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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 20 juni 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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Ekonomistyrning
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2015.
(2016/KS0404 007-1)
(Bil)

b)

Redovisning av utbildningsbidrag.
(2015/KS0815 027-1)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
Kc

2

Svar på motion från Ida Legnemark (V): Borås - en fristad för
förföljda konstnärer.
(2015/KS0765 861-1)
(Bil)

Kc

3

Budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
(2016/KS0424 106-1)

(Bil)

Remiss av förslag till valkretsindelning av Västra Götalandsregionen.
(2016/KS0417 111-1)

(Bil)

Partistöd 2016.
(2016/KS0149 104-1)

(Bil)

Förvaltningschefer i den nya organisationen.
(2016/KS0292 023-1)

(Bil)

Svar på revisionsrapport – Orangeriet.
(2016/KS0302 007-2)

(Bil)

Yttrande över revisionsrapport – Detaljplaneprocessen.
(2016/KS0332 007-1)

(Bil)

Kc

Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
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5
6
7
8
9

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat beslut:
Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16 § 7. Nytt Kongresshus i
Borås.
(2014/KS0165 287-2)
(Bil)
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Kc

PF

10

1

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten
(2014/KS0411 730-3)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Förhandling angående Teaterförbundets
tolkningsföreträde
(2015/KS0846 021-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef,
verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 18 maj-7 juni 2016: ärendenummer 399-419, 421-434,
436-460, 462-465, 468-485 och 487/2016)
(2016/KS0002 023-1)

(Förslag: a till handlingarna)
PF
PF
I
KU

3
4
1
1

Personalpolitiska riktlinjer.
(2015/KS0509 020-1)

(Bil)

Arbetsmiljöpolicy.
(2016/KS0463 026-1)

(Bil)

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2016-2017.
(2015/KS0795 105-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)

Sommarjobb för asylsökande.
(Kommunalrådet Lena Palmén (S) har besvarat brevet).
(2016/KS0225 030-3)

(Bil)

Synpunkter på de stora grupperna inom förskolan.
(En medborgare har skrivit till kommunalrådet Lena Palmén
(S) med synpunkter och frågor om barngrupperna i förskolan.
Lena Palmén (S) har besvarad brevet.
(2016/KS0306 710-3)
(Bil)
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2016-06-20

c)

Svar på brev med synpunkter på undersökning/enkät
om hemtjänst m.m.
(En medborgare har skrivit till kommunalrådet Lena Palmén
(S) med synpunkter och frågor om brukarundersökning m.m.
inom hemtjänsten. Lena Palmén (S) har besvarat brevet)
(2016/KS0345 739-3)
(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
KU
KU

KU

2
3

4

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015-2016.
(2016/KS0314 100-1)

(Bil)

Uppföljning av Kommunens kvalitet i Korthet 2013 –
Borås Stads tillgänglighet per telefon.
(2016(KS0314 100-1)

(Bil)

Medborgarundersökning 2015-2016.
(2016/KS0778 100-1)

(Bil)

KU

5

Initiativärende: Förutsättningarna för privata utförare inom hemtjänsten.
(2016/KS0479 730-3)
(Bil)

M

1

Försäljning av del av Torpa-Sjöbo 2:81, Nordskogen.
(2015/KS0547 253-2)

(Bil)

Förvärv av AkzoNobels fastighet Jössagärdet 12, Göta.
(2016/KS0407 252-2)

(Bil)

M

2

M

3

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Solskenet, Viared Västra,
del av tomt 19.
(2016/KS0428 253-2)
(Bil)

M

4

Försäljning av del av fastigheten Kråkered 2:62 i Kråkered.
(2016/KS0435 253-2)

(Bil)

Försäljning av del av Kråkhult 1:2, Ställvägen i Dalsjöfors.
(2016/KS0437 253-2)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Rydboholm 1:467 i Viskafors.
(2016/KS0452 253-2)

(Bil)

M
M

5
6
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M

E

7

1

Anmälan av intresse om markanvisning för Norrmalm 1:1
i Borås.
(2013/KS0499 269-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)
d)

e)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-05-31
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

Sänkning av anslag till Rockborgen.
(2016/KS0112 805-1)

(Bil)

Utredning avseende Spår och leder.
(2016/KS0451 823-3)

(Bil)

Initiativärende: Utbyggnation av stadsnätet,
SplitVision.
(2016/KS0478 107-1)

(Bil)

Sjuhärads samordningsförbund, tertialrapport 1 2016.
(2016/KS0473 107-1)
(Bil)

(Förslag: a–e till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - upptagande av lån samt utlåning till
Borås Energi och Miljö AB (13 maj – 1 juni 2016,
Ärende 13-17)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om upplåning och utlåning. Ärende 16+17
avser upp- och utlåning för Borås Energi och Miljö AB: s EMCinvestering.
(2016/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E
E

3
4

Budgetramar för år 2017.
(2016/KS0069 041-1)

(Bil)

Beviljande av borgen till Borås Arena för en fotbollshall över
Borås Arena 2.
(2016/KS0443 821-1)

(Bil)
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E

5

Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för
kompletterande barnomsorg.
(2016/KS0474 710-3)
(Bil)

E

6

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015.
(2015/KS0333 611-3)

(Bil)

Införa utmaningsrätt (Budgetuppdrag 2015).
(2015/KS0205 050-1)

(Bil)

Medlemskap ACTE.
(2016/KS0514 105-1)

(Bil)

E
E
SP

7
8
1

Anmälningsärende:
a)

Årssammanställning 2015 Vattenrådet – Vänerns
södra tillflöden.
(2016/KS0433 422-2)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för strandskyddsdispens
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2016/KS0198 407, 2016/KS0215 407, 2016/KS0300
407 samt 2016/KS0351 407 under perioden 2016050320160531)
(2016/KS0198 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

SP
SP

3

4
5

Delegering av ansvar för prövning av dispens från strandskyddet.
(2009/KS0487 400-2)

(Bil)

Yttrande, granskning över detaljplan Frufällan, Längjum 5:8.
(2012/KS0510 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73.
(2013/KS0145 214-2)

(Bil)
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SP

6

Yttrande över detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5, Skogsfrugatan.
(2015/KS0530 214-2)
(Bil)

SP

7

Ansökan om planbesked för detaljplan för Hulta, Hultamad 1.
(2015/KS0720 214-2)
(Bil)

SP

8

Yttrande över detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1,
Gyllingstorpsgatan.
(2016/KS0448 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för kv Hässlehus 3.
(2016/KS0461 214-2)

(Bil)

SP
SP

9
10

Granskningsyttrande av detaljplan för Trandared,
Flintdolken 4 m.fl.
(2015/KS0258 214-2)

(Bil)

Ej öppet för allmänheten
SP

11

Beslut om strandskyddsdispens på Boanäs 1:14
(2016/KS0322 407-2)

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion från Ida Legnemark (V): Borås - en
fristad för förföljda konstnärer
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls
Kulturnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis handlägga denna fråga

2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0765 861
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 20160519/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
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2015-06-20

Dnr 2015/KS0765

Handläggare:
Eva Luvö
Lars-Olof Danielsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion från Ida Legnemark (V); Borås
– en fristad för förföljda konstnärer.
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer samt att kostnaderna för och omfattningen av arbetet med fristadskonstnärer utreds.
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden som efter omröstning med fem
röster mot fyra beslutat avstyrka den. Sara Andersson (S) och den rödgröna gruppen
reserverade sig mot beslutet. Kulturnämndens remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Motionären önskar att det utreds hur stor omfattning arbetet med mottagande av
fristadskonstnärer ska ha och hur arbetet ska gå till och hänvisar till att det redan finns
ett nätverk, där ett antal svenska kommuner är medlemmar, ICORN, International
Cities of Refuge Network, som samordnar arbetet med att erbjuda fristad för
förföljda konstnärer i de olika medlemskommunerna.
Kulturnämnden har i sitt remissvar angett att förslaget är bra men att det strider mot
kommunallagen, eftersom ett sådant arrangemang har en starkt utrikespolitisk
karaktär, som är förbehållet staten.
Motsvarande fråga var föremål för prövning i kommunfullmäktige i Gävle kommun i
februari 2014. Kommunfullmäktige där beslutade bl a att kommunen skulle göra
Gävle till fristadskommun med inriktning mot bildkonstnärer som har
väldokumenterat behov av fristad och att söka medlemskap i ICORN. En
kommunmedlem överklagade beslutet och yrkade att det skulle hävas såsom olagligt,
bl a på den grunden att det var fråga om understöd till enskild utan lagligt stöd samt
att beslutet var en utrikespolitisk viljeyttring, som överskred kommunens kompetens.
Förvaltningsrätten i Falun biföll överklagandet i dom den 1 juli 2014 på den senare av
de åberopade grunderna. Efter överklagande ändrade emellertid Kammarrätten i
Sundsvall i dom den 25 mars 2015, mål nr 1889-14, utgången och avslog
överklagandet helt. Kammarrätten anger i domskälen att ett beslut om medlemskap i
ICORN är ett beslut inom kulturområdet (och således kompetensenligt i den delen)
men att det även tangerar det utrikespolitiska området i och med att beslutet innebär
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att viss kritik riktas mot bildkonstnärens förhållanden i sitt hemland. Kammarrätten
konstaterar vidare att det är ICORN som anger kriterierna för att välja ut
skyddsbehövande konstnärer och sedan också gör urvalet. Därmed blir inte
kommunen utan ICORN avsändare av det politiska budskapet. Kammarrätten
sammanfattar att ”inslaget av utrikespolitik när Gävle kommunen ämnar söka
medlemskap i ICORN för att kunna ta emot en bildkonstnär är av så indirekt slag att
beslutet inte är olagligt.” Domen har inte överklagats.
Det kan således konstateras att beslut om att ställa sig positiv till att ta emot
skyddsbehövande konstnärer samt att söka medlemskap i ICORN för att verkställa
mottagandet, inte bedömts vara olagligt av Kammarrätten i Sundsvall. Flera andra
svenska kommuner och åtminstone en region är medlemmar i ICORN. Det saknas
därför anledning att göra någon annan bedömning i Borås utan man kan utgå från att
det är kompetensenligt att vara fristad åt någon eller några konstnärer åtminstone
enligt ICORNS riktlinjer.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen och att det behöver utredas
omfattningen av och formerna för hur Borås Stad kan erbjuda förföljda konstnärer en
fristad.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls
Kulturnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis handlägga denna fråga.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Motion
Borås - en fristad för förföljda konstnärer
Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en
tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att verka fritt i sitt yrke
i hemlandet. Idag är rörelsen bredare och alla typer av konstnärer inkluderas.
Fristadsprogrammet handlar om att värna varje människas rätt göra sin röst hörd och
idag är ett antal svenska kommuner anslutna till nätverket ICORN, International
Cities of Refuge Network.
Kommuner som vill bidra till att värna yttrandefriheten kan erbjuda författare,
musiker, bildkonstnärer, dramatiker, journalister och andra professionella konstnärer
som lever under hot i sina hemländer en fristad under två år. Under denna tid kan
konstnären leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen som bjudit in
står för konstnärens försörjning under dessa två år. Under tiden då konstnären finns i
kommunen kan hen bidra till mångfalden i det lokala kulturlivet. Från Kulturrådet kan
bidrag sökas för att främja fristadskonstnärers deltagande i konstnärliga och social
sammanhang, för översättning av verk och för möjligheten att delta i den kulturella
offentligheten.
Hur Borås Stad ska utforma arbetet med fristadskonstnärer och i hur stor omfattning,
det vill säga hur många förföljda konstnärer som årligen kan erbjudas fristad, behöver
utredas.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för förföljda
konstnärer
- att omfattningen och utformandet av arbetet med fristadskonstnärer utreds
Borås 2015-11-17
Ida Legnemark (V)
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YTTRANDE
Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Datum
2016-03-03

Diarienummer
2015/KN0227 139

Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Borås - en fristad för
förföljda konstnärer
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0765.

Beslut
Kulturnämnden avstyrker motionen.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Ida Legnemark (V) föreslår i 2015-11-17 dagtecknad motion att Borås Stad ställer sig
positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer samt att omfattningen och
utformandet av arbetet med fristadskonstnärer utreds.
Fristadsprogrammet handlar om att värna varje människas rätt att göra sin röst hörd
och idag är ett 15-tal kommuner samt några regioner, däribland Västra Götalandsregionen, anslutna till nätverket ICORN, International Cities of Refuge Network.
Att bli fristad samt att ta emot en eller flera författare, journalister, musiker, bildkonstnärer, dramatiker och andra professionella konstnärer som lever under hot i sina
hemländer är en omfattande process och innebär ett ekonomiskt åtagande för kommunen. Omfattningen av detta måste självfallet utredas vilket motionären även påpekar. De gästande konstnärerna kan med stor sannolikhet på ett positivt sätt bidra till
det lokala kulturlivet.
I dessa synnerligen oroliga tider är förslaget angeläget och Kulturförvaltningen tillstyrker motionen.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Att ta emot en eller flera fristadskonstnärer innebär att kommunen står för konstnärens omkostnader för boende och uppehälle. Kommunen ska även betala en årlig
medlemsavgift till organisationen ICORN.
Borås 2025 Socialt perspektiv
En fristadskonstnär ska introduceras till det lokala kulturlivet, vilket på ett positivt sätt
kan bidra till integration och interkulturell dialog i kommunen.
Reservation
Yrkanden
Alliansen i Kulturnämnden yrkar att nämnden avstyrker motionen. Alliansen
ställer sig positiva till motionens intention som sådan. Det skulle troligtvis vara mycket värdefullt om en fristad för en konstnär i framtiden skulle kunna finnas i just Borås.
Dock anser vi med de kunskaper vi idag besitter att vi mot bättre vetande då skulle
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föreslå något som vi vet går i strid med kommunallagen. Om Borås Stad skulle ta på
sig värdskapet för ett sådant arrangemang innebär det en handling av stark utrikespolitisk karaktär, vilket bör anses vara endast en statlig angelägenhet. Se bilaga
Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar tillstyrka motionen enligt Kulturförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden
beslutat i enlighet med det upprättade förslaget.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) förslag röstar ja, den det inte vill röstar nej.
Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt Alliansens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Sara Andersson (S), Peter Wiberg (V), Gabriel Sandberg
(S) och Hanna Werner (MP), samt nej av Lars Gustaf Andersson (L), Pirita Isegran
(M), Lena Medelius (M), Ann-Charlotte Blomqvist (KD) och Patric Silfverklinga
(SD).
Kulturnämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet med Alliansens förslag.
Kulturnämnden beslutar därmed med fem röster mot fyra
att

avstyrka motionen.

