapper
motsvarande S&P rating BB+/K4 eller lägre) får inte överstiga 30 procent av totala andelen räntebärande placeringar.

Föreslagna ändringar innebär en förenkling för förvaltaren att säkerställa att placeringar sker inom mandatet, genom att ha beloppsgränser per motpart istället för totala
procentandelar. Företagsobligationer omdefinieras som nämnts ovan till räntebärande
placering, och förs in i riskmandaten. Med nuvarande marknadsläge ger räntebärande
placeringar mycket låg avkastning. För att kunna nå en avkastningsnivå som möjliggör
rimliga årliga utdelningar föreslås att placering tillåts i företagsobligationer ner till
BBB-rating samt i ränte- och obligationsfonder med inslag av lägre rating. Däremot
föreslås inte den övergripande andelen aktier ökas. Vald andel aktier är förhållandevis
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låg i jämförelse med andra offentliga stiftelseförvaltare, vilket kan motivera en viss
ökad risktillåtelse inom räntebärande placeringar.
Valutarisk
Befintlig lydelse valutarisk:
Samtliga räntebärande papper ska vara nominerade i svenska kronor.
Föreslagen lydelse valutarisk:
Samtliga individuella räntebärande värdepapper ska vara nominerade i svenska kronor.
Avseende valutarisk tilläggs att alla individuella placeringar ska vara nominerade i
svenska kronor. Fondplaceringar tillåts således vara nominerade i andra valutor.
Likviditetsrisk
Befintlig lydelse likviditetsrisk:
Placering får endast ske i papper med hög likviditet. Köpkurs ska kunna ställas vid anmodan och
full likvid ska erhållas senast 5 dagar efter försäljning.
Föreslagen lydelse likviditetsrisk:
Placering får endast ske i papper med hög likviditet.
Avseende likviditetsrisk förkortas skrivningen, befintlig lydelse anses överflödig.
Ränterisk
Befintlig lydelse ränterisk:
Ränterisken i räntebärande papper ska begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen
sätts till högst 3 år.
Föreslagen lydelse ränterisk:
Stycket om ränterisk förslås tas bort. Befintlig lydelse anses överflödig, ränterisken
hanteras i stycket om ”kursrisk för räntebärande”.
2.5 Avsnittet ”5 Derivat”
Befintlig lydelse:
Optioner och terminer får inte användas. Andra derivatinstrument kan användas om samtliga underliggande tillgångar är fondpapper eller penningmarknadsinstrument från motpart som godkänts
ovan under Begränsningar i risktagande.
Föreslagen lydelse:
Optioner och terminer får inte användas individuellt i förvaltningen. Däremot är det tillåtet med
derivatinstrument underliggande i aktiefonder samt ränte- och obligationsfonder.
Derivat föreslås fortsatt inte vara tillåtet för individuella placeringar. För att inte
omöjliggöra placering i fonder tillåts dock derivatinstrument underliggande i aktieoch räntefonder.
2.6 Avsnittet ”6 Jämförelseindex”
Befintlig lydelse:
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att förvaltningen knyts till ett noterat index.
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Föreslagen lydelse:
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att förvaltningen knyts till ett noterat och jämförbart index mot respektive marknad samt att dessa index ska vägas ihop till ett benchmark.
För att förenkla jämförelse och möjliggöra bedömning av förvaltaren läggs skrivning
till om att indexet ska fungera som ett benchmark.
2.7 Avsnittet ”7 Placeringsuppdraget”
Befintlig lydelse:
Föreslagen ny lydelse:

7 Placeringsuppdraget
Förvaltaren får placera i finansiella instrument. Placeringar får ske såväl direkt i överlåtbara värdepapper som indirekt i fondandelar.
Intervallen avser andel av förvaltade tillgångar, inklusive likvida medel på avkastningskonto.
Förvaltaren ska se till att fördelningen av depåns tillgångar inte avviker från riktvärdena i denna
punkt. Om så skulle ske, till exempel till följd av marknadsförändringar, ska förvaltaren snarast
vidta lämpliga åtgärder.
Tillgångsslag
Minimum
Aktierelaterade Finansiella instrument:
varav svenska
varav utländska

Depån totalt, %
Riktvärde
Maximum

20%
20%
0%

40%
30%
10%

60%
40%
20%

40%

60%

80%

0%

0%

0%

Räntebärande Finansiella instrument:
Alternativa investeringar
(hedgefonder, aktieindexobligationer, ränteindexobligationer, strukturerade produkter,
ETF: er)

Placeringsuppdraget för förvaltaren förtydligas genom ett nytt avsnitt, där det i tabellform klargörs godkända mandat och där det framgår att förvaltaren får placera i fonder. Där tydliggörs också att det enbart är aktie- och ränterelaterade tillgångar som
godkänns. Alternativa placeringar såsom hedgefonder och strukturerade produkter är
inte godkända. Främsta skälet till detta är att de kan vara svårbedömda ur riskhänseende.
2.8 Avsnittet ”8 Enhandsengagemang”
Befintlig lydelse:
-
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Föreslagen ny lydelse:

8 Enhandsengagemang
En enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern (svensk eller utländsk), får utgöra maximalt 15 procent av det sammanlagda marknadsvärdet av depån. Denna begränsning gäller inte
placeringar i fonder.
Detta är ett nytt avsnitt och läggs till för att begränsa en enskild emittents andel av det
totala placerade kapitalet, och kompletterar begränsningarna i risktagande i avsnitt 4.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2014 läggs med godkännande till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1

Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls Stipendiefond
Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond
H Thorens stiftelse fågelkolonin
Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta
Britta och Evald Samens stipendiestiftelse
Övriga stiftelser
Totalt

Bokfört värde
26 382 905
10 303 369
8 001 763
640 444
366 724
23 175 714

Marknadsvärde
28 178 885
11 263 859
8 684 843
812 563
647 903
25 431 410

Förvaltningsresultat
784 559
279 164
229 866
-7 421
6 702
740 200

68 870 919

75 019 463

2 033 070

Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

20 229 966
22 843 999
21 970 685
22 564 920
23 357 088
23 279 008
26 382 905

20 229 966
24 148 753
24 564 167
23 094 012
23 611 927
25 971 524
28 178 885

Årsresultat

8,5%
10,9%

-1 404 645
2 607 208
703 511
1 206 445
734 168
1 403 420
3 070 572

Utdelning
680 000
772 000
776 500
647 000
898 000
610 000
617 950

Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

8 215 164
9 101 865
9 615 430
9 992 189
10 143 114
9 221 856
10 303 369

8 213 709
9 816 902
10 692 857
10 217 119
10 662 934
10 428 608
11 263 859

Årsresultat

8,0%
8,0%

-496 531
881 626
528 640
376 760
52 536
481 090
1 164 826

Utdelning
1 951 000
0
0
0
0
1 500 000
0

H Thorens stiftelse fågelkolonin

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

6 060 398
6 512 687
6 773 008
7 125 436
7 140 067
7 465 399
8 001 763

6 105 349
7 516 887
7 857 516
7 217 261
7 310 509
8 203 522
8 684 843

Bokfört värde

Marknadsvärde

647 594
687 272
695 619
711 001
721 784
647 865
640 444

647 594
699 750
808 180
731 441
774 509
748 035
812 563

Årsresultat

5,9%
7,8%
Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

-1 037 133
421 358
582 901
461 760
144 272
408 465
755 686

Årsresultat

8,6%
8,6%

30 905
39 678
8 347
15 382
11 907
-6 919
-7 421

Utdelning
51 159
175 914
61 177
138 973
133 373
129 698
156 771

Utdelning
78 940
0
0
0
0
67 000
0

Britta och Evald Samens stipendiestiftelse

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

375 249
365 810
368 172
364 402
364 390
364 605
366 724

407 877
484 332
526 057
488 903
488 883
649 115
647 903

Bokfört värde

Marknadsvärde

12 033 106
18 846 100
19 477 568
19 902 191
20 662 578
21 522 591

12 033 106
19 920 504
21 459 296
19 902 191
21 153 465
23 618 835

Årsresultat

-0,2%
0,5%

20 201
6 671
8 366
3 760
3 371
5 093
6 702

Utdelning
0
16 110
6 004
7 530
3 384
4 877
4 583

Övriga stiftelser

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31

Årsresultat
-477 451
1 590 337
795 189
1 055 507
1 264 965
1 972 922

Utdelning
401 951
139 298
829 649
603 233
505 984
1 110 709

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
» Regler

Borås Stads

Regler för förvaltning av
kommunens stiftelser

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 december 2011, reviderat 16 juni 2016.
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Regler för förvaltning
av kommunens stiftelser
Merparten av de stiftelser som kommunen förvaltar har ett
evigt syfte. Ett grundläg gande krav på kapitalförvaltningen
är därför att långsiktigt behålla tillgångarnas reala värde.
Detta ska ske med hög säkerhet i placeringar och val av
motparter. Samtidigt ska ändamålet med stiftelserna
tillgodoses så långt det är möjligt genom avkastningskrav för såväl utdelning som kapitalutveckling.

för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör
fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av
barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s
riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd,
informationsförmedling, konkurrens, anställning,
konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi
och bekämpning av mutor.

Förvaltningen kan ske genom extern eller egen förvaltning.
Vid extern förvaltning ska avtal träffas med utgångspunkt
i dessa regler. Den externa förvaltningen kan vara
diskretionär, vilket innebär att förvaltaren gör ny- och
omplaceringar vid tidpunkter som bedöms mest lämpliga.

Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör
från områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak.

1 Tillgångssammansättning
Placeringarna ska vid varje tidpunkt utgå från grundfördelningen
- räntebärande värdepapper 60 procent
- aktier 40 procent.

Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med
syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera
fossil energi.
Förvaltaren kan använda utomstående bolag för ”screening”
av investeringsbolag för att bevaka dessa etiska hänsyn.
Om placering visar sig strida mot dessa etiska hänsyn
ska engagemanget avvecklas skyndsamt.

En avvikelse med 20 procentenheter tillåts.

4 Begränsningar i
risktagande

2 Avkastningskrav

Placeringar av stiftelsernas kapital ska ske så att riskerna
minimeras. Följande riskbegränsningar ska gälla för olika
slag av placeringar.

Förvaltningen ska ge en jämn och rimlig utdelningsbar
avkastning årligen.

3 Etiska hänsyn i
förvaltningen
Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt
försvarbart sätt, och verka i samma riktning som Borås
Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag
som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program

kursrisk för aktier
Den aktiespecifika risken ska begränsas genom
diversifiering. Aktierna ska spridas på ett flertal olika
branscher, och endast i börsnoterade företag. För placering
i aktiefond krävs att fonden står under Finansinspektionens
tillsyn. Marknadsvärdet på en viss aktie får utgöra högst
10 procent av aktieinnehavet.
Den marknadsspecifika risken kan begränsas genom
diversifiering på olika geografiska marknader. För
att undvika ett ensidigt beroende av den svenska
aktiemarknaden och minska konjunkturkänsligheten
kan en del av exponeringen ske mot utländska börser. Den
utländska exponeringen får inte ske genom enskilda aktier
för förvaltning av kommunens stiftelser | 3

överstiga nominellt 5 m.... ska höra ihop
även Poor, härav får... ska höra ihop

utan ska ske via aktiefonder eller instrument kopplade till
utländska aktieindex. Maximalt 20 procent av kapitalet
får vara exponerat mot utländska börser.

kursrisk för räntebärande
Placeringar får ske i såväl nominella som reala obligationer
samt i penningmarknadsinstrument. Placeringar får
göras i svenska obligationer och certifikat emitterade av
svenska staten samt motsvarande instrument för finansiella
institutioner ägda eller garanterade av svenska staten, samt i
- svenska företagscertifikat med lägst K1 rating, härav
får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner
kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst kort rating P1, Moody´s,
A1, Standard & Poor, härav får ingen investering
överstiga nominellt 5 miljoner kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst lång rating BAA
Moody´s , BBB Standard & Poor,
härav får ingen investering överstiga 2 miljoner kronor
per emittent.
Begränsningar här ovan gäller inte vid placeringar i ränteoch obligationsfonder med god riskspridning. Placeringar
i ränte- och obligationsfonder med inslag av så kallade
”high yield”-obligationer (värdepapper motsvarande S&P
rating BB+/K4 eller lägre) får inte överstiga 30 procent
av totala andelen räntebärande placeringar.

valutarisk
Samtliga individuella räntebärande värdepapper ska vara
nominerade i svenska kronor.

likviditetsrisk
Placering får endast ske i papper med hög likviditet.

5 Derivat
Optioner och terminer får inte användas individuellt
i förvaltningen. Däremot är det tillåtet med derivatinstrument underliggande i aktiefonder samt ränte- och
obligationsfonder.

6 Jämförelseindex
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att
förvaltningen knyts till ett noterat och jämförbart index
mot respektive marknad samt att dessa index ska vägas
ihop till ett benchmark.
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7 Placeringsuppdraget
Förvaltaren får placera i finansiella instrument. Placeringar
får ske såväl direkt i överlåtbara värdepapper som indirekt
i fondandelar.
Intervallen avser andel av förvaltade tillgångar, inklusive
likvida medel på avkastningskonto.
Förvaltaren ska se till att fördelningen av depåns tillgångar
inte avviker från riktvärdena i denna punkt. Om så skulle
ske, till exempel till följd av marknadsförändringar, ska
förvaltaren snarast vidta lämpliga åtgärder.
Tillgångsslag

Depån totalt, %
Minimum

Riktvärde

Maximum

Aktierelaterade finansiella
instrument:

20

40

60

- varav svenska

20

30

40

0

10

20

Räntebärande finansiella
instrument:

40

60

80

Alternativa investeringar
(hedgefonder,
aktieindexobligationer,
ränteindexobligtioner,
strukturerade produkter,
ETF:er)

0

0

0

- varav utländska

8 Enhandsengagemang
En enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern
(svensk eller utländsk), får utgöra maximalt 15 procent
av det sammanlagda marknadsvärdet av depån.
Denna begränsning gäller inte placeringar i fonder.

9 Uppföljning
Stadskansliet ska årligen redovisa resultatet av kapitalförvaltningen till Kommunstyrelsen. Samtidigt ska
Kommunstyrelsen ompröva dessa regler och föreslå
eventuella ändringar.

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Frigör
Borås Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.

2016-05-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0597 040
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-04-28/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-05-16

Dnr 2014/KS0597

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Frigör Borås Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen
Bakgrund
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det i Borås Stads styrdokument för finansverksamheten ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern” införs en skrivning om att
Borås Stad inte ska ha tillgångar i bolag vars verksamhet främst är relaterad till användandet av fossila bränslen.
Kommunstyrelsens bedömning
Som motionären skriver bör kommunens tillgångar förvaltas väl. Fram till och med
september 2014 har Borås Stad placerat överskottslikviditet i internbanken för
utlåning till Borås Stads bolag, och därmed har inte behov funnits för några specifika
placeringsregler.
Från och med oktober 2014 placeras av skattemässiga skäl inte längre
överskottslikviditeten i internbanken. Istället placerar Borås Stad sina tillgångar
externt, varvid ett behov av att upprätta placeringsregler har uppstått.
Vid framtagandet av placeringsregler för Borås Stad (2015/KS0597), samt vid översyn
av placeringsregler för kommunens donationsfondsförvaltning (2015/KS0596), har
frågan om hållbara och ansvarsfulla hänsyn aktualiserats. Som framgår i båda
ärendena eftersträvas att placeringarna går i linje med Borås Stads vision om
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt i linje med Borås Stads energi- och
klimatstrategi.
Bland annat har en skrivning om placering i fossilbränslebranschen förts in i såväl
kommunens placeringsreglemente som i reglerna för stiftelseförvaltningen: ”Placeringar
ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller
producera fossil energi.”
Kommunstyrelsen bedömer att besluten om nya placeringsregler är i linje med
motionärens förslag, och att några ytterligare ändringar inte behöver göras.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef

Borås

Frigör Borås Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen
Ett växande antal banker och investerare har börjat råda sina kunder att avstå från ägande i
fossilbränslebolag, då dessa riskerar att bli så kallade "stranded assets" (strandade
tillgångar). Dessa kännetecknas av risken för plötsliga prisfall när marknaden inser att dess
sanna värde är blott en bråkdel av nuvarande värdering. Och det finns flera skäl till varför
fossilbränslebolag hör dit, även efter dom enorma värdeminskningar som dessa bolag redan
har sett under dom senaste åren. Värdeminskningar som inte minst Sveriges skattebetalare
har drabbats av efter dåliga investeringar från Vattenfall.
Det handlar dels om den stadigt ökande konkurrensen från dom sundare förnyelsebara
energislagen, som fortfarande snabbt blir billigare - solel till exempel med ca 20% per år sen
2010. Som en konsekvens är det redan den billigaste eller delat billigaste elproduktionsformen i minst 79 länder, och antalet länder växer snabbt.
Men det handlar även om den verklighet som säger att dessa bolag värderas efter förutsättningen att dom ska utvinna sina tillgångar av fossila bränslen som fortfarande finns
under mark. Det kan dom inte tillåtas göra om vi ska ha en chans att klara av det mål om att
hålla oss under 2 graders temperaturökning som världens länder har kommit överens om,
och inte heller om vi ska ha möjlighet att begränsa klimatförändringens effekter till en
hanterbar nivå.
Ett fåtal nationer vet vi redan i princip helt säkert är förlorade på grund av kommande
havsnivåhöjningar (som till exempel Maldiverna och Tuvalu i Indiska oceanen), efter att delar
av Västantarktis har konstaterats vara i en fas av oförhinderlig smältning. Andra nationer
upplever redan idag extrema påfrestningar på grund av andra eller tredje ledets effekter av
klimatförändringen (som Syrien, vars inbördeskrig är direkt kopplat till en långvarig torka
som har konstaterats bero på klimatförändringen).
Dessa påfrestningar - enorma konsekvenser som dom har inte bara för enskilda personer
utan även för hela nationer - är dock fortfarande sådana som det globala samhället kan
hantera, om än inte på ett tillfredställande sätt. Men det finns förstås också en gräns för vad
som är möjligt att överhuvudtaget hantera, även om det inte är möjligt att säga exakt var
den går. Vad som är säkert är dock att ju mer av dom kvarvarande fossilbränsletillgångarna
som vi nyttjar, desto närmre den gränsen kommer vi.
Borås Stad har inga större tillgångar i aktier tack vare sunda finansiella regler som är
utformade bland annat för att förhindra spekulation. Men dom aktietillgångar som vi har bör
förvaltas väl, och det finns även ett symboliskt värde i att ta avstånd från en industri vars
verksamhet vi nu vet är på väg att drastiskt försämra livsvillkoren på vår planet.