Sara Andersson (S) och den rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet att avstyrka
motionen ”Borås – en fristad för förföljda konstnärer”. Se bilaga
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Vi ställer oss positiva till motionens intention som sådan. Det skulle troligtvis vara mycket värdefullt
om en fristad för en konstnär i framtiden skulle kunna finnas i just Borås. Dock anser vi med de
kunskaper vi idag besitter att vi mot bättre vetande då skulle föreslå något som vi vet går i strid med
kommunallagen. Om Borås stad skulle ta på sig värdskapet för ett sådant arrangemang innebär det
en handling av stark utrikespolitisk karaktär, vilket bör anses vara endast en statlig angelägenhet.
Med anledning av detta yrkar vi på
att motionen avstyrks

Lars Gustaf Andersson (L)
Pirita Isegran (M)
Lena Medelius (M)
Ann-Charlotte Blomqvist (KD)

Reservation över yttrandet för motionen Borås - en fristad för förföljda konstnärer
Vi i den Rödgröna gruppen i Kulturnämnden reserverar oss mot beslutet att avstyrka motionen
Borås- en fristad för förföljda konstnärer till förmån för vårt egna förslag att tillstyrka motionen.
I dessa synnerligen oroliga tider anser vi att det är viktigt att visa solidaritet genom att ställa sig
positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer.
Motionären framhåller att fristadsprogrammet handlar om att värna varje människas rätt att göra
sin röst hörd samt att hur Borås ska utforma arbete och i vilken omfattning behöver utredas.
Den rödgröna gruppen genom
Sara Andersson
Peter Wiberg

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2016 godkänns.

2016-05-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0424 106
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 20160523/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
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2016-06-20

Dnr 2016/KS0424

Kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan år 2016 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 12 maj 2016
översänt förbundets budget och verksamhetsplan för år 2016 till medlemskommunerna för godkännande. Direktionen har den 26 februari 2016 gett presidiet i uppdrag
att komplettera textinnehållet i budget och verksamhetsplan 2016, och att därefter för
egen del anta desamma.
Medlemsavgiften för år 2016 är liksom 2015 beslutad till 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Övrig finansiering
sker genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Avgifterna räknas upp med ett index om 2,5 %, och för 2016 är beslutade avgifter för
Borås del 1 380 676 kr till Medarbetarcentrum och 5 473 500 kr till Navet.
Förbundet budgeterar ett nollresultat, med en budgetomslutning för förbundets basverksamhet år 2016 på 18 391 768 kr, varav 8 000 000 kr är bidrag till tillväxtprojekt.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr och för
Navet 22 977 575 kr år 2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2016 godkänns.
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Budget och verksamhetsplan 2016
I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås
härmed budget och verksamhetsplan för år 2016.
Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare.
Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. .
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav
8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till
1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna
ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som
finansieras med exempelvis statsbidrag.
Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr.
Ulf Olsson (S) tar upp att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas
budgetbeslut.

Direktionen beslutar
att presidiet får komplettera textinnehåll i Budget och verksamhetsplan 2016 gällande
samverkan integrationsfrågor och
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år 2016 samt översända
densamma till medlemskommunerna för godkännande.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 3 mars 2016 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Budget och
verksamhetsplan
år 2016 för
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
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Inledning

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett
offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen
som beslutats av medlemskommunerna.

Kommentarer om budget 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad, dvs 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs
kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets
basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad
budget, bilaga 1. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen
beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal
arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag.
Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav
medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr år 2016. Se bifogad
budget, bilaga 2.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr år 2016. Se bifogad budget,
bilaga 3.

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten
”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett
bra område att bo, arbeta och leva i”
Och verksamheten når målet genom att:
”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna
antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som
adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte
annars är företrädda.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut,
förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra
arbetsformer. Direktionen har två beredningar:
- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Välfärd och Kompetens
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Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska
medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie
kommunala verksamheten.
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets
Science Center utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp.

Generella uppgifter

Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och
organ exempelvis VGR och SKL samt Staten
• Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring
pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
• Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i
Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och
helhjärtat.
Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter
till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt
gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver
basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020)
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin
beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020.
Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5
juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser
mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga
delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan,
bland många andra.

Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt

Direktionen har under hösten 2015 påbörjat framtagande av verksamhetsplan på tre års sikt med
tydligare fokus och fördjupning inom följande områden:






Välfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska
stärkas
Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och
arbetsgivarnas behov ska stärkas
Infrastruktur- Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda
medlemskommunerna inom området. Viktigt är att tydliggöra mandatet inför respektive
uppdrag utifrån ansvar att bevaka, samordna eller driva frågorna inom området
Tillväxt och näringsliv – Kommunalförbundet får nytt uppdrag i att samordna nätverket
för näringslivsansvariga i kommunerna. Ett tydligt mål och syfte för en fortsatt utveckling
av tillväxt och näringslivssamarbetet i Boråsregionen (BRB) ska arbetas fram under 2016
som grund för fortsatt arbete på lång sikt
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Nästa steg är att ytterligare förfina och konkretisera uppgifterna för kommunalförbundet på tre
års sikt.
Delägarskap
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för
de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i
Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland,
exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom (ideell föreningen - ägd av de fyra
kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor inom hälso- och
sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen,
SKL och Staten.

Verksamhet 2016
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)
Beskrivning
Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade
ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad,
kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivsfrågor.
BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens
beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling
i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för
Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.
Beredningen leds av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbete understöds av
tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen.
Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och
delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett
omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR),
Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet,
svara på remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och
kunskap inom de utpekade ansvarsområdena. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk
samt återkoppla information från dessa. Därtill skall kansliet ansvara för praktisk hantering av
beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av
tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7, kan lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna
i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan
mellan kommunerna.
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Gränsöverskridande möten och samverkan
Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya
och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional
och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall
bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter
tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara
ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del.
Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå
tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområden.
Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Framtidsbild Boråsregionen

Gemensam regional planering för goda
planeringsförutsättningar för markanvändning
för ex. bostäder och serviceverksamheter för
hela Boråsregionen

Infrastruktur och kollektivtrafik

Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och
från arbete inom delregionen samt arbeta för
förstoring av arbetsmarknadsregionen främst
mot Göteborg

eSamhälle och eHälsa

Vara väl rustade för att nyttja digital
kommunikation för förbättrad service till
invånare och organisationer samt effektiv
intern ärendehantering

Näringsliv

Arbeta för att stärka näringslivet och minska
arbetslösheten i regionen, både genom att
stärka existerande företag, stimulera nyföretagande och genom att locka fler företag
utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter
kommer fokuseras på under år 2015
Område
Kollektivtrafik

Aktiviteter
Remisshantering av det reviderade
Trafikförsörjningsprogrammet

Samhällsbyggnad

Fortsatt utveckling av gemensam strukturbild
på regional och delregional nivå samt
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samordning med stråksamverkan Göteborg Borås
Infrastruktur

Revidering nationell infrastrukturplan
kommer vara en dominerande aktivitet.
Hantering av remisser inom området och
genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier
tillsammans med VGR och Trafikverket
ex.Viskadalsstråket.

Götalandsbanan

Fortsatt arbete med markanvändningen kring
Götalandsbanan och inspel till Trafikverket

Tillväxtprogrammet

Genomföra en ny utlysning under första
halvår 2016. Måluppföljning och tilldelning av
förstudier. Fortsatt kvalitetsarbete regionalt
såväl som delregionalt, med ta fram regler,
rutiner och processer vid tilldelning av
tillväxtmedel

Kultur

Revidering av delregional kulturplan 20162019 för antagande under våren. Den nya
regionala kulturplanen kommer att
implementeras i Sjuhärad

Näringsliv

Bygga upp en struktur för att samordna
medlemskommunernas gemensamma arbete
med näringslivsfrågor

Beredningen för Välfärd och Kompetens
Beskrivning
I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Inom kompetensområdet är inriktningen till största del gymnasie- och vuxenutbildning samt
arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete,
utredningar och utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie/och vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där förverkligas. Kommunalförbundet
är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete
bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom VästKom.
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Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt
återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket
inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan
lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Den sociala dimensionen är av vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och
kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar
utveckling och tillväxt.
De flesta insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på
hållbar tillväxt. En bibehållen och ökad tillväxt skapas inom ramen för collegesamverkan och
genom kompetensplattformsarbetet, där parterna enas om insatser för att råda bot på nuvarande
och framtida kompetensförsörjningsproblematik. Avtalen för den samverkande gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamheten, i kombination med Boråsregionens prioriterade mål, syftar till att
skapa de goda förutsättningar som krävs för att lyckas med insatserna.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara
och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i
öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma
delregionala satsningar.
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit
allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande
aktörer i både Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera,
samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional
och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga
områden.
De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom
gymnasiesamverkan och regional vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser
kommer att främja viljan till nytänkande. För att utveckla och utöka innovation, forskning och
nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad utvecklas.
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Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Kompetensförsörjning

Matchning av efterfrågad kompetens och
utbildningsutbud ska leda till ökad tillväxt.

Öppna jämförelser

Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet
och kvalitet.

Sociala dimensionen för hållbar utveckling
och tillväxt

Genom att räkna med den sociala
dimensionen i planering av samhällsinsatser
kan resurser frigöras i form av uteblivna
kostnader.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter
kommer fokuseras på under år 2016
Område
Hälso- och sjukvård

Aktiviteter
Medverkan vid framtagande av nytt avtal som
reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland.

Närvårdssamverkan

Fortsatt medverkan för implementering av
framtagen modell till Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg 2016-2018.

Barn och unga

Medverkan vid implementering av Nationell
Handlingsplan Stärkt skydd för barn och unga
inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Medverkan vid framtagande av nytt avtal för
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland

Flyktingmottagning och integration

Utreda och ta fram förslag på hur fortsatt
samverkan kan ske utifrån de nya
förutsättningarna avseende nyanlända mellan
medlemskommunerna samt mellan
medlemskommunerna och andra
myndigheter. Medverka i och stödja fortsatt
utveckling av samverkan tillsammans med
andra huvudmän.

Välfärd övergripande

Delta i utveckling av FoU Välfärd Sjuhärad.
Medverka vid framtagande av nytt avtal
gällande Utväg.
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Utbildning för politiker och tjänstemän

På uppdrag från beredningen och hälso- och
sjukvårdsnämnderna kommer en temadag
gällande barn och ungas psykiska hälsa för
tjänstemän och en temadag för politiker
gällande psykisk hälsa ur ett
folkhälsoperspektiv att ordnas under året.

Vård- och omsorgscollege

Certifiering av Boråsregionens Vård- och
omsorgscollege kommer att ske under våren
2016. Därefter ska den lokala ledningsnivån
formulera sitt arbete enligt de kvalitetskriterier
som fastställts nationellt.

Kompetensplattform

Kompetensplattformen som projekt ska
avslutas och i samband med det ska en plan
tas fram över hur projektets resultat ska
omhändertas och hur det fortsatta arbetet
med kompetensförsörjning och matchning
mellan utbildning och arbetsgivarnas behov
ska bedrivas.

Vuxenutbildning

Boråsregionens samlade kommunala
vuxenutbildning ska garantera en miniminivå
för skolformen Yrkesvux. I samverkan med
ex Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna
ska nya vägar till studier erbjudas för att
förmå fler att studera.

Gemensamt för båda beredningarna
Tidplan för aktiviteter
Inför varje Direktion kommer beredningsmöten att genomföras under 2016. Kallelse och
samtliga handlingar kommer att skickas ut senast sju dagar före mötet. Minnesanteckning skall
vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.
Resultat/uppföljning
Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka nätverk inom beredningen som är
fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa har resulterat i.
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Medarbetarcentrum
”Kraft till förändring”
Beskrivning
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i nio år med att stödja och utveckla
medarbetare, chefer och organisationer i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta
hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Utveckling i
arbetssätt, modeller och strategier skall ske fortlöpande.
Uppgift
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt
eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja
förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till
ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och
mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet
av det som levereras.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och
reflekterande samtal. Tilläggstjänster är livs- & karriärplanering, coachande samtal,
grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram, omställningsprogram och föreläsningar. För att
stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda
befintliga medlemmar och rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses
organisation och arbetssätt över för att finna en effektiv struktur.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk
knytning är presidiet i Sjuhärads kommunalförbund. Vi har en facklig referensgrupp för
information och dialog. Regelbunden dialog med kommunernas personalenheter kring utbud
och efterfrågan. Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk som Riksringen intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige.
Främja innovation och nytänkande
Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra
aktörer. Ledarskapsprogram finns som ett alternativ eller som ett komplement till andra
chefsutbildningar.
Effektmål
Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling
och utbud.
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i
medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att
stärka och utveckla chefernas ledarskap.
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.
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Viktiga aktiviteter
Strategisk inriktning
Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan användas på ett lönsamt sätt.
Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera
ytterligare medlemmar.
Utveckla Ledarskapsutbildningen.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.
Tidplan för aktiviteter
Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra nytt vidareutvecklat ledarskapsprogram med introduktion under våren.
Inbjuda till dialog med Personalansvariga och HR-personal under våren.
Kontinuerlig uppföljning genom kontakt och enkäter.
Regelbundna möten i Styrgrupp.
Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.
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NAVET science center
Övergripande uppdrag
Navet skall vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik,
naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling.
Navets vision
Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle
Navets kärnvärde är
Lusten till lärande
Verksamhetsidé
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och
entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för
naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är
grunden i all Navets verksamhet.
Verksamhet 2016-17 övergripande
Under 2013-14 stärkte Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap,
matematik och Hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya
utvecklande arbetssätt, där de entreprenöriella kompetenserna är viktiga,
konkretiserades. Navets verksamhet startade med fokus på skolan och så ska det
även vara i framtiden men Navet har med ökat antal besökande på helger och lov stora
möjligheter att utveckla kommunikationen med allmänheten.
Vår ambition är att organisationer och verksamheter ska kunna lyfta fram frågeställningar som de
önskar få igång tankar och processer kring.
Navet – huset
Under 2015 skapades en ny avdelning, en plattfom, SKAPET. Det blir en plats där många ges
möjlighet till skapande med många olika material och tekniker. Under
2016 möter vi många olika grupper och åldrar och det ska vara en viktig plats där skola och
allmänhet kan ta del av ny teknik och utveckla sitt skapande.
En ny organsiation för Helg- och lovverksmhet med ett större programutbud tas fram.
Astronomiavdelningen behöver uppdateras, byggas om, en plan för förnyelsen tas under året.
Nya upptäckter och en önskan att koppla flera teman till astronomin ska
förverkligas. Extern finansiering för ombyggnationen sökes.
Matematikpalatset ska vidareutvecklas, uppdateras och förnyas. Vår plan är att göra
det tillsammans med andra i ett nytt EU-projket om matematik. Vi förbereder för en
storsatsning på utbildningar under 2017.
Verksamhetschefen besöker minst 80 % av alla grundskolor i Sjuhärad under 2016
för att på arbetsplatsträffar berätta om Navet idag och vilka möjligheter som finns för skolorna
att få inspiration och stöd.
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Navet kompetensutvecklar
De senaste fyra åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt
lärande. Det utvecklingsarbetet fortsätter med bland annat Ulricehamn och Borås
som erhållit medel från Skolverket till insatser 2015-16.
NAVET har beviljats 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands
regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga
relationer utgör grunden för allt lärande. Det saknas dock kunskap och
förhållningsstrategier om hur man bygger trygga relationer med barn/ungdomar i
svårighet. Kunskaper/metoder hur man bygger upp en inkludernade miljö med
aktiviteter där olikheter berikar, saknas också. Liksom verktyg som kompenserar och utvecklar
målgruppens förmågor och funktioner. Projektet kompetensutvecklar 500
lärare.
Navet storsatsar på att få fler förskolor och skolor att erövra utmärkelsen Grön Flagg genom att
erbjuda flera olika steg mot utmärkelsen. Vi integrerar Läroplanens mål för
NO, teknik samt hem- och konsumentkunskap i satsningen.
Navet marknadsför utbildningar i hela Sverige, speciellt 2016 är fysikutbildningar för
förskola och grundskola åk 1 till 3 där vi utgår från Navets nya bok Tunda Triton
Utbildning i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare som påbörjades 2012
fortsätter under 2016 med två halvdagar för ca 800 förskolelärare
Minst två högskolekurser, med studenter från Högskolan Borås, i bild och teknik
genomförs av Navets pedagoger
Navet- kompetensutveckling av den egna personalen




Digitaliseringen av skolan, SKAPET utvecklas vidare i det nationella Vinnovaprojektet
Maker i skolan med 23 olika parter
I HELA- projektet utbildas all pedagogisk personal på Navet för att kunna arbeta mer
inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt
Navet tog fram en Mångfaldspolicy under 2014-15 och arbetet fortsätter under 2016 med
bland annat fortsatt rekrytering av helgpersonal från ett speciellt område i Borås

Navet - pedagogiskt material
Navet har en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla.
Materialet samlas och kan senare ges ut i bokform
Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik
Navet har utvecklat sex ämnesövergripande teman inom naturvetenskap och teknik där
samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetssättet är entrerenöriellt och
materialet genomsyras av hållbar utveckling. Plattformen marknadsförs under året.
En vandringsutställning i Hållbar utveckling produceras om externa medel erhålles
Den nya boken Tunda Triton kan användas i ett fysiktema för de yngre. Navet säljer
prenumerationer som ger verksamheter rätt att använda figurerna i dessa teman som ingår i
prenumerationen.
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Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D teknik och under 2015 skrivs en teachers
manual och den sprids nationellt och internationellt under 2016
Nationella och internationella samarbeten
Möjliga EU – projekt som drar igång under 2016 är
 International Competence Centre for dissemination of innovative Science Education
(ICSE) Coordinator: Professor Katja Maass, University of education Freiburg. (20 länder
deltager)
 European project on the non-formal learning of mathematics (5 länder)
 Navet utbildar 25 elever och 20 lärare från fyra länder en vecka i mars i problemlösning
och entreprenöriellt lärande
 Samarbete via Waste recovery med Indonesien, vi hjälper till att bygga ett mini Navet i
Palu Indonesien
 Maker i skolan ett nationellt samarbete med 23 olika verksamheter i Sverige, skolor,
museer, utvecklingsenheter. Sollentuna kommun är koordinator.

Övrigt
Resultatmål 2016
 Minst 25 000 elever på teman
 Minst 25 000 besökare på helger och lov
 Minst 2 500 elever på teman i Matematikpalatset
 Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande arbetssätt
 Minst 200 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
 Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
 Minst 500 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
 Minst 200 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt
arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
 Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att
implementera den reviderade Läroplanen genomförs.
 Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
 Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst
200 personer.
 Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg
 Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum
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Bilaga 1 ‐ Basverksamhet och tillväxtmedel 2016
Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

1. Intäkter
Summa 1

18 391 768

3210 Avgift från förbundsmedlemmar

16 434 424
77 052
432 432
1 447 860

Summa Inkomster/intäkter (1)

18 391 768

Rörelsens kostnader

Summa (-)

2. Lokalkostnader

897 600

3. Resekostnader

80 000

4. Tjänsteköp

435 500

5. Personalkostnader

6 147 190

6. Summa övriga kostnader

1 069 478

Summa kostnader (2-6)

8 629 768

5011 Lokalhyra
5014 Parkeringsplats hyreskostnad
5020 Elektricitet
5060 övrig fastighetsservice
5061 Städkostnader
5191 Fastighetsskatt
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg
5410 Inredning/Förbrukningsinv.
5420 Programvara

845 000
12 600
33 000
5 000
72 500
7 000
55 000
5 000
52 000

5430 Personaldatorer mm
5440 Telefoner
5460 Förbrukningsmaterial
5612 Personalbilar försäkr. Skatt
5613 Personalbilar reparationer
5615 Personalbilar, leasing
5616 Trängselskatt
5619 Personalbilar, övrigt
5800 Resor m buss, tåg, flyg
5830 Hotellkostnader
5900 Reklam o annan information
5930 Reklam/trycksaker
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.
6075 Förtäring
6077 Konferenskostnader egna projekt
6110 Kontorsmaterial
6150 Tryckning och bindning
6212 Telekommunikation
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar
6370 Kostnader bevakning larm
6530 Redovisningstjänster
6560 Avgift Västkom
6570 Bankkostnader
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)

70 000
10 000
33 000
20 000
2 000
95 000
2 000
0
50 000
30 000
0
10 000
5 000
40 000
10 000
12 000
15 000
20 000
80 000
2 000
12 000
6 000
100 000
431 978
1 500
263 000
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6970 Böcker och tidningar
6990 Övriga avgifter
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)
7321 Resetillägg beskattad del
7322 Traktamenten obeskattad del
7331 Bilersättning beskattad del
7332 Bilersättning obesk del
7390 Egna utlägg
7510 Arbetsgivaravgifter
7530 Löneskatt
7610 Kurs- och konferensavg
7611 Utbildning personal
7621 Frisk- & företagshälsovård
7690 Rekryteringskostnader
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal

10 000
2 000
4 340 000
1 000
5 000
20 000
21 000
1 000
1 700 000
5 000
30 000
25 000
50 000
10 000
2 190

Summa (konton)

8 629 768

7460 Pensionskostnader

800 000

2903 Pensionsskuld ind. valet

900 000

7571 Personalförsäkringar fora

20 000

7572 Personalförsäkringar kfa

11 000

7575 Personalförsäkringar övriga

31 000

XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

8 000 000

Summa

9 762 000

Summa

18 391 768
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Bilaga 2 ‐ Medarbetarcentrum 2016
Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

1. Intäkter

0

Summa 1

0

3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)

2 198 625

3260 Ers utförda arb o tjänster (1)

325 375

Kursverksamhet

176 000

3592 Fakturerade resekostnader
Summa Inkomster/intäkter (1)

2 700 000

Rörelsens kostnader

Summa (-)

2. Hyra, städ, ekonomitjänst, datakom

432 432

3. Resekostnader

36 000

4.Tjänsteköp

60 000
2 026 200

5. Personalkostnader
6. Summa övriga kostnader

145 368

Summa kostnader (2-6)

2 700 000

5010 Lokalhyra + städ (2)

160 452

5415 Kontorsmaskiner (6)

0

5420 Programvara (6)

0

30 000

5430 Personaldatorer mm (6)

0

5440 Telefoner (6)

5 000
5 000

5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)
5830 Hotellkostnader (3)
5890 Övr resekostnader (3)

5 000
5 000

5930 Reklam/trycksaker (6)
6075 Förtäring (6)
6110 Kontorsmaterial (6)

13 000
42 372
229 608
60 000

6212 Mobiltelefoni (6)
6230 Datakommunikation (6)
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)
6590 Tjänsteköp, it support databas,
fördelningsnyckel
6970 Böcker och tidningar (6)

1 535 000

7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)
7321 Resetillägg beskattad del (5)
7322 Traktamenten obeskattad del (5)
7331 Bilersättning beskattad del (5)

12 000
24 000

7332 Bilersättning obesk del (5)
7390 Egna utlägg (5)
7510 Arbetsgivaravgifter (5)

491 200
40 000

7611 Kurs- och konferensavg (6)
7621 Frisk- & hälsovård

4 500

7590 Övr. soc och andra avgifter

0

7519 Semesterskuld
7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader

37 868

Summa (konton)

2 700 000
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Bilaga 3 ‐ NAVET
INTÄKTER

Budget 2016

Driftsbidrag kommuner

6 952 575

VGR (verksamhetsstöd)

1 950 000

Permanent verksamhetsstöd Skolverket

2 500 000

Högskolan Borås

500 000

Biologiska - Naturskolan

375 000

Mediapoolen

0

Entré och butik

1 200 000

Projekt o tjänster
Konferenser

200 000

Kompetensutveckling utbildningssektorn

500 000

Kompetensutveckling övriga - 3260

200 000

Fsg läromedel

200 000

Vandring, interakt spel, Berta pren

1 500 000

Projekt

6 500 000

Övriga poster

300 000

Eu-projekt

100 000

Summa projekt o tjänster
22 977 575

S:a intäkter
KOSTNADER
Löner

-10 050 000

Semesterlöneskuld

-50 000

AGA (arb giv avg) 30%

-3 015 000

Pensionskostn. 4,5% generell

-452 250

Löneskatt 24,26%

-109 700

Pensionskostnad

-300 000

Löneskatt 24,26%

-72 780

Kpa + Fora (1,64+0,37%)

-35 000

Personalkostnader
Kompetensutveckling

-100 000

Friskvård

-100 000
-20 000

Arbetskläder

-100 000

Resor
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Projekt
-300 000

Material

-1 900 000

Föreläsare/konsulter

Underhåll (drift verksamhet)

-100 000
-50 000

Transporter/bilen
Lokalkostnader Hyra

-3 450 000

El, städ, larm, förs

-700 000

Administration/kontor
Material

-200 000

Inköpta tjänster

-130 000

Summa administrationskostnader
Konsulter

-250 000

Värdskap omkostnader

-200 000

Data/Tele inkl datatjänster

-250 000

Infobanken

-50 000

Butiken

-112 845

Marknadsföring

-300 000

Hyra UBN (Nat.skolan)

-50 000

Avskrivningar/ränta projekt 2013

-280 000

Reserv

-250 000

S:a kostnader

-22 977 575
-

Resultat
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Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss av förslag till valkretsindelning av Västra
Götalandsregionen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tillstyrker Regionfullmäktiges förslag till valkretsindelning vid val till regionsfullmäktige.

2016-06-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0417 111
Handläggare: Saier Yousef, 033-35 70 69
Datum/avdelningschef: 2016-05-31/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-06-20

Dnr 2016/KS0417 111

Avd: Sekretariat
Handläggare: Saier Yousef
Kommunfullmäktige

Svar på remiss på förslag till valkretsindelning
av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har vid Regionsstyrelsens sammanträde
26 april 2016 beslutat att inlämnat rubricerad remiss till kommunen.
I remissen föreslår Regionstyrelsen att valkretsarna för val till regionfullmäktige
(landstingsfullmäktige) skall vara de samma som vid val till riksdagen.
Förslaget till valkretsindelning har varit remitterad via Kommunstyrelsen till
Valnämnden.
Valnämndens presidiers remissvar, se bil.
I förslaget till valkretsindelningen pekas på att i de nya ändringarna i vallagen kräver
att ett aktivt val av landstingsfullmäktige skall göras för att kunna bli indelad till två
eller fler valkretser vid val till landstingsfullmäktige. I annat fall är hela landstinget
en enda valkrets.
I remissen står det också att Västra Götalandsregionens förslag till valkretsindelning
för val till regionsfullmäktige (landstingsfullmäktige) följer valkretsindelning för val
till riksdagen.
valkretsindelning för val till riksdag blir således:
 Göteborgs kommun
 Västra Götalands läns västra valkrets (Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv,
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
kommun),

Västra Götalands Läns norra valkrets (Bengtförs, Dals-Ed, Färgelanda,
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum
Trollhättan, Uddevala, Vännersborg och Åmål kommun),
 Västra Götalands läns södra valkrets (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommun)
 Västra Götalands Läns östra valkrets (Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara kommun).