Borås
Därför bör också Borås Stad divestera (frigöra sig) från tillgångar i fossilbränslebolag.
I Borås Stads styrdokument "Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern" finns
det talande nog riktlinjer för Borås Stads finansverksamhet. Under punkt 1.5 "Mål med
finansverksamheten" står det beskrivet hur den ska bedrivas. Som sista punkt står det
"- med etisk hänsyn och med hög kompetens."
Direkt därefter skulle kunna vara en lämplig plats att inkludera en mening med motionens
intentioner om att låta Borås Stad divestera från tillgångar i fossilbränslebranschen. Ett
förslag till utformning är
"- utan inblandning av ägande i bolag vars verksamhet huvudsakligen har att göra med det
finansiellt osäkra och för mänskligheten förödande nyttjandet av fossila bränslen."
Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
1. Att i Borås Stads styrdokument "Riktlinjer för finansverksamheten Borås
Kommunkoncern" inkludera en mening om att inte ha tillgångar i bolag vars
verksamhet främst är relaterad till användandet av fossila bränslen, i anda med
förslaget i motionstexten.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren

E11

BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens
förskola, kv. Brämhult 4:2 m. fl. Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för Kärrabackens förskola från 34 000 000 kr till 35 485 000 kr för nybyggnation av Kärrabackens
förskola, kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
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Kommunalråd

Tillstyrkes
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Datum
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Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0830
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-05-03/Magnus Widén

Programområde: 3

Ny KF-skrivelse, ändring se gul markering
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Dnr 2015/KS0830

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola, kv. Brämhult 4:2 m. fl.
Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola under förutsättning
att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 34 000 000 kr. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 35 485 000 kr. Detta innebär att ytterligare anslag
om 1 485 000 kr behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta motsvarar en kostnadsökning med drygt 4 % i förhållande till investeringsbudgeten. Detta kan innebära
om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara aktuellt att endast
bygga för att tillgodose ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta
befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Ängsgården (2 avd.) och vid Brämhultsgården (2 avd.) viket innebär
en nettoökning med 2 avdelningar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka investeringsanlaget för Kärrabackens förskola från 34 000 000 kr till 35 485 000 kr samt
anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 485 000 kr för nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
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Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Anslagsframställan för nybyggnad av Kransmosssens förskola, kv. Guldhornet 1, Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för Kransmossens förskola från 30 775 000 kr till 33 565 000 kr samt anvisa lokalförsörjningsnämnden 33 565 000 kr för nybyggnation av Kransmossens förskola kv. Guldhornet 1 Borås.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola, kv Guldhornet 1, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola under förutsättning
att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 30 775 000 kr. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 33 565 000 kr. Detta innebär att ytterligare anslag
om 2 790 000 kr behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta motsvarar en kostnadsökning med 9% i förhållande till investeringsbudgeten. Detta kan innebära om
kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara aktuellt att endast bygga
för att tillgodose ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Östergårdskolan (2 avd.) och vid Tåmarksgården (2 avd.) viket innebär
en nettoökning med 2 avdelningar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka investeringsanlaget för Kransmossens förskola från 30 775 000 kr till 33 565 000 kr samt
anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 565 000 kr för nybyggnad av Kransmossens förskola,
kv. Guldhornet 1, Borås.
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Internhyra - förslag till ett nytt system
Kommunfullmäktige har den 28 april 2016 beslutat att bemyndiga Kommunstyreslen att fatta beslut
om det kompletta regelverket för internhyressystemet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
”Regler för internhyra” fastställs att gälla fr.o.m 2017 års verksamhet
Kommunstyreslen kommer senare att komplettera med beslut om Bilaga A.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen har beslutat om regler för
internhyra
Denna skrivelse sänds till alla nämnder även om inte alla är direkt berörda av det nu
beslutade regelverket. Dessa regler gäller för de lokaler som verksamhetsnämnderna
hyr av Lokalförsörjningsnämnden (internhyrda lokaler).
Servicekontorets, delar av Tekniska förvaltningens och delar av Fritids- och folkhälsoförvaltningens lokaler tillhör de som inte berörs av reglerna.
Kommunfullmäktige har den 28 april beslutat om principer för ett nytt internhyressystem. Beslutet om principer var sammankopplat med ett uppdrag till Kommunstyrelsen att besluta om ett komplett regelverk samt om vilka lokaler som skulle undantas
från de nya reglerna. Där fanns även bemyndiganden för Lokalförsörjningsnämnden
att fatta kompletterande beslut i vissa delfrågor.
Det beslut som Kommunstyrelsen nu har fattat innehåller preciseringar och tillämpningar av det beslut som Kommunfullmäktige fattat. Ytterligare ett steg fattas innan
de konkreta hyrorna för respektive lokal är klara, nämligen beloppen för de olika hyresnivåerna. Detta ska i princip ske i samband med att budgetramarna för 2017 läggs
fast.
Kommunstyrelsen har för avsikt att föreslå nya principer för beräkning av kapitalkostnader i kommunens verksamhet. Den nu använda metoden med real annuitet
byts till en metod som bygger på rak avskrivning och nominell ränta på oavskrivet
värde. Dessutom fördelas avskrivningarna för varje objekt på delkomponenter som
tar hänsyn till att en byggnads delar har olika lång livstid. Detta metodbyte är en anpassning till den praxis som numera skall tillämpas. Detta kommer att påverka hyrornas storlek men inte själva regelverket för internhyrorna.
Som grund för internhyrorna gäller att de totalt skall bygga på en självkostnadsprincip. Hyresuttaget är alltså kopplat till storleken på Lokalförsörjningsnämndens kostnader för lokalförvaltningen. Denna koppling är inte styrd av de regler som Kommunstyrelsen nu antagit utan är en fråga för respektive års budgetarbete.
I en särskild bilaga finns en förteckning över de lokaler som även fortsättningsvis skall
få sin hyra beräknad efter självkostnad för varje lokal. Nyheten här är att definitiva
hyror fastställs kalenderårsvis i förväg. Någon avräkning i efterhand om verkliga
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kostander avviker från de budgeterade skall inte förekomma. I denna del gäller alltså
samma grundprincip som för lokaler med schablonhyra.
Det regelverk som Kommunstyrelsen nu har beslutat skall innehålla en bilaga (Bilaga
A) med principer för hur lokalerna skall indelas i olika hyresnivåer inom respektive
lokalgrupp. Denna skall vara en grund för den förteckning över varje lokals hyresnivå
som Lokalförsörjningsnämnden skall upprätta. Denna bilaga är ännu inte klar. Kommunstyrelsen kommer att komplettera med beslut om detta i anslutning till beslut om
budgetramar för 2017.
Denna skrivelse innehåller endast viss bakgrundsinformation och avgränsning om de
nya reglerna. För att helt bli insatt i de nya reglerna hänvisas till det bilagda regelverket. Dessutom finns ytterligare bakgrundsinformation jämte ett principiellt resonemang i det beslutsunderlag som redovisades för Kommunfullmäktige den 28 april
2016.
I reglerna anges i punkt 3 att summan av hyresintäkterna över tid ska motsvara kostnaderna. I beslutsunderlaget för principbeslutet i Kommunfullmäktige angavs att det
ligger i sakens natur att ett års resultat kan komma att avvika från ett eftersträvansvärt
nollresultat. Kommunstyrelsen kommer att i samband med årsredovisningarna att ta
ställning hur en sådan avvikelse skall föras vidare som ett ackumulerat resultat eller
hanteras på annat sätt.
I många avseenden är dessa regler helt annorlunda än vad som gäller nu. Detta innebär att det inte är osannolikt att allt inte fångats upp i det nu antagna regelverket. Om
så erfordras kan Kommunstyreslen återkomma med tilläggsbeslut. Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 28 april givit Kommunstyreslen möjlighet att utfärda tillämpningsbestämmelser.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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» Regler

Borås Stads

Regler för internhyra

Borås Stads
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» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställd av Kommunstyrelsen
Datum: 16 maj 2016
Gäller för: Alla nämnder som hyr lokaler av Lokalförsörjningsnämnden
Gäller till och med 2020
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Regler för internhyra
1. Inledning
Dessa regler gäller för de lokaler som Lokalförsörjningsnämnden tillhandahåller åt Borås Stads verksamheter.
Vissa nämnder är själva ansvariga för sina lokaler. De
omfattas inte av dessa regler.
Servicekontorets, delar av Tekniska förvaltningens samt
delar av Fritids- och folkhälsoförvaltningens lokaler tillhör
de som inte berörs av reglerna.
Lokalförsörjningsnämnden förvaltar även sådana lokaler
som inte är verksamhetslokaler för verksamhetsnämnderna.
Reglerna gäller inte för dessa lokaler.
Dessa regler behandlar själva hyresrelationen mellan
Lokalförsörjningsnämnden och de nämnder som använder
lokalerna. Lokalförsörjningsnämnden har dessutom andra
uppgifter och uppdrag från Kommunfullmäktige, t.ex.
enligt sitt reglemente. Dessa behandlas inte i reglerna
för internhyra om inte de är nära förknippade med
hyresupplåtelsen till nämnderna.
Dessa regler behandlar inte hur de berörda nämnderna
kan fördela befogenheter inom sin organisation.
Beteckningen Lokalförsörjningsnämnden respektive
verksamhetsnämnderna används därför utan att avse att en
fråga skall avgöras på nämndnivå. Denna beslutsordning
avgörs av respektive nämnd efter eget bedömande.
Reglerna gör ingen skillnad på om lokalen ägs av
kommunen eller är inhyrd.

2. Parter
Kommunstyrelsens ansvar innefattar i huvudsak
•
•
•

regler och tillämpningsföreskrifter för internhyrorna
årligen besluta om schablonhyror
principer för placering av lokaler i hyresnivåer

Lokalförsörjningsnämndens ansvar innefattar i huvudsak
•

•
•
•
•
•
•
•
•

drift och skötsel av fastigheterna
administration av hyressystemet
fastighetstekniska ändringsarbeten
lokalbank
extern uthyrning
detaljregler om avgränsningen av sitt respektive
verksamhetsnämndernas ansvar
inplacering av lokaler i lokalgrupp och hyresnivå
fastställa hyresgrundande yta för varje lokal

Verksamhetsnämnden ansvar innefattar i huvudsak
•
•

ändamålsenliga lokaler som stöder möjligheter till
gott resultat i verksamheterna
ekonomiskt ansvar för ändringsarbeten p.g.a.
verksamhetskrav

3. Principiella grunder
Summan av hyresintäkterna skall över tid motsvara
kostnaderna. Detta gäller totalt för hela verksamheten
men även för varje lokalgrupp enligt den uppdelning
som framgår av punkt 4.
Huvudprincipen är att alla fastigheter indelas i grupper
utifrån verksamheten i lokalen. För varje grupp
fastställs schablonhyror som räknas om årligen med
ett av Kommunstyrelsen fastställt omräkningstal.
Undantag görs för vissa lokaler (uppräknade i bilaga
B) som får sin hyra årligen omräknad utifrån den
beräknade självkostnaden per lokal. Reglerna för dessa
lokaler återfinns under rubriken ”14. Lokaler med årsvis
omräkning”. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för
uppdatering av lokalförteckningen i bilaga B. Övrigt i
dessa regler avser lokaler med schablonhyror.
Lokalerna i varje lokalgrupp indelas i hyresnivåer, teoretiskt
utifrån sin bedömda funktionalitet men i praktiken
utifrån byggnadsår.
Alla hyror grundas på den yta som verksamheten använder.
Ett pris per kvadratmeter fastställs för varje lokalgrupp.

det totala ekonomiska ansvaret för fastighetsförvaltningen
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4.

Lokalgrupper

Lokalerna fördelas på följande grupper:
Kontor och personallokaler
Förskola
Grundskola inklusive fritidshem och särskola
Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola
Äldreomsorg
Fritidsgårdar
Idrotts- och gymnastikhallar
LSS-boende
Daglig verksamhet (LSS eller andra verksamheter) och
arbetlivsnämndens lokaler i övrigt
Individ- och familjeomsorg
Bibliotek
Av bilaga A framgår principer för lokalernas grupptillhörighet och nivåtillhörighet inom gruppen. Med dessa
principer som grund upprättar Lokalförsörjningsnämnden
en förteckning över varje lokals grupp- och nivåtillhörighet.
Lokaler för administration och personal som är en del av en
verksamhets lokaler ingår i respektive verksamhetsgrupp.
T.ex. rektorsexpedition tillhör grundskola. Gruppen
”Kontor och personallokaler” avser övriga lokaler som
antingen ligger i egna byggnader eller saknar lokalsamband
med någon verksamhet.
Gymnastikhallar som enbart används av en skola tillhör
respektive skolgrupp.
Ett undantag görs för tillfälligt inhyrda paviljonger. Dessa
ingår i gruppen ”lokaler med årsvis omräkning” För
dessa gäller att hyran sätts utifrån självkostnad för varje
objekt. Lokalförsörjningsnämnden har kostnadsansvar för
paviljonger som används som ersättningslokaler i samband
med ombyggnader. Dessa ingår inte i internhyressystemet.

5. Grunder för kostnadsberäkning
Lokalförsörjningsnämnden ska kunna redovisa
intäkter/kostnader för varje lokal. Detta är viktigt ur
uppföljningssynpunkt men utgör även underlag för
fastställande av schablonhyror för respektive lokalgrupp.
Kostnader och ytor för alla lokaler inom varje grupp
summeras. Detta blir underlaget för beräkning av
schablonhyran.
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Det är vanligt att det finns fler än en verksamhet inom
en byggnad. I underlaget för kostnadsberäkning får alla
lokaler i samma byggnad samma kostnad per kvadratmeter
oavsett verksamhet. Kostnaden och ytan för verksamhet
i gemensamma lokaler läggs samman med kostnad och
yta för de verksamhetsegna lokalerna. Denna summa blir
grund för schablonhyran för den berörda verksamheten
Detta kan innebära att det blir olika hyror för verksamheter
som har lokal i samma byggnad. Ett exempel kan vara
när skola och förskola finns i samma byggnad. Skoldelen
får den kvadratmeterhyra som gäller för alla skolor under
det att förskolan får den kvadratmeterhyra som gäller
för alla förskolor.
Alla hyror avser kronor per kvadratmeter. Varje
lokals bruttoarea (BR A-yta) fastställs av Lokalförsörjningsnämnden som grund för denna beräkning
efter samråd med respektive verksamhetsnämnd.

6. Flera verksamheter i
samma byggnad
När flera verksamheter delar lokal fördelas ytorna
i princip efter vad varje verksamhet disponerar.
Gemensamma ytor fördelas efter överenskommelser
mellan verksamheterna. Ytan för en förskola i en
skolbyggnad räknas schablonmässigt till 200 kvadratmeter
per avdelning inklusive gemensamma ytor.
När två eller flera verksamheter använder samma lokal
men vid olika tider under dygnet fördelas kostnaden
efter användningen. För skolidrottshallar, där även
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har verksamhet,
delas kostnaden lika.

7. Sammanträdeslokaler
I första hand inom gruppen kontorslokaler finns
sammanträdeslokaler som i princip är bokningsbara
för alla verksamheter. Den tillfällige användaren ska
inte betala någon ersättning utan kostnaden faller på
den som i övrigt använder byggnaden.

8. Beslut om schablonhyror
Kommunstyrelsen beslutar om beloppen för schablonhyrorna. Ett belopp fastställs för varje hyresnivå inom
respektive grupp. Detta samordnas tidsmässigt med
beslut om budgetramar för det kommande året.

Schablonhyrorna fastställs första gången inför 2017 med
ledning av de beräknade kostnaderna för detta år. För åren
2018-2020 räknas hyrorna om med det omräkningstal
för ”Övriga kostnader” som budgetramarna för respektive
år grundas på.