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

I 4 kap 5 § vallagen anges, i nu aktuellt hänseende, att vid val till landstingsfullmäktige
är landstinget en enda valkrets, om inte regionsfullmäktige beslutar att dela in
landstinget i två eller fler valkretsar.
Det kan konstateras att det har varit fem valkretsar även före lagändringren,
skillnaden ligger i antal kommuner som tillhörde till varje valkrets då och nu. För
Västra Götalands läns valkrets södra har den fått två extra kommuner, det vill säga
alla gamla plus Herrljunga- och Vårgårda kommun som var en del av Västra
Götalands läns norra.
Även i den gamla valkretsindelningen - före den senaste vallagsändring som trädde i
kraft 1 januari 2015 - för val till Regionsfullmäktige följde den samma
valkretsindelning när det gäller val till riksdag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tillstyrker Regionfullmäktiges förslag till valkretsindelning vid val till
regionsfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Valkretsar vid 2014 års val till riksdag och landsting
Göteborgs kommun

Älvsborgs norra/Västra Götalands läns norra
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan,
Vårgårda, Vänersborg och Åmål

Älvsborgs södra/Västra Götalands läns södra
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn

Bohusläns/Västra Götalands läns västra
Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad,
Tanum, Tjörn, Uddevalla, Öckerö

Skaraborgs/ Västra Götalands läns östra
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara
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Partistöd 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Socialdemokraterna i Borås år 2016 kan utbetalas.

2016-06-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0149 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-06-03/GB

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Partistöd 2016
Socialdemokraterna 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 Socialdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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SOCIALDEMOKRATERNA
BO RAS

Till
Borås Stad

Partistöd 2015
Översänder:
Redovisning av partistöd 201 S
Gransknigsrapport över partistöd 201 S
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SOCIALDEMOKRATERNA i Borås
Norrby Tvärgata 3, 504 37 BORÅS
Tfn: 033-23 66 41
e-postadress: info@boras.sap.se
www.socialdemokraterna.se/boras
Bankgironr: 135 - 3937

Kommunstyrelsen

Granskningsrapport
Partistöd 2015
Enligt Kommunallagen kap. 2 11§ ska mottagaren av partistöd utse särskild granskare
med uppgift att granska att partistödet använts i enlighet med lagen .
Vi, undertecknade, är genom separat beslut utsedda till att verka som granskare, jämte
vårt uppdrag som revisorer, av Borås arbetarekommuns redovisning över användning av
partistöd för 2015. Vi intygar att redovisningen ger en rättvisande bild och att partistödet
använts i enlighet med kommunallagens krav enligt 2 kap. 9§ dvs. för att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin.
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Kenneth Larsson

Redovisning partistöd 2015
Enligt kommunallagen 2 kap. 11§ ska partier som uppbär partistöd årligen redovisa
att utbetalt partistöd har använts i enlighet med 2 kap. 9§ för att stärka det politiska
partiets ställning i den kommunala demokratin. Vidare skall redovisningen granskas
av särskild utsedd granskare.
Socialdemokraternas stadgar anger hur vår organisation är uppbyggd.
Centralt, partistyrelsen och regionalt, partidistrikt. I kommunen finns arbetarekommun.
Dessutom kan det finnas en eller flera föreningar knuta till arbetarekommunen.
Förutom Borås arbetarekommun har vi ca 20 lokala föreningar i Borås.
Verksamheten i Borås arbetarekommun omfattar Borås stads geografiska område.
I Borås har vi en expedition med anställd personal. Personalen arbetar bland annat med
attstödja våra laka-la föreningar;stuarer, mötesverksaml1et~ opinionsbildi:ff1de arbete
samt stödja partiets förtroendevalda.
Partistöd som under 2015 lämnats till Socialdemokraterna i Borås uppgår till 1329 596
kronor. Våra två största utgiftsposter (personal och lokaler) uppgår till 1569155 kronor,
redan dessa poster överstiger det belopp vi erhållit i partistöd.
Nedan följer en redovisning, vilken är behandlad på vårt årsmöte, över våra samtliga
intäkter och kostnader.

Resultaträkning 2015-01-01 -2015-12-31
intäkter
Medlemsavgifter
Gruppavgifter/Kf-avgifter
Försäljning
Bidrag/Anslag
Tryckeriet
Övriga intäkter
Pa1tistöd
Summa Rörelseintäkter

:~i,,

Kostnader
Personalkostnader
Lokaler/Expeditionen
Tryckeriet
Information/Agitation
Möteskostnader/Uppvaktning
Medlemsavgifter/Organisationer
Inköp/I :a M~j
Studier/Utbildning
Lämnade Anslag
Övriga kostnader
Summa Kostnader
ÅRETS RESULTAT

~

;

'

2015
28 445
479 613
25 636
388 117
59 058
10 308
I 329 596
2 320 773
2015
1318371
250 784
126 442
38 151
86 534
11 538
38 535
191 923
86 360
12 184
2 160 821
159 952

A v~knvnmg lnwnta.11er
finun.<>idla lntikte.r
fond:J\SJttmng
,\rets Re!>ultal efter A \'Sknvningar

.]..\ 40 l

l ~88
- l .25- 000
l 1 839

Borås arbetarekommun har på årsmöte 1 särskilt beslut utsett att våra revisorer är
granskare over redovisningen av partis:t:öd_

Får yttedigare information kont.akta undenecknad eller Micael Svensson 033-23 66 42

Bods Arberarekomn;un

"
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l>~-·

,;.....

-l(!tkass~/

Lar;;l.Å.ke Johansson,
033-100131
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Förvaltningschefer i den nya organisationen
Borås Stad har genomfört en rekryteringsprocess gällande anställning av tre förvaltningschefer till den
nya organisationen. De tre är förvaltningscheferna för Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen
och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Som stöd i rekryteringsarbetet har staden använt rekryteringsföretaget TARASSO. Kommunchefen, personalchefen och ansvarig konsult intervjuade inledningsvis 12 personer. Därefter valdes två personer per tjänst ut för en testomgång. Dessa personer har
därefter varit på ytterligare en intervju där man träffat kommunalråd samt fackliga representanter.
Anna-Lena Sellergren, idag förvaltningschef för Socialförvaltningen i Åstorps kommun, föreslås bli ny
förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Pernilla Bjerkesjö, tidigare skolchef i
Falköping, föreslås bli ny förvaltningschef för Förskoleförvaltningen. Pär Arvidsson Fäldt, idag gymnasiechef på Viskastrandgymnasiet, föreslås bli ny förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anna-Lena Sellergren anställs som förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Pernilla Bjerkesjö anställs som förvaltningschef för Förskoleförvaltningen och Pär Arvidsson Fäldt anställs som förvaltningschef
för Grundskoleförvaltningen.

2016-06-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0292 023
Programområde: 1
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2016-06-08/Svante Stomberg
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Svar på revisionsrapport - Orangeriet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Översända bifogad skrivelse som Kommunstyrelsens svar på Revisionskontorets rapport om Orangeriet.

2016-06-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0302 007
Handläggare: Magnus Widén, tfn 7142
Datum/avdelningschef: 2016-06-08/Magnus Widén

Programområde: 2
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Dnr 2016/KS0302
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Magnus Widén
Stadsrevisionen

Svar på revisionsrapport - Orangeriet
Stadsrevisionen har utfört en granskning av projekt Orangeriet. Granskningen handlar om huruvida projektet genomförts och bedrivs enligt fullmäktiges beslut den
20 mars 2014. Man granskar också att operatörsavtalet för restaurangen följs och att i
samband med detta inget otillbörligt stöd ges till en enskild näringsidkare.
Kommunstyrelsen konstaterar utifrån Stadrevisionens rapport att projektets genomförande har brister och inte har genomförts enligt fullmäktiges intentioner. Revisionens slutsatser delas.
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att en analys genomförs av bristerna i
verksamheten med utgångspunkt från Stadsrevisionens rapport. Kommunstyrelsen
kommer att initiera en översyn av verksamheten.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Missiv
2016-03-14

Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Orangeriet
Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet följer Kommunfullmäktiges beslut
och om den interna kontrollen i Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen bedömer att Miljö- och konsumentnämnden och Lokalförsörjningsnämnden
inte har säkerställt att de ursprungliga intentionerna och besluten för Orangeriet förverkligas
och att den verksamhet som bedrivs i byggnaden idag inte svarar mot intentioner och beslut
i Kommunfullmäktige. Lokalförsörjningsnämnden uppvisar betydande brister i den interna
kontrollen genom ofullständiga rutiner för att säkerställa hyresinbetalningar/hyrestillägg,
påminnelseavgifter, dröjsmålsränta, och förmedling till inkasso. Hanteringen av operatörsavtalet har medfört risker för ett otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare i strid med
Kommunallagen.
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att en grundläggande omprövning av användandet
av Orangeriet måste komma till stånd i syfte att uppfylla Kommunfullmäktiges intentioner och
beslut. Det är väsentligt att en process genomförs med utgångspunkt från Kommunstyrelsen
och dess uppsiktsplikt, och att det förutsättningslöst prövas vilka kommunala aktörer (nämnder/bolag) som kan/bör använda byggnaden.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Kommunstyrelsen,
Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Svar från Kommunstyrelse, Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden emotses
senast 2016-06-14.

Första revisorsgruppen
Nils-Gunnar Blanc		
Ordförande

borås stads revisionskontor
postadress 	
501 80 Borås

besöksadress
Sturegatan 42

webbplats
boras.se/revisionskontoret

e-post
revisionskontoret@boras.se 	

tel
033-35 71 54

fax
033-35 71 57

Orangeriet
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Ola Sabel
Anna Duong
Olof Fredholm
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rapport – Orangeriet

1 Projektbeskrivning

– Rådrum i Stadsparken. I beslutsunderlaget framgår bl.a.
att Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra
aktörer ska konkretisera formerna för ett Orangeri där den
övergripande idén är att det ska bli ett forum för att kommunicera frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat, miljö
och energi mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna. I
beslutsunderlaget framgår vidare att Miljö- och konsumentnämnden ska konkretisera formerna för och senare upphandla
en restauratör för att driva köksentreprenaden.

1.1 BAKGRUND TILL REVISIONENS
GRANSKNINGSPROJEKT
Orangeriet (rådrum) i stadsparken har uppförts under 2014 i
Borås Stads regi. Orangeriet syftar till att vara en mötesplats
för hållbar utveckling. Orangeriet ska rikta sig till invånarna i
Borås, förtroendevalda, kommunens förvaltningar, näringsliv,
föreningar och organisationer. Orangeriet innehåller förutom
en mötesplats kring hållbar utveckling och kontorsplatser för
Miljöförvaltningen även ett café/en restaurang.

Avtalet med operatören
I december 2014 tecknade Lokalförsörjningsförvaltningen
ett detaljerat operatörsavtal mellan uppdragsgivaren
Miljöförvaltningen och ett aktiebolag under bildande. I avtalet regleras bl.a. drift, restaurangverksamheten, produkt- och
kvalitetskrav, ansvar, betalning och hävning.

Byggherre för projektet har varit Lokalförsörjningsförvaltningen
som också ansvarar för fastighetskötseln. Hyresgäst är
Miljöförvaltningen. I Byggnaden finns förutom Miljöförvaltningen
också en upphandlad restaurang som drivs av ett privat företag
genom ett operatörsavtal.

Kommunallagen
Enligt 2 kap. 8 § Kommunallagen får kommuner genomföra
åtgärder för att främja näringslivet i kommunen. Individuellt
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det
finns synnerliga skäl för det. Enligt 6 kap. 7 § Kommunallagen
skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredställande sätt.

Miljöförvaltningen har åtta permanenta arbetsplatser (fem
används idag) och ett konferensrum i lokalen. Operatören
disponerar ett tillagningskök, och övriga lokaler disponeras
av Miljöförvaltningen och operatören gemensamt.
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Granskningen av Orangeriet är inriktad på om verksamheten
följer Kommunfullmäktiges beslut och om den interna kontrollen
i respektive förvaltning är tillräcklig. Följande granskningsfrågor ställs.

Har berörda nämnder och Kommunstyrelse säkerställt:
• Att projekt Orangeriet genomförts enligt intentioner/
fattade beslut?
• Att verksamheten bedrivs enligt fattade beslut?
• Att operatörsavtalet följs?
• Att enskilda näringsdikare inte otillbörligen gynnas?

1.5 RESURSER/GRANSKNINGSANSVARIGA
Granskningsledare är Anna Duong och granskningsmedarbetare är Olof Fredholm.
1.6 METOD
Granskningen bygger på dokumentstudier samt intervjuer
med förvaltningschefer och berörda tjänstemän. Intervjuade
har tillställts rapportutkast för faktagranskning.

Med ”projekt Orangeriet” avses genomförandet av de ursprungliga intentionerna med Orangeriet så som de har formulerats
i kommunala beslut.

2 Granskningsresultat

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Ansvariga nämnder är Miljö- och konsumentnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen, genom
dess uppsiktsplikt. Stadsrevisionen granskar inte
byggprojektet Orangeriet eller upphandlingen av operatör för
restaurangverksamheten specifikt med avseende på effektivitet
och följsamhet mot lagar och regler. Resultatet av byggprojekt
och upphandling kommenteras dock som en del av
genomförandet av projekt Orangeriet.
1.4 REVISIONSKRITERIER
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 § 32, om ett investeringsanslag på 31 250 000 kronor för nybyggnad av Orangeri

2.1 PROJEKT ORANGERIET
Projekt Orangeriet har sin grund i en arkitekttävling arrangerad av Borås Stad år 2006 gällande ett glashus med serveringsfunktion på platsen där Borås Stadsteater (riven 1983)
tidigare låg. Arkitekttävlingen föregicks av en diskussion om att
skapa en tryggare stadspark. Förslaget ”Orangeri” av Wingårdh
Arkitektkontor utsågs till vinnare, men något konkret projekt
formulerades inte då.

Under år 2011 återuppstod Borås Stads diskussion om projektet,
dokumentet ”Glashus i stadsparken, Intentioner” togs fram
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av verksamheten i Orangeriet med Rådrummet, som nämns
som en arena för att kommunicera frågor om hållbar livsstil.
De extra medlen ska användas till lokalhyra, verksamhetsmedel
samt en tjänst som kommunikatör. Till Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag för 2014 fanns en verksamhetsplan
för Orangeriet bilagd. I investeringsbudgeten 2014 avsattes 1,8
miljoner kronor för inventarier och utrustning i Orangeriet.

av Samhällsbyggnadsförvaltningen och presenterades på en
kommunalrådsberedning. I dokumentet lyfts bl.a. ”Glashuset
ska bli en profilbyggnad för Borås; en plats att använda för
möten och representation som handlar om att presentera
Borås. En profilbyggnad som sticker ut såväl arkitektoniskt
som energi- och miljömässigt, och funktionellt med koppling mellan park och innermiljö.” För att huset skulle bli en
arena kring frågor om hållbar livsstil och konsumtion, energi
och miljö, föreslogs en fast bemanning med kompetens inom
dessa områden. Föreningsliv och därmed förutsättningar för
medborgarengagemang skulle utvecklas och enklare turistbyråservice finnas. Aktiviteter och mindre utställningar med
hög omsättning skulle finnas för att skapa intresse för spontana
besök. Ett café skulle utgöra en naturlig träffpunkt med närproducerat och ekologiskt utbud. Fastighetsförvaltning skulle
skötas av Lokalförsörjningsförvaltningen, utemiljöerna och
växtligheten i huset av Tekniska förvaltningen, verksamhet
och marknadsföring av Miljöförvaltningen och caféet av en
entreprenör.

I början av 2014 ställde sig Miljö- och konsumentnämnden
positiv till nybyggnation av Orangeriet och den utökade investeringsbudgeten. En förutsättning var att nämnden från 2015
års budget tillfördes kommunbidrag för helårsdrift och faktiska
lokalkostnader. I februari 2014 presenterades en bakgrund till
projektet och en beskrivning av den kommande verksamheten. I
mars beviljade Kommunfullmäktige Lokalförsörjningsnämnden
ett investeringsanslag på 31 250 000 kronor. Parallellt gavs
Miljö- och Konsumentnämnden i uppdrag att utreda och
anpassa de nuvarande lokalerna i Fullmäktigehuset.
I slutet av 2014 tecknade Lokalförsörjningsförvaltningen efter
genomförd upphandling ett operatörsavtal för restaurang och
café med ett aktiebolag under bildande. Till avtalet bifogades
en förteckning över utrustningen och inredningen i köket,
ritningar, samt Miljöförvaltningens verksamhetsplan 2013
för Orangeriet.

Under 2012 genomfördes en förstudie av Nybyggnation av
Orangeri – Rådrum i stadsparken. I förstudiearbetet deltog
flera förvaltningar. Miljöförvaltningen föreslogs bli ansvarig för verksamheten i byggnaden. Förstudien slutredovisades på en kommunalrådsberedning den 27 augusti 2012.
Målsättningen var att projektet skulle vara klart i maj 2014.
Projektets utgift beräknades till 25 miljoner kronor och den
årliga hyreskostnaden beräknades till 1,57 miljoner kronor.
Lokalförsörjningsförvaltningen begärde projekteringsuppdrag
för Orangeriet i december 2012.

Orangeriet invigdes 4-6 juni 2015 med konserter, föredrag,
invigningsceremoni och familjeaktiviteter.
Innan och efter uppstart var det saker som inte fungerade
optimalt i byggnaden bl.a. krånglade öppningsautomatik för
utrymningsvägar och eluttag i golvet fungerade inte som det
var tänkt.

2013 tillstyrkte Miljö- och konsumentnämnden Orangeriet
under förutsättning att medel tillfördes för att täcka tillkommande lokalkostnader samt eventuella övriga driftskostnader.
Miljöförvaltningen tog fram en verksamhetsplan för Orangeriet
där byggnadens verksamhetsområden, teman och aktiviteter
presenterades. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2013
att tillstyrka förslaget om Orangeriet följde förutsättningarna i investeringsbudgeten, vilket innebar en total utgift
på 25 miljoner kronor. I september 2013 togs en PM fram
rörande driftsform och avtalsvillkor för restaurang och café
i Orangeriet. I PM:en konstaterades att ett operatörsavtal är
det bästa alternativet för kommunen. I december 2013 presenterade Lokalförsörjningsnämnden en anslagsframställan för
nybyggnad av ett Orangeri. Den beräknade budgeten har efter
infodrande av anbud stigit till en sammanlagd investeringsutgift
på 30,3 miljoner kronor. Lokalförsörjningsnämnden ställde
sig i anslagsframställan frågande till det pedagogiska värdet
av att beskriva informativt arbete kring miljö och hållbarhet
i ett hus med så förhållandevis låg effektivitet.

2.2 DRIFTEN AV VERKSAMHETEN
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att Miljö- och
konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer ska
konkretisera formerna för ett Orangeri där den övergripande
idén är att det ska bli ett forum för att kommunicera frågor
om hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat, miljö och energi
mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna.

Lokalhyran för Orangeriet är 2,3 miljoner totalt. Av detta består
1,9 miljoner av kapitalkostnader, 224 tkr av konsumtionsavgifter och 186 tkr av övriga kostnader. Delar av lokalkostnaden
finansieras av operatörsavgift (se avsnitt 2.3) och resterade del
utifrån självkostnadsprincip.
I Miljö- och konsumentnämndens budget för år 2015 framgår
det att Orangeriets målgrupp är alla boråsare och verksamhetsidén är att Orangeriet ska:
• vara en mötesplats för boråsarna inklusive café/restaurang
i linje med Vision Borås 2025,

I Kommunfullmäktiges budget för år 2014 tillfördes Miljöoch konsumentnämnden 1,1 miljoner kronor, för delårsdrift
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•
•
•
•
•

•

innehålla ett ”Rådrum” med hållbar utveckling som
bärande tema,
vara ett forum för Borås Stads verksamheter att kommunicera frågor om hållbar konsumtion och stadsutveckling,
samarbeta med externa aktörer för medborgarengagemang,
vara en mötesplats mellan politik och medborgare – en
arena för medborgardialog,
byggas kring Miljöförvaltningens rådgivning inom konsument, energi och miljö kompletterad med enhetschef
och generalistkompetens inom kommunikation,
vara en verksamhet med ett ”hela staden-perspektiv” –
samverkan mellan samtliga förvaltningar och bolag liksom
Boråssamhället i övrigt.

då Miljöförvaltningen, i enlighet med Operatörsavtalet med
tillståndshavaren, disponerar hela eller väsentliga delar av serveringsytan inomhus får servering av alkohol inte förekomma.
Serveringstillståndet försvårar samarbetet med Miljöförvaltningen
för att den kommunala verksamheten har gemensamma ytor
med operatören.
I september månad ändrade restaurangen inriktning och satsade på evenemang kvällstid med musik, gästspel i kök och
stand-up med biljettintäkter. Lokalförsörjningsförvaltningen
och Miljöförvaltningen har godkänt att operatören ändrar
inriktning.
Enligt intervjuade tjänstemän är det många som upplever att
Orangeriet idag mer är en restaurang än ett rådrum, och inte
en mötesplats för boråsare, föreningar och förvaltningar/bolag.
Intervjuade framhåller också att lokalerna brister i funktionalitet; förbipasserande har insyn samt att det inte finns rum
för avskilda samtal.

I budgeten framgår det även att enhetens verksamhetsinriktning
2015 kan sammanfattas i följande punkter:
• kampanj och engagemang (Mat, textil, energi, återbruk,
budbärare)
• informationsspridning och media
• rådgivning
• relation till aktörer i Boråssamhället och omvärlden
• organisationsutveckling

Samarbetet mellan operatören och Miljöförvaltningen har inte
fungerat fullt ut. Parterna är oense om de gemensamma ytorna,
möbleringen, bokning av olika evenemang, mm.
Miljö- och konsumentnämndens och Lokalförsörjningsnämndens
presidier har muntligt fått information löpande om den aktuella
situationen vid Orangeriet.

I årsredovisningen för år 2015 redovisar avdelningen
Miljökommunikation att antalet konsumentkontakter har
minskat med 65 % och antalet informationsaktiviteter inom
konsumenträttsligrådgivning har minskat med 58 % jämfört
med förgående år. Minskningen beror på verksamhetsuppstart
i Orangeriet och vakanser. 319 rådgivningskontakter inom
energi- och klimatrådgivning har genomförts under året i
Orangeriet. I årsredovisningen för år 2015 saknas det uppföljning av verksamhetsidéerna och verksamhetsinriktningen
som framgår av budgeten för 2015.

2.3 OPERATÖRSAVTALET
Operatörsavtalet är undertecknat av Lokalförsörjningsförvaltningen och operatören. I avtalet framgår det att uppdragsgivaren är Miljöförvaltningen i Borås. I avtalet framgår
inte vilken förvaltning som ansvarar för vilka områden i avtalet. Det saknas en intern uppdelning av vilka områden som
Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för och följer upp
och vilka områden Miljöförvaltningen ansvarar för och uppföljning av dessa. Enligt avtalet ska uppföljning ske i tre olika
typer av grupper som ska ha möten minst fyra gånger per år.
Dokumentation från mötena saknas inom några områden.

Initialt var tanken att Miljöförvaltningen skulle anställa en
receptionist/mottagare på heltid som skulle sköta värdskapet
och lösa enklare administrativa arbetsuppgifter i Orangeriet.
Tjänsten beviljades inte budgetmedel och tillsattes därmed inte.
Avsaknaden av receptionist/mottagare löstes med en tillfällig
halvtidstjänst i tre månader. De specialistfunktioner som arbetar
på Orangeriet avsätter, beroende på arbetsbelastning, 10-20 % av
tjänsterna för administrativa uppgifter. Miljöförvaltningen har
fått lägga ner mycket tid på att hantera praktiska frågor, under
hösten 2015 bl.a. rutiner för städ, växtskötsel och kopiering,
hitta former för hantering av bokningar/möten och former för
samarbetet med operatören.

I början av 2015 ställde operatören krav på hur köket skulle vara
utformat. Lokalförsörjningsförvaltningen godkände i februari
några ändringar i köket som var initierade av operatören, och
man kom överens om att ändringarna skulle finansieras med
avgiftstillägg. Överenskommelsen är inte undertecknad och
lokalhyran har inte reglerats enligt överenskommelsen.
I operatörsavtalet finns det reglerat att Borås Stad ska bekosta
30 utemöbler. I maj 2015 tecknades en överenskommelse/ett
avtalstillägg för uteserveringen där det framgår att operatören
kan köpa in ytterligare 56 sittplatser enligt produktlistan (som
avser miljömärkta möbler) samt tre bänkar, totalt över 100
sittplatser. Senare godkänns att operatören får köpa in vilka

I samband med invigningen av Orangeriet fick operatören
serveringstillstånd från kl. 11.00 - 02.00 i restaurangen. Som
villkor för serveringstillståndet meddelades att vid de tillfällen
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möbler de önskar mot att operatören själv finansierar möblerna.
Överenskommelsen/avtalstilläggen är inte undertecknad.

samt att om inte skulden reglerats så kommer bankgarantin
att nyttjas. I enlighet med avtalet ska operatören överlämna
en bankgaranti för ersättningens betalning på ett belopp av
500 000 kr motsvarande 7,5 månadshyror. Bankgarantin har
inte utnyttjats i enlighet med de villkor som framgår av garantin.

I operatörsavtalet framgår att operatören ansvarar för att en
god ordning upprätthålls i och omkring disponerade lokaler,
och att Orangeriets säkerhets- och brandsäkerhetsföreskrifter
efterföljs inom den egna verksamheten. Enligt intervjuerna
har operatören inte alltid följt säkerhets- och brandsäkerhetsföreskrifter.

Enligt avtalet ska uppdragsgivaren och operatören i samråd skapa
tre mötesformer som ska söka och tillämpa lämpliga former
för samarbete; informationsutbyte, planering och kontroll av
restaurang- och caféverksamheten. Samarbetet mellan uppdragsgivaren och operatören har inte fungerat. Dubbelbokningar
har förekommit, liksom konflikter om möbleringen, utställningarna, tv-skärmar, visualiseringsbord på den gemensamma
ytan, öppettider, offentliga toaletter m.m.

I enlighet med avtalet ska operatören betala en ersättning till
uppdragsgivaren som är omsättningsbaserad. Dock finns en
garantiersättning som uppgår till 800 000 kr/år. Under det
första verksametsåret rabatterades garantiersättningen med
200 000 kr till 600 000 kr/år, dvs 50 000 kr/månad under
första verksamhetsåret. Enligt intervjuer har det varit svårt
att räkna fram en korrekt marknadshyra. Detta beror bland
annat på att restaurangen och miljöförvaltningen delar på
gemensamma ytor.

I avtalet framgår att kundenkäter ska genomföras av den gemensamma gruppen minst två gånger per år. Den gemensamma
gruppen består av representanter från både operatören och
Miljöförvaltningen. Det har inte genomförts några kundenkäter
och ett fåtal mötesprotokoll från den gemensamma gruppen
finns dokumenterade.

Granskningen visar att operatören inte har betalat lokalhyra/ersättning för de senaste fyra månaderna (2016-03-07).
Lokalförsörjningsförvaltningen har skickat påminnelser varje
månad till operatören, men inte debiterat dröjsmålsränta eller
påminnelseavgifter. De obetalda hyrorna har inte gått vidare
till inkasso, vilket strider mot Borås Stad rutiner.

Stadsrevisionen noterar att operatörsavtalet är detaljerat, inte
minst med avseende på miljöprofilen, och att ändringar av
inriktning och omfattning på restaurangverksamheten initierades kort tid efter det att avtalet hade tecknats. Vidare
konstateras att båda parter (Borås Stad och operatören) har
brutit mot avtalet i olika avseenden.