9. Grunder för hyresnivåer
Den högsta hyresnivån skall i princip för varje lokalgrupp
motsvara kostnaden för en nybyggd lokal för denna
grupp. Om det inte finns nybyggda lokaler när dessa
regler införs blir denna högsta grupp vakant.
Utgångspunkten är att lokalerna har sådana skillnader
i funktion att det är motiverat att ha minst två nivåer
inom varje lokalgrupp. Om det finns lokaler som bedöms
som klart sämre än genomsnittet skall det finnas tre
nivåer. Detta avgörs av Kommunstyrelsen i samband
med beslut om schablonhyror.
Hyran för övriga nivåer sätts så att summan av hyrorna
för alla nivåer motsvarar den beräknade totalkostnaden
för 2017 för respektive lokalgrupp. Kommunstyrelsen
fattar beslut om hyresbeloppen för respektive grupp och
nivå för 2017 i samband med beslut om budgetramar
för 2017.
För åren 2018 – 2020 fastställer Kommunstyrelsen i
samband med beslut om budgetramar en ny definitiv hyra
med ledning av de uppräkningstal som ligger till grund för
uppräkning av budgetramarna för respektive år. Avsikten
är att få en överensstämmelse mellan ramuppräkning
och hyresuppräkning.
Den årliga uppräkningen får till följd att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs fast.
Kommunstyrelsen beslutar om budgetram/kommunbidrag
för nämnden med denna intäktssida som grund.

10. Vad ingår i schablonhyran?
Schablonhyran utgår från lokalens skick den 1 januari
2017. Ansvaret för kostnader för förändringar därefter
framgår av avsnittet ”Tilläggsarbeten” nedan.
Genom schablonhyran betalar verksamheterna för:
• Drift, löpande underhåll och kapitalkostnad för
byggnaden och tillhörande tomt och utemiljö i övrigt

•
•

Kostnadsandel för Lokalförsörjningsförvaltningens
direkta arbete med denna lokalgrupp
Om lokaler tillfälligt tas ur drift för att byggas om
betalar verksamheterna en oförändrad schablonhyra.
Evakueringslokaler blir ett ekonomiskt ansvar för
Lokalförsörjningsnämnden.

Alla verksamheter betalar för samma innehåll i tjänsterna
från Lokalförsörjningsnämnden. Därutöver kan särskilda
tjänster (t.ex. städning) köpas till genom särskild
överenskommelse.
Vid nybyggnader och ombyggnader gäller ny hyra fr.o.m.
den månad som lokalerna tas i anspråk av verksamheten.

11. Tilläggsarbeten
För tilläggsarbeten finns två rutiner beroende på orsaken
till tilläggsarbetena. Beror dessa på byggnadstekniska
brister skall Lokalförsörjningsnämnden åtgärda dessa
utan att hyran för det specifika objektet påverkas.
Lokalförsörjningsnämnden handlägger i samråd med
verksamhetsnämnden. Det kan här handla om förslag
till investeringsbudget respektive framställningar till
Kommunfullmäktige. I Lokalförsörjningsnämndens
ansvar ingår även myndighetskrav där brister i byggnaden
måste åtgärdas för att en befintlig verksamhet skall kunna
drivas vidare. Detta gäller i de fall där både brister och
myndighetskrav har fastställts efter årsskiftet 2016/17.
Beror tilläggsarbetena på önskemål från verksamhetsnämnden kommer hyran att påverkas. Tillkommande
kapitalkostnader medför en tilläggshyra. Denna hyra gäller
i princip under avskrivningstiderna för komponenterna i
tilläggsinvesteringen. En ombyggnad i en befintlig lokal
som innebär ökning av lokalytan medför dessutom att
hyran ökas med grundhyrans belopp per kvadratmeter.
Den ökade hyran hänförs till det objekt där arbetena
utförs.
Arbeten för att avhjälpa brister (inklusive myndighetskrav)
i lokalutformningen som kan hänföras till tiden före
årsskifter 2016/17 behandlas som tilläggsarbeten.
Även förändrade krav på lokalerna i förhållande till
när lokalen anskaffades hänförs till arbeten som medför
tillägg på hyran. Men om förändringar sker i samband
med att en komponent skall bytas ut enligt regelverket
för komponentavskrivning kommer arbetena inte att
medföra tilläggshyra.
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Grundhyran för respektive fastighetsgrupp kommer att
utvärderas vid bestämda tidpunkter. I samband med
dessa omprövningar kan förändringar ske av vad som
ska betecknas som grundhyra respektive tilläggshyra.

12. Lokalbank
Verksamheterna bör inte använda mer lokalyta än vad
som är nödvändigt för att upprätthålla en önskvärd nivå
på verksamheten. Därför skapas en möjlighet att på ett
enkelt sätt att ställa av lokaler.
En nämnd har rätt att med en uppsägningstid på 3
månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att
nämnden vill avstå en viss lokal. Det ekonomiska ansvaret
övergår då från verksamheten till lokalförvaltaren.
Lokalförsörjningsförvaltningen ska starta ett arbete
för att antingen använda lokalen på annat sätt, sälja
den eller avsluta en inhyrning. Rätten för en nämnd att
lämna tillbaka en lokal gäller endast om det för nämnden
blir en nettominskning av ytan. Därutöver kan Lokalförsörjningsnämnden även i andra fall överföra lokaler
till lokalbanken
Möjligheten att lämna tillbaka lokaler måste ha en viss
långsiktighet. En minsta tid på innevarande och det
följande kalenderåret gäller. Den återlämnade lokalen
skall vara tom vid uppsägningstidens utgång. I princip
skall enstaka rum kunna återlämnas.
Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att utforma
detaljreglerna. Här ingår att hitta lämpliga rutiner för
hanteringen, bl.a. att för hitta nya användare till de
återlämnade lokalerna.

13. Intäkt för deluthyrning
Verksamheterna har rätt att hyra ut delar av sina
lokaler och tillgodogöra sig intäkterna för detta. Vid
extern uthyrning skall verksamheterna samråda med
Lokalförsörjningsförvaltningen om former och villkor.

14. Lokaler med årsvis
omräkning
För lokaler, som är uppräknade i bilaga B, grundas hyran
på självkostnaden för varje objekt. För dessa gäller inte
reglerna ovan.
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Lokalförsörjningsnämnden fastställer senast i maj månad
hyra för det kommande året för dessa objekt. Hyran
grundas på beräknade kostnader för respektive objekt.
Kommunfullmäktige har möjlighet att i samband med
budgetbeslutet göra förändringar av de hyresbelopp som
Lokalförsörjningsnämnden har angivit.
Lokalförsörjningsnämnden skall i sitt årliga budgetförslag
redogöra för hur uppräkningen gått till.
Reglerna ovan om deluthyrning och lokalbank gäller
dock även för lokaler med årsvis omräkning.

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

BILAGA A. GRUNDER FÖR NIVÅINDELNING
Denna bilaga är ännu inte klar. Den ursprungliga inriktning som vi haft i arbetet måste delvis
omprövas till följd av effekter som vi nu ser kommer att uppstå när vi får ett nytt system för att
beräkna kapitalkostnader.
Metoden med rak avskrivning uppdelad på komponenter i kombination med en sänkt ränta
kommer uppenbarligen att förändra kostnadsnivån påtagligt för många fastigheter. Därför bör
den slutliga nivåindelningen läggas fast först när arbetet med kapitalkostnadsmetoderna är fastställda och de slutliga kostnaderna blir kända.
En huvudinriktning finns inledningsvis för nivåindelningen. En högsta kostnadsnivå (nivå 1)
kommer att gälla för nybyggda fastigheter för varje lokalgrupp, t.ex. förskolor. Dessutom ytterligare en nivå (nivå 2) för övriga lokaler. Det får senare prövas om det är ändamålsenligt att skapa
ytterligare en grupp för lokaler som påtagligt har en lägre standard eller klart lägre kostnader än
lokalerna i nivå 2.

Bilaga B. Lokaler med årsvis omräkning
Objekt
45172
45355
45380
45381
45383
45384
45389
45423
45424
45431
45543
45544
45546
45547
45549
45550
45554
45555
45556
45571
45572
45608
45801
45884
45886
45923
45930
45970
45974
46062
46150
46159
46191
46214
46219
46232
46233
46238
46248
46250
46254
46284
46287
46300
46309
46312
46315
46327
46330
46331
46334
46336

Namn
Klockarbolet
Hemvärnsgården/Ålgården
Orangeri Stadsparken
Brygghuset
Borås Museum, Ramnaparken
Kulturhuset
Kulturskolan
Sjöboklint
Rörvik
Musikens Hus
Alidebergsbadet
Borås Simarena
Boråshallen
Ishallen
Dalsjöhallen, simhall
Sandaredshallen, simhall
Borås Tennis o Boulecenter
Stadsparksbadet
Ridhuset
Sjömarkens dagkoloni
LFF Förråd
Husbondegatan 4
Funningeskolan
Hedås Hemvärnsgård
Asklanda gym/simhall
Östergårdskolan
Viskaforsskolan, simhall
Sven Eriksonsgymnasiet, turistbyrå
Sundholmen
Pav.Ekhaga
Stadsarkivet
Nya Vägen , televäxel
Pav.Stadsdelskontor Öst
Pav.Sagavallen
Pav.Sjögården
Pav.Sörgården
Pav.Solgläntan
Pav.Trollgården
Pav.Ängsgården
Pav.Byttorpskolan
Pav.Götaskolan
Pav.Bodaskolan
Pav.Slättängskolan
Björkängsgymnasiet
Pav. Sjömarkenskolan
Pav.Gånghesterskolan
Pav. Brämhults fritidsgård
Pav.Engelbrektskolan 2
Pav. Bredared förskola
Pav.Myråsskolan
Pav.Norrbyskolan
Pav. Bäckängsgymnasiet

Fastighetsbeteckning
Fristads Klockarbol 4:1
Ålgården 2
Innerstaden 1:2
Uranus 3
Parkstaden 1:1
Bäckängen 2
Nornan 1
Klibbskivlingen 2
Varberg Rörvik 3:1
Fristads Klockarebol 4:1
Lundby 1:7
Lundby 1:7
Laxöringen 3
Lundby 1:11
Kerstinsgärde 1:2
Sandared 1:518
Ryavallen 1
Viskaberg 1
Osdal 4:2
Räveskalla 1:130
Laxöringen 14
Ledungen 1
Bosnäs 3:22
Arta 1:15
Hedagården 1:7
Runstaven 1
Rydboholm 1:105, 18:1, 17:1
Tekniska,Elementarskolan 2
Sundholmen 2:2
Skogslätt 1:3
Östen 1
Rydboholm 1:351
Hässlehus 7
Norrmalm 1:1 del av
Viared 5:1 del av
Rydboholm 1:342
Rydboholm 1:342
Karlsjohanssvampen 17
Brämhult 4:5
Kräftan 2
Silverpoppeln 2
Milstolpen 7
Slättäng 1:60
Samariten 4
Lindebergshult 1:104
Gånghester 23:21
Brämhultsön 1:87
Beckasinen 11
Bredared 3:1
Myrås 1:163
Maskinisten 3
Kattugglan 1

Adress
Stora Vägen 4 B
Ålgårdsvägen 29
Teaterbron 1
Bryggaregatan 14
Parkgatan 29
Sturegatan 39-41, Schéleg 4
Södra Kyrkogatan 36
Klintesväng 2-6
Rörvik, PL 3446
Stora Vägen 4
Alidelundsgatan 12
Herrljungagatan
Bockasjögatan 2 A-D
Armbågavägen 6
Bollvägen 2
Alingsåsvägen 9
Ålgårdsvägen 1
Sven Eriksonsgatan 29
Varbergsvägen 65
Räveskalla
Tullkammargatan 9
Husbondegatan 4
Box 3422
Fristad
Hagvägen
Husbondegatan 1
Varbergsvägen 79
Sven Eriksonsplatsen 3
Sundholmen
Ekhaga
Sparregatan 20
Nya vägen 11
Våglängdsgatan
Hornsgatan 39
Norra Gränsvägen 4
Pumpkällarvägen 7
Pumpkällevägen 7
Sjöbogatan 5
Kamgarnsgatan 19
Fjällgatan 7
Moldegatan 4
Milstensgatan
Rosenvägen 6
Klinikvägen 48
Ljungvägen 14
Fageråsvägen 1
Dammkullevägen 8
Engelbrektsgatan 14
Råryd 1
Kyrkvägen 49-51
Värmlandsgatan 39
Salängsgatan 6

46338
46344
46347
46349
46367
46369
46373
46374
46375
46376
46377
46619
46624
46671
46728
46905
46911
46977

Pav.Tullengymnasiet
Pav.Dalsjöskolan
Pav.Aplaredskolan
Paviljong Blåklinten
Hållingsgatan 15, Borås museum
Hållingsgatan, lagerlokal
Röda Kvarn
Segloravägen 32, Viared
Stationsvägen 2, museum
Stationsvägen 2, magasin
Pav. Sjömarkenskolan NY
Brämhultsvägen 28, Tåget
Bowlinghall
Trappen restaurang o pers.
Vindelgatan 7 A
Simonsland - Textilmuseét
Handvävargatan
Apollo 5

Antares 2
Kerstinsgärde 1:2
Aplared 1:44
Borgstena 5:32
Lagern 8
Lagern 8
Triton 2
Vindtrycket 3
Gårda 2:1
Gårda 2:1
Lindebergshult 1:104
Liljedal 11
Rydboholm 1:405
Trappen 12
Jungfrun 1
Simonsland 16
Kyllared 1:101
Apollo 5

Vindelgatan 5-9
Bollvägen 10, Dalsjövägen 16
Boråsvägen 22
Krögarevägen 4
Hållingsgatan 15
Hållingsgatan 15
Västerbrogatan 15
Segloravägen 16
Stationsvägen 2
Stationsvägen 2
Ljungvägen 14
Brämhultsvägen 28
Nya Vägen 3
Kvarngatan 20
Vindelgatan 9
Skaraborgsvägen
Handvävargatan
Yxhammarsgatan 9/ Österlånggatan 9

SP 1 a) anmälan av delegationsbeslut
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Revidering av Riktlinjer för resor
Riktlinjer för resor finns fastställda av Kommunfullmäktige. För revidering ansvarar
Miljö- och konsumentnämnden. Miljö och konsumentnämnden har utformat förslag
till nya riktlinjer för resor och antagit dessa den 19 april 2016 samt översänt dem till
Kommunstyrelsen för vidare beslut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Dnr: 2015-2293

Förslag till reviderade Riktlinjer för resor
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att revidera Riktlinjer för resor.
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden. Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter
från uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter. De nämnder och bolag som svarat på
remissen har i huvudsak tillstyrkt förslagen till Riktlinjer för resor. En sammanställning
av alla remissvar finns bifogat tjänsteskrivelsen. Riktlinjerna är styrande men inte
tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför också förtroendevalda. Nämnderna
och bolagen ombeds sprida och aktivt implementera de reviderade Riktlinjerna för
resor.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Riktlinjer för resor och översända dessa
för vidare beslut till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till reviderade Riktlinjer för resor
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att revidera Riktlinjer för resor.
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden. Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter
från uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter. De nämnder och bolag som svarat på
remissen har i huvudsak tillstyrkt förslagen till Riktlinjer för resor. En
sammanställning av alla remissvar finns bifogat tjänsteskrivelsen. Riktlinjerna är
styrande men inte tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför också
förtroendevalda. Nämnderna och bolagen ombeds sprida och aktivt implementera de
reviderade Riktlinjerna för resor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Riktlinjer för resor och översända
dessa för vidare beslut till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att revidera Riktlinjer för resor.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden.

Miljöförvaltningen
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Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter från
uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter. De nämnder och bolag som svarat på
remissen har i huvudsak tillstyrkt förslagen till Riktlinjer för resor. En
sammanställning av alla remissvar finns bifogat tjänsteskrivelsen. Riktlinjerna är
styrande men inte tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför också
förtroendevalda. Nedan redovisas tilläggen och avvägningarna i styrdokumentet.
Prioritetering vid inköp av fordon
Marknaden för elfordon har vidgats varför Borås Stad vid sidan om att prioritera
biogasfordon bör ha möjligheten att också prioritera elfordon framför etanolfordon
och dieselfordon. Vi bedömer att biogas fortfarande bör prioriteras vid sidan om el.
En trend med sämre ekonomi vid avyttring av biogasfordon måste ställas mot de
investeringar Borås Stad gjort i biogastillverkning. Kommunfullmäktige har tidigare
också beslutat att Borås Stad ska satsa på både biogas och eldrift och på sikt sträva
efter att bara använda förnybar energi. (Se KF 2013-08-22 Svar på Motion; Ladda för
framtiden – elbilar i Borås! samt Borås 2025 Vision och Strategi). Tank- och
laddmöjligheter för el- respektive biogasfordon påverkar också vilka fordon som köps
in. Alla fordon drivs idag delvis med förnybara bränslen genom inblandning i bränsle.
En mer flexibel skrivning hade därför inte inneburit någon styrning i riktning mot
föreslagna mål.
Språkjusteringar
Efter inkomna remissynpunkter har vissa förtydliganden och språkjusteringar gjorts
av texten främst i avsnittet ”Mål” för att förtydliga att den ska syfta till dokumentets
innehåll under övriga rubriker. Inget förtydligande har gjorts av ordet ”närområde”
eftersom vad som bedöms som närområde varierar från fall till fall och påverkas av
faktorer som terräng, väderlek, om gång – och cykelbanor är utbyggda, tillgången på
tät kollektivtrafik, osv.
Ecodriving
Skrivningen att Tekniska nämnden ska ansvara för ecodrivingutbildningen har tagits
bort då nämnden inte har resurser att driva en sådan utbildning. De verksamheter
som har behov av denna utbildning har ansvar att följa ordinarie rutiner i samband
med upphandling/inköp av kompetensutveckling.
Trafikverket menar att sparsam körning har minst lika god effekt på dagens
bränslesnåla fordon med förbränningsmotor som för fordon med högre
bränsleförbrukning. Undantaget är fordon som drivs med el där momentet att snabbt
accelerera upp i marschfart inte har någon betydelse för bränsleförbrukningen
eftersom elmotorn är effektiv hela tiden.
Planera resan
Riktlinjerna har kompletterats med information om hur man kan planera resan och
möjliggöra att fler reser kollektivt till möten genom att anpassa tiderna.

Cyklar
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Riktlinjer för resor har tidigare fokuserat på bilar men har nu kompletterats med
information om att cyklar och kollektivtrafikkort ska erbjudas. Målet är att fler ska ha
möjlighet att cykla och åka kollektivt i tjänsten. En annan förändring är att både
förvaltningarna och Tekniska förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecykel. Så ser
det idag ut i praktiken men viktigt att cyklar också erbjuds på lång sikt.
Idag finns en variation gällande behov och möjligheter till skötsel av cyklar som kan
avgöra om man väljer att ha egna cyklar eller använda bilpoolens. En fråga som
riktlinjerna inte tar ställning till är om det idag finns behov eller ekonomiska vinster av
att utöka cykelandelen i kommunens bilpool och genom poolen erbjuda cyklar på
flera ställen i staden som alternativ till förvaltningarnas och bolagens egna cyklar. Att
utreda detta ligger utanför arbetet med styrdokumentet. Efterfrågan på fler
tjänstecyklar, elcyklar och exempelvis specialcyklar som lastcyklar bör framföras till
bilpoolsansvarige på Tekniska förvaltningen.
Privat bil i tjänsten
Uppföljningar visar att anställda i Borås Stad fortfarande reser i stor utsträckning med
privat bil i tjänsten. Omformulering kring texten om resandet med privat bil har
därför gjorts i försök att nyansera när dessa resor kan göras.
Det är det systematiska användandet av egen bil i tjänsten som ska undvikas av
säkerhets- och miljöskäl. Många förvaltningar har också visat att det är möjligt att
minska dessa resor med medvetna åtgärder. Bilpoolen har idag flera
uppställningsplatser för sina fordon. Att aktivt efterfråga bilpool i anslutning till sin
arbetsplats eller att leasa ett fordon via Servicekontoret är sätt att minska resorna med
privat bil i tjänsten. Om inget alternativ finns att tillgå, exempelvis bilpoolsbil, ska
däremot inte de anställda behöva själva stå för kostnaden när de rest med privat bil i
tjänsten.
Verksamheterna behöver också fortsätta att regelbundet analysera vilka resor som
görs med privat bil tjänsten. Finns skillnader i användandet av privat bil i tjänsten
mellan olika arbetsgrupper? Vad ligger bakom minskningarna/ökningarna av resandet
med privat bil i tjänsten?
Introduktion av nyanställda
Riktlinjerna föreslås också innehålla ett förtydligande om att en genomgång av
Riktlinjer för resor ska göras vid introduktion av nyanställda.
Inrikes flygresor
Inrikes flygresor med slutdestination Stockholm ska undvikas. På efterfrågan av
Kommunstyrelsen har lagts till; ”samt andra flygresor av motsvarande längd”. Det
finns idag oftast tågförbindelser på dessa sträckor.

Riktlinjer för resor innehåller inte:

Sida

4(4)

-

-

Datum

Dnr

2016-03-30

2015-002293

Lagkrav (ex. bälteskrav).
Rutiner (ex. bilbokning och att man ska tanka bilpoolsbil innan återlämning).
Information (ex. förmånsbeskattning av parkering och förmånsvärden för
parkering i olika delar av Borås Stad, regler om reseersättning, att man ska
tanka bilpoolsbilen innan återlämning m.m.). Det är information som kan
finnas på Intranätet m.m.
Regler

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis har små justeringar gjorts jämfört med tidigare Riktlinjer för
resor och efter inkomna remissynpunkter. Nämnderna och bolagen ombeds sprida
och aktivt implementera de reviderade Riktlinjerna för resor.

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
Förslag till reviderade Borås Stads Riktlinjer för resor
Sammanställning remissvar
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kopia till:
Alla nämnder och kommunala bolag i Borås Stad
Strateger i Borås Stad (ekonomi, jämställdhet, folkhälsa).
Bilpoolsansvarig – Tekniska nämnden
Fordonsansvarig - Servicenämnden
Mobility managementansvarig - Tekniska nämnden
Miljökoordinatorer och miljörapportörer

Strategi
Program
Plan
Policy
» Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
resor

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008, 23 februari 2012 och
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i
riktlinjerna.
Dokumentet gäller till och med: 2019
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Riktlinjer för resor
Fyra principer
1. Pröva om resan kan ersättas med andra
mötesformer.
2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.
4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Mål
Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar
våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen
fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt
att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara
enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan
och ekonomin.

Ansvar
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna
i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och
ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna
ansvarar för att riktlinjerna för resor ingår i
introduktionen av nyanställda, och att verksamheter
med regelbundna resor ruttplanerar dessa.

Fordon
busskort och cyklar
Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort,
tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även Tekniska
förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar.

bilarna, och leasar dem till förvaltningar och
bolag. Upphandling av fordon ska ske med hänsyn
till Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på
trafiksäkerhet. I första hand ska biogas- och elfordon
väljas, i andra hand fordon som drivs av andra
förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon
enligt regeringens definition. Om miljöfordon inte
valts ska detta motiveras.

bränsle
Vid tankning ska förnybart bränsle väljas om
alternativ finns.

privata fordon i tjänsten
Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten,
och anställda har ingen skyldighet att använda
sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten
betalas bara om kommunägd bil inte finns att tillgå.
Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av
närmaste chef.

Planera resan
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna
ärenden.

Kortare resor
I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller
gång när detta är rimligt.
För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i första
hand. I andra hand ska andra kommunägda bilar
användas före taxi, hyrd bil och privat fordon.

personbilar
Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens
personbilar. Servicekontoret beställer och förvaltar
för resor | 3

Längre resor

parkering

Längre resor ska i första hand ske med tåg eller
buss. Flyg ska användas endast om annat av tidsoch kostnadsskäl inte är rimligt. Flygresor med
slutdestination Stockholm, samt andra flygresor av
motsvarande längd, görs endast i nödfall.

sparsam körning

Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har
avtal med. Beställning ska ske i god tid eftersom det
kan ge lägre pris.
Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I
första hand ska kommunens fordon användas.

Alternativ till resor
Alla ska sträva efter att minska antalet körda
mil genom att ersätta resor med till exempel
telefonsamtal, telefonmöten, videokonferenser och
chattkonferenser.

Egna möten
Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån
anpassa tid och plats för att underlätta för deltagare
att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om
hur man tar sig till mötet med kollektivtrafik och
uppmuntra till samåkning.

Ekonomi och arbetsmiljö
trafiksäkerhet
Förare av minibussar ska ha utbildning i
trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon.
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Parkeringsplats med uttag för motorvärmare
ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt
motorvärmare som drivs av bilens batteri.

Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil
per år i tjänsten ska utbildas i sparsam körning och
trafiksäkerhet. Även övriga anställda bör erbjudas
utbildningen.

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

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
för resor | 5

Riktlinjer för resor – sammanställning remissvar

Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Viskaforshem AB
Sociala omsorgsnämnden
Fristadbostäder AB
Lokalförsörjningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Borås Djurpark AB
Utbildningsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Kulturnämnden
AB Bostäder i Borås
Borås Energi och Miljö AB
Servicenämnden

Tillstyrker
x
x
x delvis
x
x
x
x delvis
x delvis
x delvis
x
x
x
x
x
x delvis

Arbetslivsnämnden
Borås Borås TME AB

x
x

Kommunstyrelsen

x med tillägg

Överförmyndarnämnden
Revisionskontoret

Svar saknas från:
•
•
•
•
•
•

Kommentar

x

x
x
x

x

-

x

x

Avstår från yttrande:
•
•

Avstyrker

Borås Elnät AB
Borås Kommuns Parkerings AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus
Industribyggnader i Borås AB
Inkubatorn i Borås AB
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Sammanställning remissvar
Nämnd/Bolag

Tillstyrker

Stadsdelsnämnden Väster

x

Stadsdelsnämnden Öster

x

Tekniska nämnden

x om hänsyn tas
till synpunkter

Viskaforshem AB

x

Sociala omsorgsnämnden

x

Fristadbostäder AB

x

Avstyrker

Kommentarer/synpunkter att
beakta

”Vad det gäller praktisk utbildning i sparsamt körsätt har utvecklingen kommit ifatt oss.
Körsättet påverkar bränsleförbrukningen i allt lägre grad med
dagens mer bränslesnåla fordon.
Tekniska förvaltningen har bland
annat av den anledningen lagt ner
sin interna utbildning inom området och köper idag den av extern aktör för de som kör mer än
100 mil i tjänsten. Att mäta de
små skillnaderna i bränsleförbrukningen är svårt att göra på
dagens fordon. Nämnden föreslår därför att kravet på utbildning i sparsamt körsätt tas bort
från riktlinjerna.”

”FRIBO vill poängtera vikten av
tydlighet att alltid välja klimatsmarta transporter. Vi tycker
formuleringarna kring personbilar kan vara skarpare. Meningen:
”Om miljöfordon inte valts ska
detta motiveras” öppnar trots allt
upp för att man kan välja vad
man vill bara man är bra på att
hitta på en motivering. FRIBO
saknar alternativet elcykel när
goda exempel nämns. Det skrivs
om elbilar men inget om den
2

infrastruktur som det kräver.
Borås Stad ligger klart efter övriga Sverige när det kommer till
denna infrastruktur.
FRIBO anser att kommunen
behöver föregå med gott exempel när det gäller investeringar i
infrastruktur för elbilar. Kanske
kan vi kommunala bolag få investeringsbidrag för laddstationer?”
Lokalförsörjningsnämnden

x med medföljande kommentarer.

”Lokalförsörjningsnämnden ser
en ökad användning av bilpool
enligt statistik och föreslås en
utveckling av bilpoolen för att
klara bokningar med kort varsel.
Elcykel har införskaffats som
komplement för kortare ärenden
ihop med vanlig cykel. Enligt
Riktlinjer för resor så ska inte
milersättning betalas ut om
kommunägd bil finns att tillgå
samt att användning av privat bil
i tjänst ska godkännas av närmaste chef. Lokalförsörjningsnämnde behöver när inga andra
alternativ finns, så som bilpool,
kollektivtrafik samt cykel, att det
ges möjlighet för verksamheten
att använda egen bil. ”

Samhällsbyggnadsnämnden x och bifogar synpunkter

”Samhällsbyggnadsnämnden ser
också positivt på att alla förvaltningar åläggs ett tydligt ansvar
för att riktlinjerna enkelt ska
kunna genomföras i praktiken.
Det ska så att säga vara ”lätt att
göra rätt”. Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att förvaltningarna bör ha möjlighet att
samarbeta kring utbudet av tjänstecyklar. Att mindre förvaltningar
kan samordna användandet av
cyklar gör att dessa utnyttjas mer
effektivt, vilket innebär både en
3

ekonomisk och en miljömässig
vinst. Avslutningsvis önskar
Samhällsbyggnadsnämnden
också att det tydligare ska framgå
att riktlinjerna i sin helhet omfattar även de förtroendevaldas
tjänsteresor. De förtroendevalda
är viktiga för Borås Stads miljöarbete, både rent praktiskt och
som förebilder för anställda och
invånare. ”
Fritids och folkhälsonämnden

x och har synpunkter

Borås Djurpark AB

x

Utbildningsnämnden

x

Stadsdelsförvaltningen
Norr

x

Kulturnämnden

x

AB Bostäder i Borås

x

”Förvaltningen tycker att det är
viktigt att erbjuda och uppmuntra anställda i kommunen att
transportera sig via cykel, både ur
folkhälso- och miljösynpunkt.
Förvaltningen tycker även att
riktlinjerna kan innehålla information där man tydliggör vissa
sträckor, exempelvis cykelvägar,
där det är fördelaktigt att förflytta
sig med cykel.”

”Nämnden vill dock ändra formuleringen ”Flygresor med slutdestination Stockholm görs endast i nödfall” till ”Flygresor under
60 mil görs endast i nödfall” för
att förtydliga riktlinjerna. ”

Borås Energi och Miljö AB

”Då Borås Stad har ambitionen
att bli en Kretsloppsstad med en
effektiv resursanvändning har
stora investeringar gjorts bland
annat för att producera och leverera biogas som fordonsbränsle.
4

För att kunna nå den högt ställda
ambitionen och för att fortsättningsvis kunna nyttja nämnda
investering borde biogasen vara
förstahandsval då fordon och
bränslen ska väljas. I förslaget till
Riktlinjer för resor finns en del
otydliga formuleringar såsom
miljöanpassade, trafiksäkert, närområde, som öppnar för olika
tolkningar. Dessa behöver därför
definieras eller förtydligas innan
fastställande.”
Servicenämnden

x om ändringar
enligt bifogat förslag görs

”I riktlinjen anges en prioriteringsordning för vilka typer av
fordon som ska användas i Borås
stad. Servicenämnden önskar att
riktlinjen istället som första alternativ ska ange att Borås stads
miljöfordon ska drivas helt eller
delvis med förnybara bränslen
och/eller el. Som andra alternativ
ska miljöfordon enligt regeringens definition anges. Orsaken till
det är att fordonsmarknaden
förändras över tid och vissa typer
av motorer utgår ur sortimenten
och andra tillkommer. Den föreslagna skrivningen gör att vi får
en större flexibilitet i att uppnå
målet med en fossilbränslefri
fordonsflotta.
Som alternativ till resor anges
bland annat e-post. Servicenämnden anser att det alternativet ska strykas. Vi har svårt
att se att e-postkommunikation
kan ersätta möten av mer personlig karaktär.
Servicenämnden vill påtala att
meningen ”Inga onödiga resor
ska göras” under rubriken mål är
olycklig då den kan uppfattas så
att detta är vanligt förekommande. Nämnden utgår ifrån att
så inte är fallet.
I och med att bilmarknaden suc5

cessivt förändras måste vår fordonsflotta anpassas så att onödiga avyttringskostnader inte
uppstår.”
Arbetslivsnämnden

x

Borås Borås TME AB

”Styrelsen ställer sig positiv till
att det finns riktlinjer och följer
dessa i den utsträckning så gott
det går, dvs väljer kollektivtrafik
till Göteborg och alltid tåg som
första resealternativ.
På grund av upphandlingsregler
har vi inte haft möjlighet att
nyttja kommunens egna bilpool
och därför har vi för resor till
våra turistorganisationer inom
Boråsregionen fått använda privat bil, då kollektivtrafiken ofta
ger ohållbara res- och väntetider.
Remissen har dock gjort att frågan har fått nytt fokus, och vi ser
nu en lösning på det problemet.
Bolaget har cyklar + kärra vilka
används i tjänst och framför allt i
samband med evenemang som
sker i Borås.”

Kommunstyrelsen

x med tillägg

”Revideringar berör i första hand
olika tillägg: tex att även elfordon
ska ingå bland kommunens fordon, att kollektivtrafikkort och
tjänstecyklar ska erbjudas, att
systematiskt användande av egen
bil i tjänsten ska undvikas, att
nyanställda ska informeras om
riktlinjerna och att flygresor med
Stockholm som slutdestination
ska undvikas.
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 20162019, med tillägget att stycket om
längre resor istället bör lyda en6

ligt följande; Flygresor med slutdestination Stockholm, samt
andra flygresor av motsvarande
längd, ska undvikas.”

Avstår från yttrande:
•
•

Överförmyndarnämnden
Revisionskontoret

Svar saknas från:
•
•
•
•
•
•

Borås Elnät AB
Borås Kommuns Parkerings AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus
Industribyggnader i Borås AB
Inkubatorn i Borås AB
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande granskning detaljplan centrum, Vulkanus 6
och 7
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus i 7 våningar inom kvarteret Vulkanus.
Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen för kv. Vitsippan men har inför granskningen delats i två delar för att parkeringshuset och bostäderna i kvarteret Vitsippan har fått olika tidplaner.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

2016-02-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-02-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0833
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 – 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-02-03 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-05-16

Dnr 2015/KS0833
Ert dnr BN2015-2361

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande granskning detaljplan för Centrum,
Vulkanus 6 och 7
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering
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Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 Parkeringshus vid Lidaholmsgatan
Granskning

BN 2015-2361

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög
arkitektonisk kvalitet. Fastigheterna runt om parkeringshuset
får egna ingångar via trapphus och hissar som gör att människor kommer att vara i rörelse i parkeringshuset under en
stor del av dygnet.
Detaljplanen var varit på samråd som en del av detaljplanen
för kvarteret Vitsippan men har inför granskningen delats i
två planer för att parkeringshuset och bostäderna i kvarteret
Vitsippan har fått olika tidplaner.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7, Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 2015-12-09.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög
arkitektonisk kvalitet.