I november 2015 har det tillkommit en överenskommelse/
bilaga till operatörsavtalet, där det framgår att viss inredning i
Orangeriet ägs av fastighetsägaren samtidigt som operatören i
restaurangen har investerat i egna inventarier. Detta gjorde enligt
Lokalförsörjningsförvaltningen att gränsdragningen gällande
inventarier blev otydlig. Lokalförsörjningsförvaltningen bestämde
sig för att köpa inventarier av operatören, till en kostnad av ca
321 000 kr ex moms. Överenskommelsen omfattar bl.a. de
utemöbler som operatören fick köpa mot att de finansierade
möblerna själva. I bokföringsunderlaget saknas fakturor för
det ursprungliga möbelinköpet och Borås Stads utbetalning
baseras på en skriftlig sammanställning gjord av operatören.

3 Stadsrevisionens
bedömningar
Stadsrevisionen bedömer:
•

•

I samband med köpet regleras grundavgiften enligt operatörsavtalet med 10 335 kr. Hyran från 2016-01-01 och framåt blir
då 924 000 /år minskat med rabatt för första verksamhetsåret
enligt avtal. Övriga villkor i operatörsavtalet förändras inte.
Lokalförsörjningsförvaltningen har inte debiterat den nya lokalhyran enligt överenskommelsen. I januari 2016 konstateras att
momsen hänförlig till överenskommelsen ovan, inte har reglerats.
Borås Stad sänker därför operatörens hyresskuld med 50 000 kr
avseende oktober och med ca 30 000 kr avseende november. I
februari 2016 skickade Lokalförsörjningsförvaltningen ut ett
brev till operatören gällande den obetalda skulden på sammanlagt 190 585 kr. Skulden ska betalas in senast i början av
mars, annars anses avtalat upphöra med omedelbar verkan

•
•

•
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Att Miljö- och konsumentnämnden och Lokalförsörjningsnämnden inte har säkerställt att de ursprungliga intentionerna och besluten för projekt Orangeriet förverkligas
Att Kommunstyrelsen, genom sin uppsiktsplikt, inte har
säkerställt att de ursprungliga intentionerna och besluten
för projekt Orangeriet förverkligas
Att den verksamhet som bedrivs i byggnaden idag inte
svarar mot intentioner och beslut i Kommunfullmäktige
Att byggnaden har en bristande funktionalitet, och att
det är svårt att kombinera den kommunala verksamheten
med restaurangverksamhet av den karaktär som drivs idag
Att ändamålsenligheten i upphandlingen av operatör kan
ifrågasättas genom att villkoren för verksamheten förändrats
kort tid efter det att avtal hade tecknats. De förändrade
förutsättningar som operatören i dialog med uppdragsgivaren under kort tid har fått till stånd, skulle – om de hade

rapport – Orangeriet

•
•
•

•

•

varit kända i upphandlingsskedet – kunnat medföra att
fler anbud hade lämnats. Avsikten med avtalet har delvis
satts ur spel genom successiv ändring av förutsättningarna
Att ansvaret för uppföljningen av avtalet har varit otydligt,
vilket har försvårat uppföljningen
Att parterna har brutit mot delar av avtalet utan att det
har medfört några konsekvenser
Att den oklara ansvarsfördelningen har medfört att operatören kunnat få igenom förändringar trots att den andra
avtalsparten sagt nej till förändringarna
Att Lokalförsörjningsnämnden uppvisar betydande brister
i den interna kontrollen genom ofullständiga rutiner för
att säkerställa hyresinbetalningar/hyrestillägg, påminnelseavgifter, dröjsmålsränta, och förmedling till inkasso
Att hanteringen av operatörsavtalet har medfört risker för
ett otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare i strid
med Kommunallagen

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att en grundläggande omprövning av användandet av Orangeriet måste komma
till stånd i syfte att uppfylla Kommunfullmäktiges intentioner
och beslut. Det är väsentligt att en process genomförs med
utgångspunkt från Kommunstyrelsen och dess uppsiktplikt,
och att det förutsättningslöst prövas vilka kommunala aktörer
(nämnder/bolag) som kan/bör använda byggnaden.

Ola Sabel
revisionschef
certifierad kommunal revisor

Anna Duong
granskningsledare
certifierad kommunal revisor
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Stadsrevisionen har granskat om verksamheten i Orangeriet följer
Kommunfullmäktiges beslut och om den interna kontrollen i
Lokalförsörjningsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden är tillräcklig.
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att Miljö- och
konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer skulle
konkretisera formerna för ett Orangeri där den övergripande
idén är att det ska vara ett forum för att kommunicera frågor
om hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat, miljö och energi
mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna.
Stadsrevisionen bedömer:
• Att Miljö- och konsumentnämnden och Lokalförsörjningsnämnden inte har säkerställt att de ursprungliga
intentionerna och besluten för projekt Orangeriet förverkligas
• Att Kommunstyrelsen, genom sin uppsiktsplikt, inte har
säkerställt att de ursprungliga intentionerna och besluten
för projekt Orangeriet förverkligas
• Att byggnaden har en bristande funktionalitet, och att
det är svårt att kombinera den kommunala verksamheten
med restaurangverksamhet av den karaktär som drivs idag
• Att ändamålsenligheten i upphandlingen av operatör kan
ifrågasättas genom att villkoren för verksamheten förändrats
kort tid efter det att avtal hade tecknats. De förändrade
förutsättningar som operatören i dialog med uppdragsgivaren under kort tid har fått till stånd, skulle – om de hade
varit kända i upphandlingsskedet – kunnat medföra att
fler anbud hade lämnats. Avsikten med avtalet har delvis
satts ur spel genom successiv ändring av förutsättningarna
• Att ansvaret för uppföljningen av avtalet har varit otydligt,
vilket har försvårat uppföljningen
• Att parterna har brutit mot delar av avtalet utan att det
har medfört några konsekvenser
• Att den oklara ansvarsfördelningen har medfört att operatören kunnat få igenom förändringar trots att den andra

•

•

avtalsparten sagt nej till förändringarna
Att Lokalförsörjningsnämnden uppvisar betydande brister
i den interna kontrollen genom ofullständiga rutiner för
att säkerställa hyresinbetalningar/hyrestillägg, påminnelseavgifter, dröjsmålsränta, och förmedling till inkasso
Att hanteringen av operatörsavtalet har medfört risker för
ett otillbörligt gynnande av enskild näringsidkare i strid
med Kommunallagen

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att en grundläggande omprövning av användandet av Orangeriet måste komma
till stånd i syfte att uppfylla Kommunfullmäktiges intentioner
och beslut. Det är väsentligt att en process genomförs med
utgångspunkt från Kommunstyrelsen och dess uppsiktplikt,
och att det förutsättningslöst prövas vilka kommunala aktörer
(nämnder/bolag) som kan/bör använda byggnaden.

stadsrevisionen
besöksadress Sturegatan 42 postadress 501 80 Borås
telefon 033-35 71 54 fax 033-35 71 57 e-post revisionskontoret@boras.se
internet boras.se/revisionskontoret
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Yttrande över Revisionsrapport - Detaljplaneprocessen
Kommunstyrelsen är positiv till en genomlysning av detaljplaneprocessen med syfte
att få kortare planeringsprocesser och att Kommunstyrelsens styrning av detaljplaneprocessen granskas.
Stadsrevisionens rapport kommer att göra ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att förbättra Kommunstyrelsens styrning av detaljplaneprocessen.
Kommunstyrelsen har sedan 2013 arbetat med att upprätta en ny Översiktsplan för
Borås. Arbetet bedrivs i flera delprojekt där medborgardialog är viktiga moment och
är delvis beroende av andra parallella planeringsprocesser, bland annat Trafikverkets
utredning av Götalandsbanan sträckning genom Borås.
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har ansvar för styrningen av detaljplaneprocessen. Just nu bedrivs ett förändringsarbete i syfte att effektivisera detaljplaneprocessen. Detta arbete kommer att fortsätta samtidigt som styrningen utvecklas
för att bli mer ändamålsenlig.
För uppnå det lagstadgade kravet på att lämna planbesked inom fyra månader så håller Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden på att ta fram gemensamma
arbetssätt som syftar till att påskynda beredningen. Ett sätt är att Kommunstyrelsen i
högre grad kommer att pröva att i högre utsträckning använda delegationsordningen
framöver.
Genomförandefrågorna är en viktig del av detaljplaneprocessen och som börjar tidigt
i planprocessen och fortsätter tills dess att planen blivit genomförd, dvs långt efter
själva detaljplanen vunnit laga kraft. Tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor kräver tid och resurser för att målet med en lämplig markanvändning, ändamålsenlig och genomförbar detaljplan ska kunna uppnås. Genomförandefrågor och plandokumentet Genomförandebeskrivning är Kommunstyrelsens ansvarsområde. I revisionsrapporten saknas beskrivning och belysning av genomförandefrågornas roll i
planprocessen.
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Missiv
2016-03-29

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplaneprocessen
Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har
en ändamålsenlig styrning av detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom
Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig. Med ändamålsenlig avses i granskningen om styrningen
av processen är sådan att lagens krav uppfylls Plan- och Bygglag (2010:900), PBL, och om mål
fastställda av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden uppnås.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att styrningen av detaljplaneprocessen kan
utvecklas för att bli mer ändamålsenlig. Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen når
inte upp till mål fastställda av Kommunfullmäktige och delvis inte kraven i PBL. Den interna
kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden kan utvecklas med avseende dokumentation
i akterna och utveckling av planen för intern kontroll. Nämnden bör tillse att ramavtal för
geotekniska utredningar och bullerutredningar upprättas.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Kommunstyrelsen
och Samhällsbyggnadsnämnden. Svar från Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämnden emotses senast 2016-06-29.
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1 Bakgrund

ställningstaganden till efterföljande planering och bygglovgivning,
samt att utgöra underlag för enskildas bedömning om hur
kommunen ser på markanvändningen. Översiktsplanens
intentioner förverkligas bl.a. genom detaljplaner.

Processen för detaljplaner är av strategisk betydelse för den
fysiska planeringen i Borås Stad. Detaljplaneprocessen är
komplex och involverar många aktörer, och i nuläget ger
Götalandsbanan restriktioner för planeringen. Besked om
Götalandsbanans sträckning förväntas under 2016.

En detaljplan ska upprättas för ny samlad bebyggelse eller för ny
enstaka byggnad som har betydande inverkan på omgivningen.
En detaljplan kan även upprättas för befintlig bebyggelse om
fastighetsägaren vill ändra på vad en fastighet ska användas till
eller om bebyggelsen har betydande kulturhistoriska värden
som ska bevaras. Detaljplanen ligger till grund för framtida
beslut om bygglov och ger fastighetsägaren byggrätt under
planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år.

1.1 Syfte och frågeställningar
Projektet syfte är att granska om Samhällsbyggnadsnämnden
och Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning av
detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom
Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig. Med ändamålsenlig
avses i granskningen om styrningen av processen är sådan att
lagens krav uppfylls Plan- och Bygglag (2010:900), PBL och
om mål fastställda av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
och Samhällsbyggnadsnämnden uppnås.

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som
är juridiskt bindande. Till planen fogas en illustrationskarta,
en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Det
är kommunen som avgör när, var och hur en detaljplan ska
upprättas, dock kan initiativet komma från privata intressenter.

1.2 Revisionskriterier
Revisionskriterier är Kommunfullmäktiges Vision 2025,
Kommunfullmäktiges Budget 2015, PBL, samt Kommunallag
(1991:900).

3. Granskningsresultat

3.1 Beskrivning av detaljplaneprocessen
3.1.1 Inledning
PBL ger ramarna för kommunens utformning av detaljplaneprocessen. Processen består av sex olika delar, planbesked,
planprogram, samråd, granskning, antagande och laga kraft.
Nedan beskrivs respektive delprocess.

1.3 Avgränsningar
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen är ansvariga
för detaljplaneprocessen. Vid framtagandet av en detaljplan
är ett stort antal interna och externa aktörer/intressenter
involverade, och ansvariga nämnder har att förhålla sig till
dessa vid styrningen av processen. I granskningen görs ingen
värdering eller problematisering av aktörers/intressenters vikt
och påverkan i processen, eftersom fokus är satt på ansvariga
nämnders styrning av detaljplaneprocessen.

3.1.2 Planbesked
Samhällsbyggnadsförvaltningen får in planförslag från såväl
kommunala som privata aktörer, genomför huvuddelen av
beredningen, och vidarebefordrar förslaget på tjänstemannarnivå
till avdelningen för Strategisk samhällsplanering vid Stadskansliet
för fortsatt beredning. Kommunstyrelsen fattar beslut om
planbesked gällande planer av strategisk vikt. När det gäller
planer som inte är av strategisk vikt, tas besluten av chefen
för Strategisk samhällsplanering i enlighet med beslut om
delegation i Kommunstyrelsen 2015-06-08. Avsikten med
delegationsbeslutet är att möjliggöra en effektivare och snabbare
hantering av planbesked. Kommunstyrelsen ger vid positivt
planbesked Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
en detaljplan.

1.4 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Duong och granskningsmedarbetare
är Olof Fredholm.
1.5 Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och
intervjuer. Granskningen av detaljplaneakter har genomförts.

2 Den Kommunala
fysiska planeringen

3.1.3 Planprogram
Samhällsbyggnadsnämnden kan innan samrådsfasen ta fram
ett planprogram som anger utgångspunker och mål för planen.
Detta är inte längre ett krav enligt PBL och används därför sällan
i Borås Stad. Beroende på planprogrammets vikt godkänner
Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige
programmet.