Planområde
Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaholmsgatan
och Österlånggatan. Planområdets storlek är ca 1600 m2 och
ägs av Borås Stad. Marken arrenderas idag av Borås Stads
parkering AB.
Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen
för kv. Vitsippan men har inför granskningen delats i två
delar för att parkeringshuset och bostäderna i kvarteret
Vitsippan har fått olika tidplaner.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger att marken ska användas för industriändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2008-08-18 att i enlighet med
det planprogram som kommunfullmäktige godkände den 21
februari 2008 uppmana byggnadsnämnden att påbörja och
prioritera arbetet med att ändra detaljplanen för området.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-14 §157 att
sända ut detaljplanen för Vitsippan på samråd. Samrådet
ägde rum den 29 oktober - den 10 december 2012. Inkomna
synpunkter ﬁnns sammanställda en i en samrådsredogörelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 §241 att
godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka
detaljplanen för granskning. Nämnden beslutade även att
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära
en betydande miljöpåverkan. Planen skickades ej på granskning eftersom exploatörerna bad om att planarbetet skulle
avvakta. Sedan dess har parkeringshuset på Vulkanus och
bostäderna i Vitsippan fått tidplaner som skiljer sig åt.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 § 387 att
dela upp detaljplanen för Centrum, Vitsippan i två delar samt
att godkänna den uppdaterade samrådsredogörelsen som sin
egen. Nämnden beslutade även att skicka detaljplanen för
Vulkanus på granskning. Detta på grund av att parkeringsbolagets behov av att komma igång med byggnationen.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheterna Vulkanus 6 och 7 har aldrig varit bebyggda och
utgörs av asfalterad parkeringsyta. Resterande byggnader i
kvarteret Vulkanus rymmer till största delen kontor.
Planområdet ansluter till rutnätskvarteren i centrum. Byggnaderna i området är i tegel och 4-5 våningar höga. I korsningen mellan Bryggaregatan och Fabriksgatan (Vulkanus 16
och Uranus 2) ﬁnns två torn i 7-8 våningar som är de högsta
byggnaderna runt planområdet. Fastigheterna Vulkanus 6
och 7 används som markparkering och Vulkanus 15 har
fönster mot parkeringen. Kvarteret Vitsippan ligger öster om
planområdet och är inte bebyggt. Kvarteret Vitsippan har
varit parkering sedan 40-talet.
Norr om planområdet på fastigheten Vulkanus 15 ligger
Erlahuset från 1917. Huset byggdes till 1946 och används idag
som kontor och gym. Nordväst om planområdet på fastigheten Vesta 12 ligger kontorshuset Oscar Jacobson. Byggnaden
är från 1960 talet och hänger samman med kvarteret Vulkanus i en byggnadskropp ovanför Fabriksgatan.
Norr om planområdet, på fastigheten Sirius 6, ﬁnns områdes
äldsta byggnad. Byggnaden är från 1886 och byggdes som
elementärläroverk för ﬂ ickor. Idag används byggnaden som
kontor. Nordöst om planområdet på fastigheten Östen 1
ligger Borås tidnings hus byggt 1979.
Verksamheter inom Vulkanus 15 har idag en lastbrygga på
Vulkanus 7 för transport av varor. Lastbryggan kommer att
försvinna när Vulkanus 6 och 7 bebyggs.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vulkanus 6 och 7

Lidaholmsgatan

Vulkanus 16 och Uranus 2

Kvarteret Vulkanus använd som uppställningsplats för en cirkus 1927.

Kulturhistoria
Kvarteret Vulkanus är en del av ett område som började
bebyggas med industrier redan i mitten av 1800-talet. Dessa
ersattes främst under 1930- och 1940-talet när området
utvecklades till en av centralpunkterna i industristaden
Borås. Området speglar idag olika expansionsfaser inom
Teko-industrin och den framväxande postorderverksamheten.

Vesta 12, Oscar Jacobson.

Viktiga symbolvärden ﬁnns bland annat i kvarteren Uranus
och Vulkanus norra delar med de två hörntornen som
förmedlar den dynamik och framåtanda. Vulkanus 6 och 7
har aldrig varit bebyggda och användes förr som uppställningsplats för till exempel cirkus som på bilden från 1927.
Ur kulturhistoriskt perspektiv är denna del av Borås centrum
en plats där många tidsepoker och därmed arkitekturstilar är
representerade. Ett nytt hus som präglar nutidsanda inverkar
inte negativt på de kulturhistoriska värden som har identiﬁerats inom det aktuella området. Några kända fornlämningar
ﬁnns inte inom planområdet.

Vulkanus 15 och 16.
DETALJPLAN
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Kvarteret Vulkanus sett från norr idag

Kvarteret Vulkanus sett från norr med volymer från ny bebyggelse i kvarteret Vitsippan och Vulkanus.
6
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Parkeringshuset kommer att bli väl synligt från Riksväg 40, ett bra ställe att parkera för att ta sig vidare gåendes till centrum.

Ny bebyggelse
Den nya byggnaden tillåts fylla hela den obebyggda ytan och
gör kvarteret helt. Längst ner i korsningen mellan Österlånggatan och Lidaholmsgatan kommer byggnaden att ha en
indragning i fasaden för att lämna plats för beﬁntlig gångbana. Byggnaden tillåts vara 28 meter hög, vilket är högre
än omgivande bebyggelse. Höjden är satt för att ta höjd för
om resterande delar av kvarter tillåts bli högre i kommande
detaljplaner. Parkeringsbolaget har uttryckt en önskan om
att bygga i 5,5 våningar. Byggrätten på bilden är 8 våningar
hög, vilket är planens maximala exploatering. Hiss och
ventilationsanläggningar ska rymmas inom byggrätten, vilket
gör att byggnaden inte kan bli högre än 7 våningar med hiss
och ventilation som sticker upp. Därför kommer huset att bli
lägre än hur det ser ut på bilden på sida 6. Parkeringshuset
kommer att ha sluttande plan inne i parkeringshuset.
Närmast Vulkanus 15 föreslås parkeringshusets huvudentré
för gående placeras.
Fastigheten Vulkanus 15 har rätt att använda fastigheterna
Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransport.
Rättigheten är tänkt att försvinna efter planens genomförande. Istället kommer Vulknus 15, 16 och 13 att få egna
ingångar från sina fastigheter in i parkeringshuset via hissar
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och trapphus. Att fastigheterna har tillgång till parkeringshuset skapar ﬂer ingångar i parkeringshuset bidrar till att
människor kommer att vara i rörelse i parkeringshuset, vilket
i sin tur är bra för den upplevda tryggheten.

Stadsbild och gestaltning
Parkeringshuset kommer att bli väl synligt från Riksväg 40
och kan med lämplig skyltning och gestaltning snabbt signalera till besökande i Borås om en plats för att ställa undan sin
bil och ta sig gående in till stadens centrum. Fasadmaterialet
styrs ej i detaljplanen men gestaltningstankarna är att
fasadens utseende eller material ska knyta an till kvarterens
textila historia. I planens syfte framgår att byggnaden ska ha
hög arkitektonisk kvalitet.

Arbetsplatser och offentlig service
I Borås centrum ﬁnns många arbetsplatser och mycket
service. Många av dessa verksamheter upplever en brist på
parkeringsmöjligheter. Parkeringshuset kommer att täcka
delar av det behov som ﬁnns i Borås Centrum och förse
närliggande arbetsplatser med parkering.

Tillgänglighet för funktionshindrade
Planområdet är relativt plant. Byggnaden kommer att vara
tillgänglighetsanpassad och huset ska ha hissar.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet är beläget i Borås Centrum med Riksväg 40 som
avslutar rutnätsstadens gatunät. Traﬁkslagen blandas i stor
utsträckning. Gångnätet och cykelnätet föreslås byggas ut
enligt karta på sida 9.

Gångtrafik
Området är lättillgängligt för gående. Idag ﬁnns ett övergångsställe i rondellen mellan Allégatan och planområdet.
För att förbättra övergången till kvarteret Vitsippan och även
Vulkanus föreslås övergångsstället över Fabriksgatan göras
om med en upphöjd gångbana. Gångbanan göras i samband
med detaljplanen för kvarteret Vitsippan. Österlånggatan
föreslås rustas upp som gågata i likhet med andra gator i
Borås Centrum. Att området bebyggs är positivt ur trygghetssynpunkt då det blir ﬂer människor som rör sig i området
under ﬂer timmar på dygnet.

Cykeltrafik och cykelparkering
I området ﬁnns cykelväg på Bryggaregatan som leder
cykeltraﬁk från Druvefors in till centrum. Det ﬁnns få
iordningställda cykelparkeringsplatser i området, vilket kan
komma att behöva åtgärdas när kvarteret Vitsippan bebyggs.
Ett alternativ för att öka cykelparkeringen skulle kunna vara
att använda ytor där bilar inte går att parkera inom p-huset
för cykelparkering.

Kollektivtrafik
I området ﬁnns mycket goda möjligheter att åka kollektivt.
Parkeringshuset kan användas som pendlingsparkering då
det är enkelt att resa vidare kollektivt. Till Resecentrum och
järnvägsstationen är det ca 1 km och det tar cirka 10 minuter
att gå. Till Södra torget och Allégatan där många bussar
passerar är det ca 170 meter. Att förtäta i centrala lägen med
god tillgång till kollektivtraﬁk stämmer bra överrens de
mål och strategier som förmedlas i Västtraﬁks ”Målbild för
kollektivtraﬁken år 2025 i Sjuhärad”.

Vitsippan. Därmed kommer parkeringshuset Vulkanus att
kunna användas även för resterande utbyggnader i kvarteret
Vulkanus och omgivande delar av centrum.

Biltrafik
I området har traﬁkmätningar gjorts. Mätningarna är i
huvudsak gjorda under perioden 2008-2010. Värdena bedöms
generellt motsvara 2010 års nivå med hänsyn till att förändringarna mellan enskilda år historiskt har varit små samt att
traﬁkmätningar är stickprov med slumpmässiga variationer
och även mätmetodiken är behäftat med osäkerheter. De
redovisade värdena avser VADT (vardagsdygnstraﬁk), vilket
motsvarar ett medelvärde för årets alla vardagar. Mätningarna för det statliga vägnätet är genomförda av Traﬁkverket
medan övriga är kommunens mätningar. Här kan nämnas
att Traﬁkverket redovisar fordon/ÅDT (årsmedeldygnstraﬁk)
vilket utgör ett medelvärde för årets alla dagar. I denna analys
har omräkning till vardagsdygnstraﬁk gjorts schablonmässigt
genom att multiplicera ÅDT-värdena med faktorn 1,1.
På väg 40, delen mellan Brodalsmotet och Annelundsmotet,
uppgår lastbilstraﬁken till ca 3 500 lastbilar/dygn ÅDT
vilket utgör cirka 10% av det totala traﬁkﬂödet. På det lokala
vägnätet är andelen mindre och bedöms utgöra omkring
5% av det totala traﬁkﬂödet. Den mest belastade timman
under ett vardagsdygn återﬁnns på eftermiddagen mellan
klockan 16 och 17 vilken vanligen utgör ungefär 12% av
vardagsdygnets totala traﬁkﬂöde. Detta traﬁkﬂöde används
normalt som dimensionerande traﬁkﬂöde vid utformning av
traﬁksystemet.
Traﬁken variatierar under ett vardagsdygn. För väg 40 mellan
Annelundsmotet och Brodalsmotet ﬁnns två tydliga traﬁktoppar; en mindre på morgonen och en betydligt större på
eftermiddagen. Traﬁkﬂödet under eftermiddagens maxtimma
uppgår till cirka 2 700 fordon/timma. Det större ﬂödet på
eftermiddagen beror på att ﬂer ärenden utförs då jämfört
med morgonmaxtimman då arbetsresorna dominerar enligt
Traﬁkutredning för kvarteren Vitsippan, Ulysses m.ﬂ. i Borås
(SWECO, 2013-05-30).

Biltrafik och bilparkering
I dag har kommunens p-bolag sammanlagt 103 p-platser
inom planområdet. Parkering behövs för omgivande kontor
och för bostäderna i Vitsippan. Parkeringsberäkningar för
bostäderna i Vitsippan visar att deras parkeringsbehov går att
lösa med delar av utrymmet i parkeringhuset.
Om byggrätten utnyttjas i 5,5 plan ger det utrymme för ca
330 platser om byggrätten nyttjas fullt ut blir det cirka 90
parkeringsplatser till. Utöver platserna i Vulkanus beräknas
även parkeringar byggas en våning under marken i kvarteret
Vitsippan. För att främja användningen av kollektivtraﬁk ska
avsteg från parkeringsnormen göras i bostadsprojektet för
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Trafik till parkeringshuset och Vitsippan
För att traﬁken till parkeringshuset inte ska belasta
Annelundsmotet eller ytterligare öka traﬁken i korsningen
Bryggaregatan/Fabriksgatan föreslås att traﬁk till p-huset
från söder skyltas från avfarten i höjd med Katrinehillsgatan
och sedan kör under Annelundsmotet in mot Lidaholmsgatan. Lidaholmsgatan enkelriktas från Bryggaregatan
till Österlånggatan vilket gör att biltraﬁken måste köra ut
Österlånggatan. Österlånggatan blir dubbelriktad gångfartsgata. En sådan förändring bidrar till att öka traﬁksäkerheten
i olycksdrabbade korsningar och ökar tryggheten för gående
och cyklister.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Karta översiktlig traﬁkstruktur relevant för planområdet.
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Trafikutredning
En traﬁkutredning har gjorts för Planprogramsområdet för
Ulysses, för Vitsippan och Vulkanus. Utredningsområdets
läge i den södra delen av centrum innebär gång- och cykelavstånd till ett stort utbud av handel och annan kommersiell
och offentlig service. Området för plan- och programförslaget har en mycket god och nära tillgång till lokalt
kollektivtraﬁk-utbud vid Södra Torget. Även tillgängligheten
med bil är mycket god genom närheten till det övergripande
nätet via Annelundsmotet. Sammantaget beräknas innehållet
i de aktuella plan-/program-förslagen medföra ytterligare
omkring 1 200 bilförﬂyttningar till och från utredningsområdet under ett normalt vardagsdygn.
Plan-/programförslagen omfattar utbyggnad av ytterligare
parkeringsplatser som i viss mån kommer att ersätta beﬁntlig
parkering inom övriga centrum. Det leder till mer traﬁk till
utredningsområdet.
Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från
skattade traﬁkmängder för 2010 års traﬁknivå på vägnätet.
Beräkningarna tyder på att traﬁksystemet vid Annelundsmotet under högtraﬁkperioden är hårt belastat baserat på
dagens traﬁkmängder. De övriga korsningarna som analyserats är i olika grad mindre belastade och har därför kapacitet
för viss ytterligare traﬁkbelastning.
Traﬁktillskottet från planområdet under den mest belastade
timman (maxtimman) blir cirka 120 fordon som fördelas på
olika delar av vägnätet. Påverkan på belastningen i samtliga
studerade korsningar blir därför endast marginell.
Baserat på en traﬁktillväxt på 35% för de genomgående
traﬁkströmmarna, 17% ökning av traﬁk som alstras i Borås
kommer belastningen i Annelundsmotet bli mer ansträngd
jämfört med idag. Utbyggnaden av väg 27 mellan Kråkered
och Viared ger dock en avlastning i Annelundsmotet med
cirka 6 000 fordon/under ett vardagsdygn.
Analyserna visar på att framkomligheten skulle klassas som
låg redan i dagsläget för ﬂera av körfälten i Annelundsmotet
om man jämför med riktvärdena i VGU (version t.o.m.
hösten 2012) Traﬁkutredning för kvarteren Vitsippan, Ulysses m.ﬂ. i Borås (SWECO, 2013-05-30).

Riksintressen
Slutsatserna från traﬁkutredningen är att Rv. 40 som utgör
riksintresse för kommunikation inte påverkas negativt.

Angöring/utfarter/varumottagning
Infart till parkeringshuset i Vulkanus kan ske både från
Lidaholmsgatan eller Österlånggatan.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder för dagvatten vidtas. Fastigheterna är
idag tillsammans ca 2300 m2 och därmed behöver ingen
fördröjning göras.
För att förhindra att släckvatten når recipienten skall ett
magasin (5 m3) anläggas med avstängningsfunktion för att
kunna ta hand släckvattnet från en normal släckningsinsats.

El, tele och fiber
I dagsläget ﬁnns kapacitet i elnätet. Detaljplanen för Vitsippan kommer att medge en byggrätt för en transformatorstation.

5. Mark
Geoteknik, markmiljö och radon
En geologisk undersökning har gjorts för Kvarteret Vitsippan
och marken. Överst ﬁnns fyllnadsmassor som underlagras av
sand och morän på berg. Enligt översiktliga geologiska kartor
gäller det även för Kvarteret Vulkanus. Det är rimligt att anta
att båda fastigheterna därmed har bra bärighet och förutsättningar för att undvika sättningar. Någon risk för skred och
ras ﬁnns inte i undersökningsområdet (WSP, 2012-07-10).
Fastigheterna har provtagits för markföroreningar. Uppmätta
föroreningsnivåerna för Vitsippan utgör inget hinder för att
bygga höghus med bostäder i området. Överskottsmassor
från området bedöms inte behöva tas till speciell mottagningsanläggning med avseende på föroreningsinnehåll enligt
Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP, 2012-0703).
Enligt den översiktliga miljötekniska markundersökningen
(WSP 2013-07-04) underskrider samtliga analysresultat för
Vulkanus Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. De prover som tagits har varit för metaller samt
klorerade lösningsmedel.
Grundvattenströmningen har undersökts. Utredningen visar
på en grundvattenströmning från öster ned mot Viskan i
väster (WSP, 2013-08-27). Högsta prognostiserade grundvattennivå med en återkomsttid av 200 år ligger på 3,48 m djup
under markytan i den östra delen, vilket motsvarar nivå
+134,48. I väster ﬁnns grundvattennivån 4,67 m ner, vilket
motsvarar nivån +132,63.
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6. Vatten
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det ﬁnns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassiﬁceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassiﬁceras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.
En stor del av Borås tätort ligger inom en grundvattenförekomst som har god kvantitativ och god kvalitativ status,
både fastställd och den föreslagna statusen inför beslutet i
december.

avgörande skälet till klassningen för ekologisk status är de
dammar som förorsakar vandringshinder för ﬁsk. Kemisk
ytvattenstatus har på samma sträcka fastställts till god kemisk
status.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen leder till att kvarteret att kvarteret Vulkanus
kan bebyggas med parkering för att sedan kvarteret Vitsippan ska kunna bebyggas med bostäder. Den största vinsten
för människor som vistas i området kommer vara tillskottet
av de nya bostäderna som hjälper till att öka variationen i
bebyggelsen och att ﬂer människor rör sig i området.
När det gäller parkeringshuset så är ingångarna och fönstren
i parkeringshuset avgörande för hur tryggt det kommer vara
att vistas i byggnaden. Även belysningen och att det ﬁnns
ﬂera vägval ut ur parkeringshuset är viktigt för de människor
som kommer att vistas på platsen.