Planprocessen består främst av två delar, översiktsplan och
detaljplan. Översiktsplanen är en kommuntäckande plan som visar
vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutveckling och
andra förhållanden som berör den fysiska miljön. Översiktplanen
ska belysa de viktigaste markanvändningsfrågorna under de
närmaste 10-20 åren. Översiktsplanens roll är att ge underlag för
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3.1.4 Samråd
Samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar ett planförslag som
efter beslut av Samhällsbyggnadsnämnden skickas ut till alla som
berörs av förslaget och till samtliga obligatoriska remissinstanser.
Planförslaget publiceras på hemsidan, i stadshuset och i berörd
stadsdel antingen på biblioteket eller på stadsdelskontoret. Efter
samrådstiden sammanställer Samhällsbyggnadsförvaltningen
synpunkterna som kommit in och kommenterar dem i en
samrådsredogörelse. Kommunstyrelsen, Lantmäteriet och
Länsstyrelsen är de tre instanser som nämnden måste få in
synpunkter ifrån.

att genomföras, eller tar upp konsekvenserna av
plangenomförandet på ett tillräckligt tydligt sätt.
3.1.6 Antagande
Det slutgiltiga förslaget till detaljplan godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden och antas av Kommunfullmäktige.
Mindre planer som inte är av principiell beskaffenhet kan
enligt reglemente antas direkt av Samhällsbyggandsnämnden.
Planen kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor efter
kommunens beslut.
3.1.7 Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft efter tre
veckor. När planen vunnit laga kraft kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att fånga upp
eventuella intressekonflikter från de obligatoriska instanserna
tidigt i planarbetet innan planförslaget skickas på samråd,
eftersom det är enklare att göra justeringar innan det finns
ett färdigt samrådsförslag.

3.2 Uppdragstyper
Från och med 1 januari 2015 har detaljplaneprocessen förändrats
enligt lagstiftningen (PBL). För planer som påbörjas under
2015 finns det tre olika förfarande; standardförfarande (enkelt
förfarande), begränsat förfarande, och utökat förfarande (normalt
förfarande). Kriterier för när respektive tillämpningsförfarande
finns i PBL. Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget
till detaljplan är överensstämmande med översiktsplanen
och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Om
standardförfarande ska tillämpas får detaljplanen inte heller
antas orsaka en betydande miljöpåverkan. När något av dessa
kriterier inte uppfylls ska ett utökat förfarande tillämpas. Under
vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat
förfarande.

Under samrådsstadiet kan det ta lång tid att utreda alla
synpunkter som kommer in. Det förekommer ibland att någon
av de obligatoriska instanserna kommer in med svar efter det att
samrådstiden har gått ut. Dessa behöver också beaktas, vilket är
en av orsakerna till att det tar lång tid att utreda synpunkterna.
3.1.5 Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet, och därefter beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden om att skicka förslaget för granskning
till berörda instanser och ställa ut det för granskning. Efter
granskningstiden sammanfattas synpunkterna som kommit
in och redovisas i ett granskningsutlåtande.

Granskningen är ett tillfälle där Länsstyrelsen har möjlighet att
yttra sig över om förslaget behöver ändras utifrån Länsstyrelsens
ingripandegrunder. Länsstyrelsen kan då meddela kommunen
att om planförslaget inte ändras kan beslutet att anta planen
komma att överprövas.

Nedan illustreras delprocesserna för respektive förfaranden
som gäller enligt den nya planprocessen.

Länsstyrelsens ska utifrån sina ingripandegrunder säkerställa:
• att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses
• att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs
• att strandskydd inte upphävs i strid med gällande
bestämmelser
• att frågor som rör flera kommuner samordnas
• att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med
hänsyn till hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning eller erosion
Under granskningen ska lantmäterimyndigheten lämna ett
skriftligt yttrande till kommunen angående:
•
•
•

frågor om huvudmannaskap inte är rätt hanterade,
bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplan inte
tillämpats korrekt,
planbeskrivningen inte redovisar hur planen är avsedd

(Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan
2015, s. 5.)
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3.3 Planbesked enligt Plan- och Bygglagen
Enligt 5 kap 4 § PBL ska planbesked lämnas inom fyra
månader från att en komplett begäran kommit in till
Samhällsbyggnadsnämnden (om inte kommunen och den
som gjort begäran kommit överens om en annan tid). Efter
ett positivt planbesked kan detaljplaneprocessen starta. I
syfte att höja servicenivån och kunna uppfylla lagkravet på
planbesked beslutade Kommunstyrelsen 2015-06-08 att
delegera till chefen för Strategisk samhällsplanering rätten att till
Samhällsbyggnadsnämnden avge yttrande på planbesked som
inte är av strategisk vikt. I beslutsunderlaget framgår att beslut
får ske efter samråd med ansvariga kommunalråd. Ärendet ska
anmälas till Kommunstyrelsen genom förteckning. Beslutet om
delegation är fattat i juni och granskningen ger därför ingen
grund för några säkra slutsatser om hur beslutet om delegation
har påverkat handläggningstiden.

Verksamhetsmått

Budget
2013

Bokslut
2013

Budget Bokslut Budget Bokslut
2014
2014
2015
2015

Plan med enkelt
förfarande antas/
godkänns

4

2

4

3

3

0

Plan med normalt
förfarande antas/
godkänns

12

4

16

12

20

15

(Källa: Samhällsbyggnadsnämndens årsredovisningar 2013-2015)
3.4.3 Samhällsbyggnadsnämndens mål
Samhällsbyggnadsnämnden har i sin budget för 2015 följande
inriktningsmål för planavdelningen:

•
•
•
•

Syftet med de förenklade reglerna har varit att kommunen
ska kunna lämna planbesked snabbare och inom den tid som
lagen föreskriver. Enligt intervjuade, uppfyller inte Borås Stad
i dagsläget det lagstagade kravet att lämna planbesked inom
fyra månader.

•
•
•
•

3.4 Styrning av detaljplaneprocessen
3.4.1 Målkedja
Detaljplaneprocessen styrs av lagstiftning och Borås Stads interna
mål. Beslut tas i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplaneprocessens handläggning
är uppdelad på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadskansliet.
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen är ansvariga
för en ändamålsenlig styrning.

Planera för en långsiktig lämplig markanvändning
Planera för goda, trygga och effektiva kommunikationer
för alla trafikslag
Ha en helhetssyn i planarbetet
Verka för genomtänkt gestaltning av områden, miljöer
och byggnader
Ge planmässiga förutsättningar för kommunens
bebyggelseutveckling
Ha en väl fungerande planprocess
Utforma ändamålsenliga planbestämmelser
Sträva efter balans i planproduktionen

Samhällsbyggnadsnämnden har inga mätbara indikatorer för
sina mål och följer inte upp målen i årsredovisningen för år 2015.
Stadsrevisionen har därför inte kunnat bedöma måluppfyllelsen.
3.4.4 Förvaltningsmål
Planavdelningen har tagit fram en verksamhetsplan för år
2015. Nämnden behandlade verksamhetsplanen 2014-12-11
där nämnden beslutade att skicka verksamhetsplanen till berörda
nämnder/ styrelser på remiss. Stadsrevisionen noterar att nämnden
inte har fastställt verksamhetsplanen. Målen i planen kan därmed
betraktas som förvaltningsmål. I verksamhetsplanen framgår det
att fokus är att få fram detaljplaner som kan tillgodose behovet av
nya bostäder i Borås samt tillhörande service i form av förskolor,
handel och infrastruktur. Förvaltningsmålen framgår nedan.

3.4.2 Vision 2025 och Kommunfullmäktiges mål
I Borås Stads målkedja innehåller vision 2025 de mest långsiktiga
och övergripande målen. I målområde livskraftig stadskärna
är en av strategierna ”Vi förtätar boendet och strävar efter att
tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025”.

I Kommunfullmäktiges budget för 2015 som utgår från visionen
2025, finns indikatorn ”Antal nya bostäder i detaljplan i
stadskärnan” med målvärdet 100 nya bostäder. I årsredovisningen
för år 2015 redovisar Samhällsbyggandsnämnden att de uppnått
målvärdet med 500 nya bostäder i detaljplanerna.

•
•

Kommunfullmäktige har i de senaste årens budgetar fastställt
ett antal verksamhetsmått för Samhällsbyggnadsnämndens
planavdelning. I nedanstående tabell visas de två relevanta
verksamhetsmåtten för avdelningen som årligen redovisas
till Kommunfullmäktige. Nämnden har under perioden
inte uppnått mål för plan med enkelt förfarande som antas/
godkänns (standardförfarande) och mål för plan med normalt
förfarande som antas/godkänns (utökat förfarande). Det finns inga
kommentarer eller analyser till varför Samhällsbyggnadsnämnden
inte når målen i årsredovisningarna.

•
•
•
•
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Anta 20-30 detaljplaner
Detaljplaner med 500-700 bostäder i olika upplåtelseformer
och med en geografi s.k. spridning så att planavdelningen
både planlägger bostäder i centrala Borås men även i stadens
stadsdelscentra utanför centralorten
Detaljplaner för minst tre kommunala förskolor
Att med hjälp av konsultstöd anta minst 10 detaljplaner
för små och medelstora exploatörer/fastighetsägare
Fortsatt utveckling och planläggning av kommunal mark
för verksamheter
Slutföra ett planuppdrag och ha påbörjat nästa detaljplan
som stödjer Borås Energi och Miljös uppdrag att VA-sanera
fritidshusområden enligt VA-planen för Borås Stad
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•

Målet är att en normal detaljplan ska ta maximalt 18
månader från uppdrag till antagen detaljplan

Hela detaljplaneprocessen finns kartlagd digitalt i
verksamhetssystemet Verksam. För varje del i processen finns
det instruktioner, processkarta, mallar och beskrivningar.
Planavdelningen uppdaterar rutinerna löpande.

I verksamhetsplanen finns en prioriteringslista där uppdragen är
placerade i två prioriteringsgrupper. Prioritet 1 får uppdrag som
är av strategisk vikt för Borås. Prioritet 2 får uppdrag där aktivt
planarbete bedrivs i mån av tid. Det finns ca 100 detaljplaner
som Planavdelningen inte ha påbörjat och avdelningen arbetar
efter prioriteringslistan i verksamhetsplanen. Det kommer in
ca 25 planuppdrag per år.

Handläggarna vid Samhällsbyggnadsförvaltningen använder
en s.k. ”projektdagbok” för varje detaljplaneprocess, där det
framgår vad som har tagit längre tid än beräknat och vad
parterna har kommit överens om. Handläggarna har löpande
kontakt med exploatören/fastighetsägaren och informerar om
vad som händer i ärendet. Nämnden och presidiet får löpande
muntlig information om aktuell status i varje ärende.

3.5 Samverkan mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

Stadsrevisionen har granskat ett urval av detaljplaneakter med
enkelt förfarande och med normalt förfarande. Samtliga akter
följer rutinerna i verksamhetssystemet Verksam. Det framgår
inte av akterna vad - eller vilken instans - som kan ha orsakat
fördröjningar i handläggningen. Förvaltningens målsättning är
att en normal detaljplan ska ha en maximal handläggningstid
på 18 månader. Den genomsnittliga handläggningstiden för
detaljplaner i de granskade akterna var 29 månader.

Ändamålsenlig styrning av detaljplaneprocessen förutsätter samverkan mellan Samhällsbyggnadsnämnden och
Kommunstyrelsen.
Den aktuella översiktsplanen för Borås Stad är antagen av
Kommunfullmäktige 1 juni 2006. Det är avdelningen för
Strategisk samhällsplanering vid Stadskansliet som ansvarar för
framtagande och revidering av Översiktplanen. Enligt 3 kap 27 §
PBL ska Kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden
pröva om Översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven.
Kommunfullmäktige aktualitetsprövade Översiktsplanen i
januari 2013. Kommunfullmäktige beslutade i samband med
aktualitetsprövningen att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att
upprätta en ny Översiktsplan för Borås. En ny Översiktsplan
har ännu inte antagits. Arbetet med Översiktsplan 2016 har
pågått sedan år 2013 inom ramen för olika delprojekt.

Vid framtagande av detaljplaner som påbörjats mellan den
2 maj 2011 och den 31 december 2014 gäller tidigare regler
i PBL. Planer som påbörjats under denna period ska fortsatt
handläggas enligt tidigare regler med normalt eller enkelt
planförfarande. Ingen av de planer som Stadsrevisionen har
granskat har tillämpat de nya reglerna i PBL, och det är således
för tidigt att bedöma om Samhällsbyggnadsnämnden arbetar i
enlighet med det nya regelverket och vilka effekter det har fått.
Enlig 2 kap 5 § PBL ska varje detaljplan bl.a. innehålla
en bullerutredning och en miljökonsekvensbeskrivning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett ramavtal för konsulter
som omfattar utredningar vid upprättande av en detaljplan.
Det saknas dock ramavtal för geotekniska utredningar
och bullerutredningar, vilket medför att förvaltningen
direktupphandlar dessa tjänster. Direktupphandlingen medför
i många fall att detaljplaneprocessen fördröjs med ett antal
månader. Beloppsgränsen för direktupphandlingar enligt LOU
är 505 800 kronor och avser samtliga upphandlingar av samma
slag under ett räkenskapsår. Genomförs många utredningar
finns risk för att beloppsgränsen överskrids.

Översiktsplanen är ett dokument som ska hantera stora komplexa
frågor och för Borås del även Trafikverkets utredning gällande
Götalandsbanan. Trafikverket genomför en lokaliseringsutredning
för en ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm.
Utredningen fokuserar på etappen Bollebygd. Det medför
att planavdelningen fortsatt kommer att ha svårt att ta fram
detaljplaner som ligger i och i direkt anslutning till de studerade
järnvägsstråken. De områden som berörs ligger i flertal fall i
de centrala delarna av Borås.
3.6 Intern kontroll
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa
att den interna styrningen och kontrollen av detaljplaneprocessen
är tillräcklig. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin riskanalys
identifierat: ”Risk för att verksamheten ej sköts på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt”.