8. Störningar på platsen
Risk

Den byggnation som planeras påverkar inte ekologisk eller
kemisk status för ytvatten eller status för grundvatten
negativt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassiﬁceras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenﬂödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som ﬁnns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

Riksväg 40 är en primär led för farligt gods. Olika verksamheter kräver olika skyddsavstånd till vägen, avstånden
är räknade från väggmitten. Parkeringshuset på kvarteret
Vulkanus ligger 50 meter i från vägen, vilket innebär att
föreslagen bebyggelse följer de rekommendationer som anges
i Lässtyrelsens riskpolicy.
En översiktlig riskutredning har gjorts i programskedet av
FB Engineering AB 2006-12-19. Efter det har en kompletterande utredning gjorts för Vitsippan av Brandskyddslaget
Översiktlig riskutredning 2011-05-20 som ﬁnns att läsa
i bilagan. Brandskyddslagets utredning rekommenderar
att områden utomhus mellan riksväg 40 och byggnaden
utformas så att människor inte lockas att vistas där mer än
tillfälligt, därför får området inte bebyggas. Exempelvis kan
parkeringsplatser tillåtas men inte lekplatser eller uteserveringar. I riskutredningen föreslås även att huvudentréer
bör undvikas mot väg 40 (söder ut) och att det ska ﬁnnas
minst en utrymningsväg som mynnar bort från väg 40.
Utrymningsvägar och brandsäkerhet följs upp i bygglovet där
en helhetsbedömning görs av även andra faktorer som skydd
mot brand och andra olyckor.

Buller
Sträckan från Öresjös utlopp till sammanﬂödet med Lillån
har klassats som otillfredsställande ekologisk status i
Vattenmyndighetens beslut 2009. Den nya klassningen, som
gäller från december 2015, är måttlig ekologisk status. Det
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Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Inom denna detaljplan planläggs inga bostäder som kan bli
störda av buller. Bullerproblematiken kommer att tas upp i
samband med granskningsförslaget för kv. Vitsippan.

Den gräns som behöver klaras är gränserna för miljökvalitetsnormen sen hade det varit önskvärt att även nå miljökvalitetsmålet som är det långsiktiga målet för den miljökvalitet
som ska eftersträvas.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.

9. Planbestämmelser
Kvartersmark
Bestämmelsen P på fastigheten Vulkanus tillåter parkering.

Utformning av allmänna platser
Det ﬁnns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med ﬂera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Spridningsberäkningar angående luftkvalitet har gjorts för
kvarteren Vitsippan och planprogramsområdet Ulysses m.ﬂ.
med avseende på luftföroreningsutsläpp från vägtraﬁken
av kväveoxider och partiklar som PM10. I resultaten för
beräkningarna ingår även bakgrundshalter. Två scenarier har
beräknats dels situation för år 2010 med en fordonspark och
bakgrundsnivå på luftföroreningshalter som ska avspegla
år 2010, dels planerad situation med en fordonspark och
bakgrundsnivå på luftföroreningshalter som ska avspegla år
2030.

Bestämmelsen LOKALGATA (P) visar att Österlånggatan
ska ha kvar sin användning som kommunal gata i markplan
men får byggas över med parkeringshus.

Utformning
När det gäller bebyggelsens höjd ﬁnns en högsta tillåtna
höjd räknat från gatans nollplan det vill säga att byggnadens
högsta höjd är skillnaden mellan +136 och +165 vilket
innebär att huset kan vara som högst 28 meter. Höjden är
satt utifrån att det ﬁnns önskemål om att bygga på byggnader
runt omkring p-huset. Parkeringsbolaget har uttryckt en
önskan om att bygga i 5,5 våningar. Byggrätten är 8 våningar
hög. Tanken är att tillåta ett parkeringshus i 7 våningar med
en våningshöjd som är 3,5 meter samt hissar som sticker upp
ovanför det.

Byggnadsteknik
Resultaten från beräkningarna visar att för scenario för situation år 2010, ﬁnns det risk att miljökvalitetsnormens värde
överskrids i vägområdet, väg 40 för kvävedioxid (normen
bör ej tillämpas i vägområde enligt NV). Med ett avstånd
på mer än ca 10 - 20 meter från vägen bedöms dock normen
innehållas år 2010. För planerad situation år 2030, bedöms
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid innehållas inom hela
beräkningsområdet utan problem. Utifrån resultaten från
beräkningarna med partiklar som PM10 bedöms samtliga
scenarier ej överskrida miljökvalitetsnormen.
Med avseende på miljökvalitetsmålen för kvävedioxid
överskrids för situation år 2010, för situation år 2030 bedöms
miljökvalitetsmålet ej överskridas. För partiklar bedöms
miljökvalitetsmålet överskridas både för situation år 2010 och
år 2030 enligt Luftanalys För kvarteren Vitsippan, Ulysses
m.ﬂ. i Borås (SWECO, 2013-06-28).
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Miljö- och konsumentnämnden i Borås har beslutat att vid
anordnande av ﬂer än 30 parkeringsplatser ska oljeavskiljare
ﬁnnas. Därmed kommer det i detaljplanen krävas att en
oljeavskiljare byggs.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 10 år från den dagen då planen vunnit
laga kraft. En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts
med en ny detaljplan. Syftet med genomförandetiden är att
reglera vilka skyldigheter och rättigheter som planen medför
för markägarna och kommunen.
Fastighetsplan för kvarteret Uranus och Vulkanus 1583KBN2 upphör att gälla för fastigheterna Vulkanus 6 och 7.
Skälet att upphäva fastighetsplanen är att ta bort hinder för
framtida fastighetsregleringar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

10. Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. En behovsbedömning för planen gjordes i samband
med planen för Centrum, Vitsippan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
behövs. Parkering är den lämpligaste markanvändningen på
platsen.

11. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stad antog under 2013 Vision 2025 som är visionen
av vårt framtida, önskade Borås. Följande delar av visionen
bidrar en bebyggelse av kvarteret Vitsippan till:
»

Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås.

»

Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

»

Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

»

Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter
och upplevelser så att staden lever under dygnets ﬂesta
timmar.

strukturera traﬁken i området. Förslaget ska visa utvecklingsmöjligheter för industrikvarteren för att skapa vacker, säker
och trivsam stadsmiljö.

Miljömål
I dagsläget kan inte ytan användas till annat än parkering.
För att planen ska bidra till att uppfylla miljömålen krävs
att markparkering från andra delar av centrum förtätas och
bebyggs med till exempel bostäder. Planerad bebyggelse på
Vitsippan leder till att staden förtätas vilket är positivt ur
miljösynpunkt.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) för kvarteret Uranus och
Vulkanus 1583K-BN2 upphör att gälla för fastigheterna
Vulkanus 6 och 7.

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

Översiktlig planering

Planavgift

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Kvarteret
Vitsippan redovisas i översiktsplanen som möjligt område för
centrumbebyggelse. De här spelreglerna från översiktsplanen
är relevanta för byggandet av parkeringshuset:

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

»

Traﬁkutredning (SWECO, 2013-05-30).

»
»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP,
2012-07-03).

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Medverkande tjänstemän/samverkan
Planprogram
Kommunfullmäktige godkände ett planprogram för området
den 21 februari 2008. Därefter uppmanades byggnadsnämnden att påbörja och prioritera arbetet med att ändra
detaljplanen för området.

Planprogram för Centrum, kvarteret Ulysses m.fl.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planavdelningen

Andreas Klingström
planchef

Kristina
planarkitekt

Detaljplanen gränsar till område där planprogramsarbete
pågår. Syftet är att långsiktigt lösa parkeringssituationen och
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7, Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 2015-12-09.

1. Inledning

3. Fastighetsrättsliga frågor

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

Borås Stad äger marken inom planområdet.

2.Organisatoriska frågor
Detaljplanen avser att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus i kvarteret Vulkanus.
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

3:e kvartalet 2012
4:e kvartalet 2015
1:a kvartalet 2016
2:a kvartalet 2016

Erforderlig fastighetsbildning bedöms kunna genomföras
i form av fastighetsreglering. Om byggrätten som kragar ut
över allmän platsmark utnyttjas krävs 3D-fastighetsbildning.
Fastigheten Vulkanus 15 har rätt att använda fastigheterna
Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransport.
Avsikten är att denna rättighet ska upphöra, detta ska regleras
i överenskommelse mellan Parkeringsbolaget, Borås Stad och
ägaren till Vulkanus 15. Fastigheten Vulkanus 16 har använt
Vulkanus 6 och 7 för in- och utfart för godstransporter,
någon rättighet för detta ﬁnns inte. Denna möjlighet upphör i
och med planens genomförande.
Parkeringsbolaget arrenderar idag Vulkanus 6 och 7 för
parkeringsändamål. Detta arrende kommer att sägas upp i
samband med att överlåtelseavtal tecknas.

4. Tekniska frågor
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen
antas av Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Området kan anslutas till kommunalt vatten, avlopp, fjärrvärme samt el- och teleledningar. Eventuella anslutningsavgifter
bekostas av exploatören.

Genomförandetiden är tio (10) år från det datum som planen
vinner laga kraft.

Detaljplanen föranleder inga åtgärder på allmän platsmark.

5. Ekonomiska frågor
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.
Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär
att kommunen ansvarar för allmän platsmark. Exploatören
ansvarar för åtgärder på kvartersmark.
Fastigheterna Vulkanus 6 och 7 arrenderas idag av Borås
kommuns Parkerings AB. Fastigheterna avses överlåtas till
Parkeringsbolaget som ska bygga parkeringshuset, avtal om
detta ska tecknas innan detaljplanen antas. Innan detaljplanen
antas ska även en överenskommelse tecknas mellan Borås
Stad, Parkeringsbolaget och ägaren till Vulkanus 15. Denna
överenskommelse ska bland annat reglera servitut för in- och
utfart för godstransporter samt åtgärder för vissa av fönstren
på den södra fasaden på Vulkanus 15.
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Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören som
reglerar kostnader för framtagande av detaljplan.
Exploatören, Borås kommuns Parkerings AB, får inkomster
till följd av uthyrning av p-platser. Exploatören får kostnader
i form av anslutningsavgifter, fastighetsbildningsåtgärder
samt för byggnation av parkeringshuset.
Borås Stad får inga kostnader på grund av planförslaget.
Borås Stad får inkomster vid försäljning av mark.
Markavdelningen

Jessica Ekberg
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7, Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad, upprättad 2015-11-02.

Sammanfattning
Planen har varit på samråd enligt ÄPBL 5:20 under perioden
29 oktober — den 10 december 2012 och har annonserats
i Borås Tidning. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit
tillgängliga på kommunens hemsida och på stadsbiblioteket.
22 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet samt en sakägare. Inga sakägare har under samrådstiden inkommit med erinringar mot förslaget. Sedan samrådet har detaljplanen delats upp i två delar en för fastigheterna
Vulkanus 6 och 7 samt en för resterande del med Kvarteret
Vitsippan m.ﬂ.
De ﬂesta av yttrandena rör endast den del av detaljplanen
som har med kvarteret Vitsippan att göra. Därför har
de delar som rör parkeringshuset markerats i kursivt i
samrådsredogörelsen. Det är endast dessa synpunkter som har
kommenterats i denna redogörelse. Yttrandena har lett till att
detaljplanen har reviderats på några punkter, vilket framgår
av kommentarerna till respektive yttrande och sammanfattningen nedan. Även om planområdet delats upp är planens
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt
väsentligt bibehållet.

Ändringar i planförslaget

1. Yttranden från remisspart
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Granskningshandlingen för kvarteret Vulkanus innebär
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

Beslutsförslag
»

Parkeringslösningen och texten angående parkering ändras efter
synpunkter från kommunstyrelsen, Parkeringsbolaget och AB
Bostäder. På plankartan har prickmarken mot Vulkanus 15
tagits bort.

»

Planhandlingarna har även kompletterats med en bilaga med
markmiljöundersökning av kvarteret Vulkanus efter synpunkt
från Miljö- och konsumentnämnden.

»

Övriga ändringar gäller kvarteret Vitsippan. Även
andra ändringar i text har gjorts.

DETALJPLAN

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»

att dela upp detaljplanen för Centrum, Vitsippan i två delar

»

att godkänna den uppdaterade samrådsredogörelsen som sin egen
samt att skicka detaljplanen för Vulkanus på granskning.
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Handläggning

S2 Länsstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2008-08-18 att i enlighet med
det planprogram som kommunfullmäktige godkände den 21
februari 2008 uppmana byggnadsnämnden att påbörja och
prioritera arbetet med att ändra detaljplanen för området.

I detta läge kan avstegsprincipen från riktvärdena för buller
tillämpas. För att kunna möjliggöra bostäder i detta läge,
där andra miljövinster kan åstadkommas, måste ändå en
acceptabel boendemiljö utifrån hälsa och säkerhet garanteras
för de boende.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-14 §157 att
sända ut detaljplanen för Vitsippan på samråd. Samrådet
pågick under tiden den 29 oktober - den 10 december 2012.
Inkomna synpunkter ﬁnns sammanställda en i en samrådsredogörelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 §241
att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att
skicka detaljplanen för granskning samt att genomförandet
av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande
miljöpåverkan. Planen skickades ej på granskning eftersom
exploatörerna bad om att planarbetet skulle avvakta.
Efter samrådet har ny information tillkommit som gör att de
olika områdena inom planen Vulkanus och Vitsippan har fått
tidplaner som skiljer sig åt. På grund av parkeringssituationen
i området är det viktigt för kommunen att byggnationen av
parkeringshuset kommer igång. Därför föreslås den delen av
planen att brytas ut och skickas på granskning tidigare.

1. Yttranden från remisspart

Med hänsyn till platsens bullerstörningsgrad kan den föreslagna utformningen med bostäder, inte betraktas som den
optimala för att åstadkomma en god bebyggd miljö. Således
anser Länsstyrelsen att kommunen kan pröva en annan
utformning av förslaget om bostäder eventuellt ska kunna
medges. I annat fall, om kommunen väljer att behålla förslagets fysiska ut-formning, behöver en annan markanvändning
än bostäder prövas.
Riksintresse
Länsstyrelsen håller med Traﬁkverket att förslagets påverkan på väg
40, inte kan uteslutas. Vägen är även en primärled för transporter med
farligt gods. Området är dessutom omgivet av viktiga traﬁkleder som
utgör förbindelse mellan regioncentra. Traﬁksituationen är redan idag
ansträngd och framkomligheten är mindre god. Enligt planförslaget
kommer en hel del biltraﬁk alstras och parkeringar tillskapas.
Traﬁkverket anger att det ﬁnns planer på att ta fram en utredning för
att minska de akuta kapacitetsproblemen på vägen. Förslaget måste
hantera dessa frågor och redovisa hur den föreslagna markanvändningen
kommer att handskas med traﬁksituationen så att framkomligheten och
säkerheten inte försämras.

S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget men har en
del påpekanden. Det ﬁnns ingen skyldighet för kommunen att ersätta
beﬁntliga allmänna parkeringsplatser på kvarteret Vitsippan.
Det är vidare tveksamt om det går att föreskriva en lägsta
totalhöjd som ju i sin förlängning leder till det orimliga att
kommunen skulle tvinga markägaren att bygga en viss höjd.
Ett sådant önskemål regleras med större fördel i ett exploateringsavtal.
Ett av de viktigaste medborgarperspektiven saknas i konsekvensbeskrivningen för förskolan och grundskolan. Fler
bostäder innebär också behov av ytterligare förskolor i centrum. Behovet accentueras av att även
kvarteren Nejlikan, Kolibrin, Asplyckan, Nötskrikan,
Trasten, Hugin och Pallas planeras för bostäder. I Bostadsbyggnadsprogrammet ﬁnns 800 nya lägenheter i centrum.
Det innebär ca 100 nya förskolebarn och ca 50 nya grundskoleelever inom 5 år i centrum.

Kommentar
Texten om parkeringsplatser ändras.
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Hälsa och säkerhet
Förslaget innebär speciallösningar i byggnaden för att
hantera de höga bullerstörningarna som området är utsatt
för. Länsstyrelsen noterar att med 75 % inglasning av
loggiorna längs norra och södra fasaderna redovisas att
huvudsakligen ljuddämpad och i några få fall tysta punkter
uppnås utanför fönstren. Länsstyrelsen anser inte att tysta
punkter vid fasad är förenlig med avstegsprinciperna enligt
Boverkets allmänna råd. Kompensation ska vara i form av
en tyst eller ljuddämpad sida. För att uppfylla deﬁnitionen
av tyst och ljuddämpad sida ska inte heller de maximala
ljudnivåerna överstiga 70 dBA vilket det gör på ﬂera våningar
enligt förslaget.
Enligt Boverkets allmänna råd bör normalt minst hälften av
bostadsrummen, och då i första hand sovrummen, vändas
mot den tysta/ ljuddämpade sidan. I de lägenhetsplanlösningar som redovisas i den medföljande bullerutredningen
följs denna princip långtifrån konsekvent. För att få rättsverkan behöver de särskilda kraven regleras genom planbestämmelser. I nuvarande utformning är Länsstyrelsen ytterst
tveksam till att tillstyrka bostäder enligt förslaget.
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Geoteknik
Förutsättningarna för att bygga källarvåningarna inte är
klarlagda i planen trots att det medges byggrätt för parkering
under mark. Länsstyrelsen anser att dessa förutsättningar
måste klarläggas och inte skjutas till bygglovskedet. Det är
detaljplanens uppgift att klargöra markens förutsättningar
och säkerställa eventuella åtgärder. Enbart en upplysning om
att det ﬁnns en geoteknisk utredning är inte tillräckligt.
Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att det råder
markavvattningsförbud i hela länet. Arbete som kan ha
påverkan på grundvattnet är en tillståndspliktig vattenverksamhet.
Social robusthet
Som uteplatser föreslås de inglasade balkongerna samt på
taken på trevåningsbyggnaden och höghuset. Vid utformning
av dessa är det viktigt att ha ett barn-perspektiv. Lekmöjligheter skall vara en bra livsmiljö och säkra.

Kommentar
Kommunen har beställt ytterligare traﬁkutredningar för att
utesluta att vägar av riksintresse påverkas negativt.

S3 Trafikverket
Området ligger mycket nära stora traﬁkleder, vilket innebär
traﬁkbuller samt risker för olyckor med farligt gods. Det är
också viktigt att beakta framkomligheten på riksintressena
väg 40, väg 42, väg 41 och väg 27.
På väg 40 förbi planområdet bildas redan idag ofta traﬁkköer. Det har
också inträffat ett ﬂertal olyckor och olyckstillbud framför allt vid och
mellan Annelundsmotet och Brodalsmotet. Det ﬁnns därför planer på
att ta fram en utredning med förslag på steg 1- och 2-åtgärder för att
minska de akuta kapacitetsproblemen på vägen. Utredningsområdet är
tänkt att sträcka sig från Hultamotet i öster och Tullamotet i väster.
Anslutande vägar och anläggningar till traﬁkplatserna i området
ska också ingå i utredningen. Denna utredning behöver kopplas till
exploateringsplanerna i området. Resultatet av utredningen behöver ingå
som underlag för kommande detaljplanering.
Kommunen behöver beskriva hur traﬁkmängderna på väg 40 och
anslutande vägar kan påverkas av föreslagen markanvändning. Det
är viktigt att kommande exploateringar inte ytterligare försämrar
framkomlighet och traﬁksäkerhet på vägarna. Kommunen anger att i en
traﬁkanalys upprättad av Vectura bedöms biltraﬁken på huvudvägnätet
i anslutning till planområdet ha mindre god framkomlighet.
En fullt utnyttjad byggrätt för parkeringshus inom kvarteret Vulkanus
ger utrymme för cirka 330 platser. Där utöver beräknas även parkeringar att byggas under marken i kvarteret Vitsippan. Planförslaget
beräknas ge 80-100 nya lägenheter i området. Vidare ska det ﬁnnas
centrumverksamheter i kvarteret Vitsippan. Kommunen räknar med att
boende i området genererar 160-200 traﬁkrörelser per dag. Hur mycket
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traﬁk centrumverksamheterna kan generera liksom hur mycket traﬁk
som uppkommer som en följd av att ﬂer bor och vistas i området anges
inte. Kommunen anser att det bara är små traﬁkmängder som kommer
att tillföras och att området är dimensionerat för stor traﬁkbelastning
men av uppgifterna kommunen lämnat framgår även att traﬁksituationen i det aktuella området är ansträngd redan idag. Det råder idag
akuta kapacitetsproblem kring Annelundsmotet.
Traﬁkverket saknar en ordentlig analys av traﬁksituationen samt åtgärdsförslag för att komma tillrätta med dels dagens
traﬁkproblem, dels framtidens traﬁksituation efter tillkomsten av de
planerade bostäderna, centrumverksamheterna och parkeringshuset. Med
vetskap om dagens traﬁkproblem i området anser vi att planarbetet ska
kompletteras med en utredning så att det tydligt framkommer hur den
tillkommande traﬁken kommer att påverka riksintressena. Detta för
att Traﬁkverket ska kunna ta ställning till om bostads-bebyggelse inom
kvarteret Vitsippan och parkeringshus inom kvarteret Vulkanus är
lämpligt, sett ur ett traﬁk-alstringsperspektiv.
Buller
Två planbestämmelser har lagts in. Den ena bestämmelsen
anger att där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad är
55 - 60 dBA ska minst hälften av bostads-rummen orienteras
mot sida med högst 50 dBA och bostaden ska ha tillgång
till uteplats med högst 50 dBA ekvivalenta ljudnivån och
högst 65 dBA maximal ljudnivå. Den andra bestämmelsen
anger att där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad är
6o - 65 dBA ska minst hälften av bostadsrummen orienteras
mot sida med högst 45 dBA och bostaden ska ha tillgång till
uteplats med högst 45 dBA ekvivalenta ljudnivån och högst
6o dBA maximal ljudnivå. Traﬁkverket har beslutat om riktlinje för ”Buller och vibrationer vid planering av bebyggelse”.
I de fall då kommunen motiverat att avsteg från riktvärden
kan vara rimligt anser Traﬁkverket att de ska följas.
Traﬁkverket är således av en annan uppfattning än kommunen när det gäller vilka ljudnivåer man ska acceptera i nya
bostäder. Planbestämmelserna anger att tyst respektive
ljuddämpad sida kan uppnås med helt slutna loggior. Det bör
noteras att i traﬁkbuller-utredningen framgår det att maximalljudnivå ligger mellan 63- 81 dBA även efter åtgärd med
balkongskärmar (loggior). I utredningen beskrivs även hur
loggians glasluckor kan öppnas och regleras av den boende
själv och härigenom uppfylla Boverkets krav om inglasade
balkonger som bullerdämpande åtgärd. Boverket anger i sina
allmänna råd att helt inglasade balkonger inte accepteras som
metod för att uppnå de allmänna råden. Normalt bör halv
eller i enstaka fall tre fjärdedels inglasning av balkong accepteras som åtgärd för att begränsa bullret. Man bör överväga
om det är lämpligt att samtliga våningsplan har öppningsbara
glasluckor med tanke på den fara det kan innebära om
glasluckor och dylikt går att öppna, dels för de boende, dels
för dem som vistas på marken nedanför byggnaden.
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Vibrationer
Med tanke på det bullerutsatta läget som planområdet ligger
inom kan det ﬁnnas skäl att i planarbetet under-söka de
vibrationer som traﬁken på de omgivande vägarna genererar
idag och i framtiden. Att låta genomföra vibrationsmätningar
brukar vara ett bra sätt för att säkerställa att riktvärden för
vibration går att klara.
Luftföroreningar
Med tanke på planområdets närhet till stora traﬁkleder ﬁnns
det anledning att se över hur det boende i det planerade
området kommer att påverkas av dagens respektive framtidens luftföroreningar.
Farligt gods och risker.
Vägarna 40, 42, 41 och 27 är primär väg för farligt gods.
Av den översiktliga riskutredningen görs bedömningen att
risknivån utomhus varken är acceptabel eller
oacceptabel. I riskutredningen föreslås tre stycken åtgärder
för planområdet. I planförslaget har ett av förslagen tagits
med i planbestämmelserna genom att bebyggelseförbud,
utfartsförbud samt krav på räcke har föreskrivits. Det saknas
bestämmelser om placering av dels huvudentréer, dels
utrymningsväg vilka lämpligen placeras bort från väg 40 samt
väg 42.
Luftfart
Samråd krävs med berörd ﬂygplats för att säkerställa att
byggnaden inte ger en negativ inverkan på ﬂygplatsen. Vi vill
påminna om skyldigheten att samråda med Luftfartsverket
samt skyldigheten att ansöka om Lokaliseringsbedömning.
För byggnader över 45 meter inom tätort ska även lokaliseringsbedömning göras av Försvarsmakten. Mer information
ﬁnns på Försvarsmaktens hemsida. Vi vill även påminna om skyldigheten till
så kallad hindermarkering och hänvisar till Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om markering av föremål
som kan utgöra en fara för luftfarten. Samråd bör också göras
med Viareds ﬂygplats.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till att koppla
utvecklingsplanerna till traﬁkutredningen som sträcker sig
från Hultamotet i öster och Tullamotet i väster. Traﬁksituationen har utretts ytterligare med hänsyn till framkomlighetsproblematiken kring Annelundsmotet.

S4 Tekniska nämnden

om redan exploaterad mark som får en ny användning. Att
bebygga Vitsippan med bostadshus kan dock innebära en del
problem för människors hälsa och det är viktigt att åtgärder
genomförs för att minimera dessa.
Luft
I planbeskrivningen står det att planförslaget inte bedöms
påverka halten av luftföroreningar. Huruvida planområdet
påverkas av de luftföroreningar som ﬁnns i staden, särskilt
så nära riksväg 40 beskrivs inte. Mätningar av luftföroreningar som sker i Borås Stads regi indikerar att halten av
kvävedioxid stiger. Miljöförvaltningen har med hjälp av
luftvårdsförbundet Luft i Väst gjort en spridningsberäkning
för planområdet över halten NOX mellan åren 2007-2011.
Medelvärdet på beräkningen visar tendenser till höga
halter. Detaljplanen bör därför kompletteras med ytterligare
spridningsberäkningar av luftföroreningar, särskilt med
avseende på kvävedioxid. Beräkningarna bör ta hänsyn till
hur byggnationen kommer att inverka på luftkvaliteten, men
framförallt hur kommande traﬁkalstring kommer att påverka
området och människors hälsa.
Buller
Att bygga bostäder endast 100 meter från motorvägen
innebär att människor kommer att utsättas för höga bullernivåer. Om de åtgärder som beskrivs i planen tillämpas kan
riktlinjerna för buller klaras. Det är positivt att riktvärdena
för buller fastställs i planbestämmelserna. Planbestämmelserna bör dock hänvisa till gällande styrdokument för buller.
Det åtgärdsprogram för buller som ska tas fram inom kort
kommer att innehålla riktlinjer för buller och därmed ersätta
de beﬁntliga från 2009. Dessutom står det ”bullerpolicy”,
vilket Borås Stad inte har, utan texten lär syfta till ”Riktlinjerna för buller”. Vidare står det att om beskrivna lösningar
för buller tillämpas är marken lämplig att bebygga. Förvaltningen skulle vilja att ordet lämplig byttes ut mot möjlig.
Markföroreningar
I detaljplanen står det att halterna av markföroreningar inte
utgör ett hinder för byggnation och att schaktmassorna
inte behöver tas till särskild mottagningsanläggning. Den
översiktliga miljötekniska markundersökningen (2012-0703) har dock påvisat förhöjda halter bly i en provpunkt.
Provresultatet föranleder att åtgärder bör vidtas innan
exploateringen påbörjas. Exempel på åtgärder kan vara en
utökad provtagning i delområdet, med syfte att kartlägga
föroreningssituationen, alternativt en kontrollplan för schaktning och masshantering i delområdet.

Tekniska förvaltningen tillstyrker detaljplanen.

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Detaljplanen möjliggör förtätning av staden, vilket är bra
ur ett hållbarhetsperspektiv. Marken nyttjas effektivare,
det är nära till kollektivtraﬁken och i detta fall handlar det
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Det har funnits en bensinstation (Svenska Gulf Oil Company
AB), vilken hanterade bensin, bentyl och diesel precis söder
om plangränsen. Det kan antas att även denna har påverkat
marken, vilket gör att extra försiktighet bör vidtas.
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Parkering
Miljöförvaltningen anser att handlingsriktningen i den kommande
traﬁkstrategin ska vara utpekad innan antalet parkeringar bestäms.
I avsnitt 4.3.3 är det oklart hur många parkeringsplatser som avses
att byggas. Det kan bli över 330 parkeringar i området, långt ﬂer än
p-normen anger. Enligt denna bör 155 parkeringar byggas, vilket i
sin tur är ﬂer än antalet lägenheter. Motivering till varför så många
parkeringar ska byggas saknas. Borås vill planera för den hållbara
staden och därmed är det tid att se över parkeringen i staden i sin helhet
och diskutera hur många parkeringsplatser det ska ﬁnnas i centrum.
Det är dyrt och platsineffektivt att bygga p-platser. Det vore lämpligare
att lägga resurserna på åtgärder som underlättar för människor att
transportera sig hållbart. Att placera bostäder centralt underlättar för
människor att bo utan bil och därmed borde rimligtvis antalet p-platser
kunna minska. Planen lyfter Vitsippans strategiska läge med bland
annat nära till kollektivtraﬁk. Ett förslag är att det skapas en bilpool
för boende och verksamheter i kvarteret.
Dagvatten
Borås Stad saknar gällande styrdokument för hantering av
dagvatten. Detta bör tas fram för att ge tydliga riktlinjer hur
dagvattnet ska hanteras. På Vitsippan vore det lämpligt med
gröna tak som ett komplement för att magasinera och rena
dagvattnet. Krav på gröna tak kan regleras i exploateringsavtal.
Energiprestanda
Energifrågan bör beaktas i exploateringsavtal, så att de
byggnader som uppförs har en lägre energianvändning än
vad Boverkets riktlinjer anger.

Kommentar
I samband med bygglovet kommer exploatören att upprätta
en kontrollplan för schaktning och masshantering i delområdet. Extra försiktighet i markarbetena kommer att vidtas på
grund av närheten till den före detta bensinstationen. Ansvaret för markarbetarna och kontrollplanen åligger exploatören.
Ytterligare undersökningar av markmiljö och grundvatten
genomförs och handlingarna kompletteras.
När det gäller antalet parkeringsplatser så ﬁnns inget exakt
antal platser eftersom planen inte låser hur stor del av
byggnaden som blir bostäder och hur stor del av byggnaden
som blir kontor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med miljöförvaltningen om att det är ytkrävande att bygga parkeringsplatser
i centrum samhällsbyggandsförvaltningen anser dock att det
är en mycket bra användning av fastigheterna Vulknus 6 och
7 att bygga parkeringshus. Den platsen är svår att använda
till något annat. Då är det bättre att lokalisera parkeringar
i utkanten av rutnätet och att bygga i ﬂera våningar vilket
bidrar till att göra parkeringshuset yteffektivt. Detta i sin tur
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gör att andra ytor som används för parkering i centrum kan
förtätas. Förslaget med bilpool är en bra ide, men det är inte
en fråga som behandlas i detaljplanen.

S6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har inte yttrat sig i samrådet.

S7 Borås Elnät
Utbyggnad av elnätet är nödvändig för att kunna försörja den planerade
nybyggnationen med el. En ny transformatorstation kommer därmed att
behöva placeras i anslutning till den nya fastigheten, varpå ett E-område
behövs inom området. El-nät har elledningar inom och i anslutning
till området och i gatorna som skall beaktas. Vid en eventuell ﬂ ytt av
ledningarna bekostas det av exploatören. Stadsnät har beﬁntliga ledningar i planområdet. Dessa skall beaktas vid schaktning och ombyggnad i
fastighet. All eventuell ﬂ ytt av ledningar bekostas av initiativtagaren. l
övrigt ingen erinran. Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar
oss i god tid före byggstart.

Kommentar
Synpunkterna skall tillgodoses. Placeringen löses med ett
E-område i planen för Vitsippan.

S8 Lantmäterimyndigheten
Om planarbetet omfattas av ny plan- och bygglag, bör fastighetsindelningsbestämmelser användas istället för fastighetsplan/ tomtindelning.
För att underlätta förståelsen av planens inverkan på berörda fastigheter
bör en fastighetskonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 33 § PBL upprättas.
Under fastighetsrättsliga frågor punkt 3.4, Servitut och ledningsrätt,
ﬁnns skrivet att Vulkanus 15 har rätt till utfart över fastigheterna
Vulkanus 6 och 7. Sådan rätt föreligger inte enligt fastighetsregistret.
Om avtal upprättats bör det skrivas in i fastighetsregistret.
I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.

Kommentar
Samrådet har skett enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen
(PBL 1987:10) och därmed används fastighetsplan/tomtindelning. Detta förtydligas i handlingarna enligt synpunkt.
Genomförandebeskrivningen kompletteras med eventuellt
en fastighetskonsekvensbeskrivning. Rätten att köra över
fastigheten Vulkanus 6 och 7 regleras i köpeavtalet och skall
inte skrivas in i fastighetsregistret eftersom rättigheten ska tas
bort.

S9 Stadsdel Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplanen för Vitsippan. Stadsdelsnämnden tycker att detaljplanen är positiv för
stadens utveckling och ger möjlighet till att skapa ﬂer bostäder och verksamheter i stadskärnan. Nämnden lyfter dock
vikten av att minska barriäreffekter och binda ihop staden
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genom attraktiva gångstråk och attraktiva miljöer samt binda
ihop Vitsippan med Annelundsparken. Nämnden lyfter också
behov av två nya 6-8-avdelningsförskolor inom centrum.
Nya byggnationer vid kvarteret Vitsippan har möjlighet att
bli en knytpunkt för att binda ihop centrum med Daltorp,
Bergsäter och Annelundsparken. För att bygga bort barriäreffekten av biltraﬁk och parkeringar som skapar otrygga
miljöer bör Borås Stad utveckla gång- och cykelstråk samt
grönområden i kombination med p-platser som skapar en
vacker och trivsam miljö.
Skulle vara möjligt att sänka ned Arlagatan med biltraﬁk
och därigenom få gång- och cykeltraﬁkanter att använda sig
av markplan. Det skulle då bli en bred gångpassage mellan
kvarteret Vitsippan och Annelundsparken som skapar ett
sammanhängande parkområde. En annan lösning för att
minska barriäreffekter är en bred gångpassage/-bro för
gående och cyklister.
Nämnden förespråkar att parkeringshuset bör ha en grön proﬁl (så att
det kan uppfattas som växthus/orangeri) och en inbjudande arkitektonisk utformning. Därför är det viktigt för staden att kunna erbjuda
centrumnära och moderna parkeringsmöjligheter med el-laddare/-stolpar.
Nämnden vill lyfta att det är viktigt att antalet parkeringsplatser och
deras lämpliga placeringar utreds och säkerställs i takt med stadens
utveckling. Stadskärnan är beroende av parkeringsplatser för att kunna
vara levande med handel, service och verksamheter som attraherar både
boråsare och turister.

S10 Kulturnämnden
Yttandet innehåller inga kommentarer som berör planförslaget för
Vulkanus 6 och 7.
Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Centrum, Vitsippan
1 m.ﬂ. Borås Stad. Kulturnämnden hänvisar till tidigare
yttrande vad gäller höghusbebyggelse i Borås samt till ovan
nämnda remissvar till ”Planprogram för centrala Borås,
Varierad byggnation, upprättad den 17 mars 2011”. Kulturnämnden föreslår avstyrkan av detaljplaneförslaget i väntan
på en fördjupad analys av stadens beﬁntliga kvaliteter och
karaktärsdrag, höghusprojektens påverkan på varumärket
Borås som tydliggör behovet av att ta ett större grepp kring
frågan innan arbetet med enskilda detaljplaneförslag kan gå
vidare.

S11 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har i granskningsarbetet haft
muntlig och skriftligt kontakt både med handläggaren på Samhällsplaneringsförvaltningen i Borås stad samt Länsstyrelsen i Västra Götaland
för avstämning i ärendet.
Under rubriken Gator och traﬁk står följande: På Arlagatan passerar i
genomsnitt 32 000 fordon/dygn, på Fabriksgatan 13 200 fordon/dygn
och riksväg 40 passerar 23 800 fordon/dygn. Räddningstjänsten undrar
om det verkligen passerar ﬂer fordon på Arlagatan än riksväg 40 förbi
planområdet? Utöver ovanstående har räddningstjänsten inga andra
synpunkter.

Kommentar
Stadsdelsnämnden har i lokalbehovsplan 2013-2016 redovisat
behov av två nya 6-8-avdelningsförskolor inom Centrum.
Verksamheten föreslår att utreda möjligheten att en förskola
placeras inom kvarteret Astern, alternativt södra delen av
centrum (Stadsdel Norrs gräns mot Stadsdel Väster). Den
andra förskolan föreslås placeras ovanför Annelundsparken,
alternativt området intill Vattentornet/Bergdalskolan.
Bebyggelsen kommer att beröra barn och ungdomar i
framtiden. Barnfamiljer kan ﬂytta in i kommande lägenheter.
Stadsdelsnämnden Norr har inom en femårsperiod behov
av två nya förskolor inom centrum. Gång- och cykelstråk,
gröna ytor och borttagning av barriärer som Stadsdelsnämnden framhållit vikten av, är viktiga ur ett barn- och
ungdomsperspektiv för att skapa en vacker och trivsam miljö
i stadskärnan.

Uppgifterna om antalet fordon per dygn ses över och ändras.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden
Yttandet innehåller inga kommentarer som berör planförslaget för
Vulkanus 6 och 7. Dock är synpunkterna om trygghet relevanta även
för parkeringshuset.
Idag pågår ett arbete för att lyfta de gamla industrikvarteren
på Fabriksgatan och Bryggaregatan med bland annat ett
utvecklat gång- och cykelstråk längs Bryggaregatan. Det är
viktigt att fortsätta arbetet med att överbrygga de barriärer
som ﬁnns mellan de södra stadsdelarna och de centrala för
att få en mer sammanhållen stad. Förvaltningen är positiv
till att man förstärker gångstråket på Österlånggatan fram till
Fabriksgatan samt att man planerar en upphöjd passage över
Fabriksgatan, för att underlätta för oskyddade traﬁkanter att
passera korsningen.

Kommentar
Synpunkterna om parkeringshusets proﬁ l vidarebefordras till
exploatören.
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För att få en levande stad är det viktigt att det ﬁnns människor i rörelse under vid olika tider på dygnet. Genom att bygga
ett stort antal lägenheter, kommer de boende i området att
öka rejält. Eftersom det även ﬁnns möjligheter till näringsverksamhet i husets tre nedersta våningar, ﬁnns goda möjligheter till ”liv mellan husen”, vilket i sin tur leder till en ökad
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upplevelse av trygghet. Genom att bygga bostäder i området
ﬂyttar man stadens centrum söderut och ökar möjligheterna
till att den delen av staden upplevs som tryggare att vistas
i. Så som området ser ut idag är det mestadels arbetsplatser,
vilket innebär att området avfolkas efter kontorstid.
Det är positivt att man underlättar för de boende att kunna
ta sig till jobbet till fots, med cykel eller med kollektivtraﬁk.

S13 Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden ser det positivt med en förtätning
av byggnationen i centrum då det ökar användning av redan
gjorda investeringar samtidigt som det enligt utredningen
minskar antalet transporter och gör att det inte blir så stor
påverkan av naturmiljön. Frågor kan dock ställas om hur den
ökande traﬁkmängden som uppstår inom det lilla området
med ﬂer lägenheter, hotell och lokaler skall lösas.
Det ökande parkeringsbehovet ordnas med ett parkeringshus på
kvarteret Vulkanus vilket ger en uppsnyggning av området.
Utredningen beskriver också den offentliga servicen i närområdet och här vill nämnden speciellt instämma i konstaterandet om att det ﬁnns ett underskott på barnomsorgsplatser i
centrala Borås. Det är viktigt att detta problem får en positiv
lösning då det har tillkommit ett antal lägenheter i centrum
samtidigt som det planeras för mer byggnation utöver denna
på kvarteret Vitsippan. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker
det förslagna planprogrammet och förutsätter att barnomsorgsfrågan löses jämsides i en annan utredning.

S14 Polismyndigheten
Polismyndigheten har ej yttrat sig.

S15 Hyresgästföreningen
Det är viktigt att den tekniska lösningen på ventilationen görs så att
risken för förorenad tilluft till bostäder inte förekommer med tanke på
parkeringshuset och närheten till Riksväg 40.
Man kan heller inte hänvisa till en hastighetsbegränsning
på Riksväg 40, då ingen av traﬁkanterna åtlyder densamma.
Enligt Miljökontoret tillkom denna åtgärd först och främst
för att minska buller och luftföroreningar. Viktigt är också
att sovrummen hamnar på den sida som är bäst ur bullersynpunkt. I övrigt inget att erinra.

Kommentar
När det gäller tekniska lösningar som t.ex. krav på ventilationen avgörs dessa frågor i bygglovet.

S16 Parkeringsbolaget
Läget för ett p-hus på Vulkanus 6 och 7 är mycket bra med hänsyn
till läget intill Bryggargatan och närheten till Fabriksgatan. Genom att
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göra ett markerat gångstråk i Österlånggatan in mot Södra Torget och
den föreslagna förhöjningen över Fabriksgatan för gångtraﬁkanter kan
p-huset bli intressant även för en del affärskunder i city.
Efter att ha studerat den aktuella tomtens förutsättningar för ett p-hus
konstaterar bolaget att tomten är liten men att det går att bygga ett
p-hus förutsatt att det blir max 5 våningar högt, helst bara 4våningar.
Med ytterligare våningar kommer det bli mycket obekvämt att parkera.
För att få bästa möjliga traﬁklösningar inne i p-huset bör konstruktionen utformas som ”slooping ﬂoor”, d.v.s. inga horisontella plan utan
lutande sådana. Detta blir svårt att genomföra med den begränsning
av byggnadsytan mot Vulkanus 15 som föreslås i planförslaget p.g.a.
att varutransporter till delar av Vulcanus 15 idag sker via Vulcanus
6 och 7. Dessutom förlorar man 12 bilplatser per plan eller 60 st vid
5 våningars höjd. Samtidigt som det blir mer obekvämt att ”snurra” i
p-huset försämras ekonomin i projektet avsevärt. Med användning av
hela tomten och med 5 våningar får man ut 300 bilplatser mot 240 om
man lämnar ett område fritt mot Vulkanus 15.
För att få en så väl fungerande p-anläggning som möjligt med en
brukningstid 50-100 år anser bolaget det nödvändigt att ta hela tomten
i anspråk. Alternativa möjligheter för ägaren av Vulkanus 15 att
lasta in varor i sin fastighet måste utredas inför nästa remissomgång.
Kostnaderna för ombyggnader i dennes fastighet bör ställas mot
ekonomin för p-huset under dess livslängd. I avvaktan på detta kan
bolaget inte ta ställning till sin medverkan som byggherre.
Avsnittet 4.3.3 Parkering bör göras tydligare. Bl.a. nämns inte hur
många bilplatser som kommer att byggas i kv Vitsippan och därmed
hur många platser som behöver förläggas till p-huset i Vulkanus 5 och
6. För att kunna ta ställning till vår medverkan i p-husprojektet är
det angeläget att inför nästa remissomgång få uppgifter om ur många
bilplatser som kommer att krävas till följd av Industribyggnader AB:s
planerade ombyggnader i Vulkanus 16 till kommunala förvaltningskontor.

Kommentar:
Ytterligare kontakter med fastighetsägarna i området kommer
att ske för att studera möjligheterna till ett bättre utnyttjande
av Vulkanus 6 och 7. Exakt hur parkeringslösningen i
bostadshuset kommer att se ut klarläggs ej förrän i bygglovskedet. För att få bättre uppgifter bör tidig kontakt tas med
exploatören samt samarbetspartnerna.

S17 Västtrafik
Yttandet innehåller inga kommentarer som berör planförslaget för
Vulkanus 6 och 7.
Västtraﬁk ställer sig positiva till en förtätning av området.
Det ﬁnns goda förutsättningar för ett hållbart resande
vilket framgår av planen. Västtraﬁk ser gärna att kommunen
hänvisar till de mål och strategier som formulerats i ”Målbild
för kollektivtraﬁken år 2025 i Sjuhärad”. Genom att lyfta in
kollektivtraﬁken som en naturlig del i ett tidigt skede i plan-
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processen skapas möjligheter för att arbeta fram lösningar
som möjliggör god kollektivtraﬁkförsörjning, både på lång
och på kort sikt. Västtraﬁk anser att avsnittet Kollektivtraﬁk
bör kompletteras med en beskrivning över de resmöjligheter
som erbjuds från Södra torget samt från Resecentrum, både
lokalt och regionalt. Det är viktigt att kommunen informerar
boende och besökare i området om möjligheten att resa
kollektivt vilket även omnämns i planen.

S18 Skanova
Yttandet innehåller inga kommentarer som berör planförslaget för
Vulkanus 6 och 7.
Skanovas anläggning inom aktuellt detaljplaneområdet består
av markförlagda kablar, vilka framgår av bifogad lägeskarta.
Kablarna är markerade med röd färg. För diskussion av
eventuell undanﬂyttning av Skanovas anläggningar kontakta
Skanova i god tid innan.

S19 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att det tas fram en
detaljplan för området. I planen är det viktigt planprogrammet följer det
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning som är antaget av Borås Stad.

totalt ge upphov till? Hur många parkeringsplatser kan Borås centrum
erbjuda idag? Gällande parkeringsnorms krav på nya parkeringsplatser
är överdimensionerat.
I samrådshandlingens vägledande genomförandebeskrivning anges
att om inte parkeringsbolaget kommer att bygga parkeringshuset på
kvarteret Vulkanus, så är det exploatörens ansvar att bygga det.
Detta är inte ett rimligt villkor att sätta på exploatören för kvarteret
Vitsippan. Diskussionen om byggrättens parkeringsbehov bör anpassas till övergripande miljömål och parkeringsberäkningar minskas
utifrån planområdets goda tillgång till kollektivtraﬁk. Vidare anser
vi också att man bör nyttja beﬁntlig markanläggning i sin helhet
för parkeringsanläggningen. Vi tycker att det är nödvändigt att det
skapas en byggrätt på hela fastigheten för att möjliggöra byggnationen
av ett parkeringshus med lutande halvplan, för att ta sig upp och ner
i byggnaden på ett bra sätt. Föreslagen byggrätt forsvårar att nyttja
fastigheten på ett effektivt sätt och blir därför svår att driva kommersiellt. Vi föreslår därför att berörda fastighetsägare i kvarteret förhandlar
om en uppgörelse, for att möjliggöra byggnationen av parkeringshuset i
den fortsatta detaljplansprocessen.

Kommentar
Stycket angående parkering görs om och andra förslag på hur
parkeringen ska lösas redovisas. Sedan samrådet har det blivit
klart att parkeringsbolaget ska bygga parkeringshuset.

S20 AB Bostäder i Borås
AB Bostäder i Borås har som exploatör för avsikt att
uppföra byggnaden i enlighet med samrådshandlingarna.
Den planerade byggnaden kommer att genomföras med en
tredimensionell fastighetsbildning fördelad i tre fastigheter:
Bostäder, Kommersiella lokaler och parkeringsanläggning
under byggnaden. Den kommersiella delen av byggnaden
kommer att ägas av en samarbetspartner och parkeringsanläggningen blir ett samfällt ägande med fördelningstal mellan
parterna. Planen beskriver att den föreslagna markanvändningen med en tätare bebyggelsestruktur ger förutsättningar
för mer resurssnåla transporter med möjligheter att begränsa
biltraﬁken och öka användningen av kollektivtraﬁken. Målet
med en tätare stadsbyggnad som minskar medborgarnas
bilberoende och ger ökade underlag för allmänna kommunikationer är bra.
Därför är det viktigt att gällande parkeringsnorm i Borås Stad och
parkeringsberäkningarna för den tänkta markanvändningen av kvarteret Vitsippan anpassas till ett förändrat strukturellt synsätt på hur
många parkeringsplatser som behöver tillskapas i kvarteret Vitsippan.
Planområdet har god tillgång till kollektivtraﬁk och parkeringsplatser
i närområdet. Rimligen bör de 155 p-platser som en tänkt byggnad i
Vitsippan genererar kunna minskas och de l03 beﬁntliga platserna som
bedöms skall ersättas, bör sättas in i ett större sammanhang utifrån en
övergripande parkeringsbehovsbedömning/ översyn på Borås centrums
totala parkeringsbehov. Hur många p-platser bedöms Borås centrum
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S21 Utbildningsnämnden
Yttandet innehåller inga kommentarer som berör planförslaget för
Vulkanus 6 och 7.
Utbildningsnämnden tillstyrker detaljplan för Centrum,
Vitsippan 1, Borås Stad. Utbildningsnämnden tillstyrker
detaljplanen och vill särskilt lyfta fram betydelsen av parkeringshuset. Nämndens vuxenutbildningsverksamhet kommer
nämligen att ﬂytta till kvarteret Vulkanus under 2014 och
uppförandet av ett parkeringshus kommer att ge de vuxenstuderande ökade parkeringsmöjligheter.

S22 Borås City
Yttandet innehåller inga kommentarer som berör planförslaget för
Vulkanus 6 och 7.
Vill framföra att vi inte har några synpunkter på detaljplanen
för Vitsippan 1 mer än att vi ser positivt på att det blir en
förtätning av bostäder i stadskärnan.

S23 Försvarsmakten
Försvarsmakten har ingen erinran.

S24 Vattenfall
Vattenfall har ingen erinran.
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2. Yttranden från sakägare
S25 Vulkanus 15
Sedan samrådet har fastigheten Vulkanus 15 bytt ägare.
Som berörd fastighetsägare tycker vi att det är mycket positivt att utöka
möjligheterna att tillskapa bostäder i centrala Borås då detta bidrar till
ett växande och mer levande centrum. Vi anser att det är mycket viktigt
med en god diskussion och ett samarbete kring det föreslagna parkeringshuset på fastigheten Vulkanus 6 och 7 alldeles intill vår fastighet. Det
är viktigt att vi kan behålla goda inlastningsmöjligheter får vår fastighet. Det är också viktigt att den nya byggnaden utfart på ett sådant sätt
att hänsyn tas till utblickbarhet och utsikten från vår fastighet. Vi vill
ha fortsatt diskussion och samarbete kring byggnationen på Vulkanus 6
och 7 får att på bästa sätt skapa möjligheter för hela området.

Kommentar:
Fortsatta diskussioner med berörda fastighetsägare om
parkering i området kommer att ske.

Planavdelningen

Andreas Klingström
planchef

DETALJPLAN

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

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

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

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

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

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprocessen. Byt bild K:\SBK\PLAN\Administration\planprocessbroschyr om du har begränsat förfarande

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

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

högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för detaljplan för
Centrum, Järnvägen 4:2
Kommunstyrelsen ställer sig i grunden positiv till en fortsatt utveckling av
Simonsland. Användningarna som föreslås finns redan i gällande detaljplan men
byggrätterna kan ses över där det är lämpligt. Området har höga kulturhistoriska
värden som är viktiga att förädla på ett föredömligt sätt.
Kommunstyrelsen anser att tidigare samarbete och dialog har varit framgångsrik och
förutsätter att det bär frukt i kommande arbete. Byggrätters placering och omfattning
får övervägas under arbetets gång.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår.
Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan.
Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår
gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara
överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet
avbryts pga riksintresset.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta
samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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