Kontrollmomenten till risken är ”Att verksamheten sköts
på rätt sätt utifrån uppdrag.” I den interna kontrollplanen
framgår det inte om nämnden syftar på planavdelningens
eller andra avdelningars verksamhet. Kommunstyrelsen har
identifierat motsvarande risk men valt att inte ha med den i
intern kontrollplanen.
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3.6.1 Ekonomi
Ekonomi

Budget
2013

Bokslut
2013

Budget
2014

Bokslut
2014

Budget
2015

Bokslut
2015

3 850

5 568

5 900

7 455

8 590

3 570

Kostnader

-9 622

-9 235

-9 592

-10 405

-11 033

-9 211

Resultat

-5 772

-3 667

-3 692

-2 950

-2 443

-5 641

Intäkter

•

Antalet ej påbörjade detaljplaner har ökat. Arbetet med
detaljplaner påbörjas inte i samma takt som planbeskeden
meddelas

•

Översiktsplanen är inte uppdaterad, vilket påverkar
förutsättningarna för detaljplaneprocessen

•

Samhällsbyggnadsnämnden har inte antagit förvaltningens
verksamhetsplan, vilket innebär att målen i planen i realiteten
är förvaltningsmål

(Källa: Samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning 2015)
Planavdelningens intäktsfinansiering var år 2013 60 % och
2014 71 % av kostnaderna. Intäkterna för avdelningen blev
ca 30 % mer än budgeterat under åren 2013-2014. År 2015 blev
intäkterna 58 % lägre än budgeterat. Kostnaderna enligt boksluten
varierar inte mycket i förhållande till budgeten. Upprättandet
av en detaljplan bekostas av den som begär planbeskedet.
Kostnaden regleras genom ett s.k. plankostnadsavtal som
tecknas med Samhällsbyggnadsförvaltningen och privata aktörer.
Fakturering av detaljplanen sker löpande varje månad enligt
plankostnadsavtalet. För kommunala aktörer regleras kostnaden
i planavgiften som är fastställd av Kommunfullmäktige och
debiteras i samband med bygglov.

Stadsrevisionen identifierar nedanstående utvecklingsområden när det gäller den interna kontrollen.
•

Granskningen av akter visar att den interna kontrollen
kan utvecklas genom att riskanalysen och planen för
intern kontroll innefattar kontrollmoment som avser
planavdelningen

•

Det bör framgå av akterna vad som har hänt i ett ärende,
och hur handläggarna har hanterat synpunkterna som
kommit in. Genom att dokumentera och analysera vad
som tar tid synliggörs orsakerna till fördröjningar, vilket
underlättar vidtagandet av åtgärder

•

Det saknas ramavtal för geotekniska utredningar och
bullerutredningar, vilket kan försena arbetet och medföra
risker för att upphandlingsreglerna inte följs

4. Stadsrevisionens
bedömningar
Processen för att ta fram detaljplaner är en del av den fysiska
planeringen. Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
har ansvar för styrningen av detaljplaneprocessen. Mot bakgrund
av förändringar i lagstiftning och mål fastställda inom Borås
Stad (Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnd och
Kommunstyrelse) bedrivs ett förändringsarbete i syfte att
effektivisera detaljplaneprocessen. Stadsrevisionen bedömer att
detta arbete har inneburit förbättringar, men att utvecklingsbehov
kvarstår.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att styrningen av
detaljplaneprocessen kan utvecklas för att bli mer ändamålsenlig.
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen når inte upp
till mål fastställda av Kommunfullmäktige och delvis inte kraven
i PBL. Den interna kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden
kan utvecklas avseende dokumentation i akterna och
utveckling av planen för intern kontroll. Nämnden bör tillse
att ramavtal för geotekniska utredningar och bullerutredningar
upprättas.

Stadsrevisionen bedömer att nedanstående förhållanden pekar
på att styrningen bör utvecklas för att bli mer ändamålsenlig.
•

Borås Stad uppnår inte det lagstadgade kravet på att lämna
planbesked inom fyra månader

•

Samhällsbyggnadsnämnden når inte Kommunfullmäktiges
fastställda mål gällande antagande av antal detaljplaner
med enkelt respektive normalt förfarande

•

Den genomsnittliga handläggningstiden för detaljplaner
enligt granskade akter är 29 månader, vilket kan jämföras
med Samhällsbyggnadsförvaltningens mål på maximalt
18 månader. Den genomsnittliga handläggningstiden för
standardförfarande och utökat förfarande bör redovisas
till Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att kunna vidta
relevanta åtgärder vid brister

Ola Sabel
revisionschef
certifierad kommunal revisor

Anna Duong
granskningsledare
certifierad kommunal revisor
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Detaljplaneprocessen

Stadsrevisionen • Borås
rapportsammandrag
2016-03-29

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Stadsrevisionen har granskat om Samhällsbyggnadsnämnden
och Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning av
detaljplaneprocessen, och om den interna kontrollen inom
Samhällsbyggnadsnämnden är tillräcklig. Med ändamålsenlig
avses i granskningen om styrningen av processen är sådan att
lagens krav uppfylls Plan- och Bygglag (2010:900), PBL och
om mål fastställda av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
och Samhällsbyggnadsnämnden uppnås.
Stadsrevisionens bedömningar:
Processen för att ta fram detaljplaner är en del av den fysiska
planeringen. Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
har ansvar för styrningen av detaljplaneprocessen. Mot bakgrund
av förändringar i lagstiftning och mål fastställda inom Borås
Stad (Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnd och
Kommunstyrelse) bedrivs ett förändringsarbete i syfte att
effektivisera detaljplaneprocessen. Stadsrevisionen bedömer att
detta arbete har inneburit förbättringar, men att utvecklingsbehov
kvarstår.

Stadsrevisionen bedömer att nedanstående förhållanden pekar
på att styrningen bör utvecklas för att bli mer ändamålsenlig.
•

Borås Stad uppnår inte det lagstadgade kravet på att lämna
planbesked inom fyra månader

•

Samhällsbyggnadsnämnden når inte Kommunfullmäktiges
fastställda mål gällande antagande av antal detaljplaner
med enkelt respektive normalt förfarande

•

Den genomsnittliga handläggningstiden för detaljplaner
enligt granskade akter är 29 månader, vilket kan jämföras
med Samhällsbyggnadsförvaltningens mål på maximalt
18 månader

•

Antalet ej påbörjade detaljplaner har ökat. Arbetet med
detaljplaner påbörjas inte i samma takt som planbeskeden
meddelas

•

Översiktsplanen är inte uppdaterad, vilket påverkar
förutsättningarna för detaljplaneprocessen

•

Samhällsbyggnadsnämnden har inte antagit förvaltningens
verksamhetsplan, vilket innebär att målen i planen i realiteten
är förvaltningsmål

Stadsrevisionen identifierar nedanstående utvecklingsområden när det gäller den interna kontrollen.
•

Granskningen av akter visar att den interna kontrollen
kan utvecklas genom att riskanalysen och planen för
intern kontroll innefattar kontrollmoment som avser
planavdelningen

•

Det bör framgå av akterna vad som har hänt i ett ärende,
och hur handläggarna har hanterat synpunkterna som
kommit in. Genom att dokumentera och analysera vad
som tar tid synliggörs orsakerna till fördröjningar, vilket
underlättar vidtagandet av åtgärder

•

Det saknas ramavtal för geotekniska utredningar och
bullerutredningar, vilket kan försena arbetet och medföra
risker för att upphandlingsreglerna inte följs

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att styrningen av
detaljplaneprocessen kan utvecklas för att bli mer ändamålsenlig.
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen når inte upp
till mål fastställda av Kommunfullmäktige och delvis inte kraven
i PBL. Den interna kontrollen inom Samhällsbyggnadsnämnden
kan utvecklas avseende dokumentation i akterna och
utveckling av planen för intern kontroll. Nämnden bör tillse
att ramavtal för geotekniska utredningar och bullerutredningar
upprättas.

stadsrevisionen
besöksadress Sturegatan 42 postadress 501 80 Borås
telefon 033-35 71 54 fax 033-35 71 57 e-post revisionskontoret@boras.se
internet boras.se/revisionskontoret
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BESLUTSFÖRSLAG

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat
beslut: Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16 § 7. Nytt
Kongresshus i Borås
En kommuninvånare överklagade kommunfullmäktiges beslut den 16 januari 2014, § 7, att godkänna
en investering om 210 000 000 kr för Eolus 6 AB i ett nytt kongresshus och begärde att beslutet skulle
upphävas såsom olagligt. Klaganden yrkade även att beslutet inte skulle få verkställas i avvaktan på att
ärendet slutligt prövades av domstolen, inhibition.
Förvaltningsrätten i Jönköping avslog först yrkandet om inhibition i ett beslut den 13 februari 2014 och
sedan yrkandet om upphävande i dom den 4 februari 2015.
Kommuninvånaren överklagade domen men fick inte prövningstillstånd i beslut den 28 september
2015 från Kammarrätten i Jönköping eller i Högsta Förvaltningsdomstolen i beslut den 31 maj 2016.
Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av investeringen har således nu vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen lägger Förvaltningsrättens dom den 4 februari 2015, med avslag på begäran om upphävande av
Kommunfullmäktiges beslut, samt Kammarrättens beslut den 28 september 2015 och Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 31 maj 2016, med avslag på klagandens begäran om prövningstillstånd, till handlingarna.
2016-06-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0165 287
Programområde: 2
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 20160603/Svante Stomberg

Kc10

BESLUTSFÖRSLAG

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna redovisningen av förbättringsförslagen i den politiska handlingsplanen ”Ett gott liv var dag”.
Rapport över hemtjänstens kostnader och förslag till åtgärder lämnas till Vård- och äldrenämnden och Kommunstyrelsen.
Övrig information läggs till handlingarna.

2016-06-14
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0411 730
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-06-13

Programområde: 3

Sida
1(4)
2016-06-20

Dnr 2014/KS0411

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 om en genomlysning av äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i ett vård- och omsorgsprojekt. Projektet fick senare
namnet ”Ett gott liv var dag”. Projektet fick i uppdrag att presentera en handlingsplan
i juni 2015 med förslag till åtgärder.
Kommunstyrelsen formulerade målsättningen med projektet på följande sätt:
Det övergripande målet med vård- och omsorgsprojektet är att ge medborgarna så bra service som
möjligt som är likvärdig var i kommunen man än bor. Målet är att varje individ ska kunna leva ett
tryggt liv och känna välbefinnande. Alla som behöver stöd bemöts med respekt, har inflytande över
insatser och möter kompetent personal. Det ska vara kvalitet i varje möte med den enskilde.
I juni 2015 presenterades två planer (politisk handlingsplan respektive verkställighetsplan) innehållande 47 förbättringsförslag. Den politiska handlingsplanen som omfattar tio förslag har beslutats av Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden och
Stadsdelsnämnden Öster. Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av tre förbättringsförslag:
•

Ställningstagande till arbetsgruppens förslag till definition om vad en "hälsosam
organisation" är inom vård och omsorg.

•

Ta fram en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg.

•

Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag till fördelnings- och uppföljningssystem.

Ställningstagande till arbetsgruppens förslag till definition
om vad en "hälsosam organisation" är inom vård och omsorg.
Arbetet med definitionen av en Hälsosam organisation för vård och omsorg mynnade
ut i en arbetsmiljöpolicy för hela Borås Stad. Denna finns med vid dagens sammanträde som ett eget ärende.
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Ta fram en kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg.
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla
organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder
för att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare. Personal- och kompetensförsörjning är därför en strategisk fråga för kommunens verksamhet.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas
och ställas om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra
organisationens- och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta
verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett
proaktivt förhållningssätt.
Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig
kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå.
Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal
och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov
beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens
och sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland
handlar det även om att avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att ta tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads medarbetare att utvecklas och växa inom organisationen är en
logisk följd av god personalpolitik präglad av goda arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik.
I budget 2016 gavs ett uppdrag att ta fram en samlad "plan för personal- och kompetensförsörjning". Borås Stads förvaltningar har dock sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens
kompetensbehov samt synliggör behov av insatser och åtgärder inom organisationens
olika verksamheter. Inom ramen för projektet "Ett gott liv var dag" har en mall för
kompetensförsörjningsplan tagits fram och därefter har tre olika kompetensförsörjningsplaner arbetats fram; En kompetensförsörjningsplan för funktionshinderverksamheten, en för äldreomsorgen och en för hälso- och sjukvård. En lärdom av projektet är att det är av stor vikt att berörda verksamheter involveras i arbetet och att
verksamhetsspecifika kompetensförsörjningsplaner arbetas fram.

Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt förslag
till fördelnings- och uppföljningssystem.
Kommunstyrelsen fick i budget 2015 ett uppdrag inom samma område som förbättringsförslaget i ”Ett gott liv var dag”. Uppdraget var ”att utreda varför kostnaderna för
platserna på Borås Stads vård- och omsorgsboenden är markant högre än snittet i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen uppdras föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet”.
Arbetet med översynen av äldreomsorgens kostnader startades därför med vård och
omsorgsboenden trots att en inledande undersökning visade att de stora budgetavvikelserna finns inom hemtjänsten.
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Figur 1 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+, jämförelse kommuner VGR

Figur 2 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+, jämförelse likhetsutsökta kommuner

Borås ligger inte markant högre än snittet i Västra Götaland (Figur 1) eller i förhållande till likhetsutsökta kommuner (Figur 2). I samband med den jämförelse som
gjordes kunde utredningen konstatera att vissa osäkerheter rörande definitioner kring
brukarbegrepp och andra kvalitativa mätetal förelåg. Ett djupgående arbete inleddes
för att kvalitetssäkra och kartlägga den redovisning som utgår från Borås Stads särskilda boenden. Utredningen har undersökt sex olika boenden, två från varje stadsdel.
En rapport kommer att överlämnas till Vård- och äldrenämnden inför 2017.
Arbetet med att titta över hemtjänstens kostnader har påbörjats. Här används SKL;s
analysmetod ”Koll på hemtjänsten”. Tre delar som påverkar varandra och styr hemtjänsten och dess kostnader är uppdraget och förutsättningar, biståndshandläggning
och riktlinjer samt utförandet av hemtjänst. Arbetsgruppen har kartlagt kommunens
hemtjänst, jämfört med landet och likhetsutsökt kommuner. En analys av materialet
pågår. Kommunens 18 hemtjänstgrupper jämförs och redan nu kan konstateras att
det finns variationer när det gäller brukartidsmått, arbetssätt i utförandet ex, tiden hos
brukaren av totala arbetstiden. Arbetsgruppen kommer att fortsätta arbetet under
hösten och avser lämna en rapport till Vård- och äldrenämnden inför 2017.
Arbetsgruppen har inte tittat vidare på förslag till fördelnings- och uppföljningssystem. I samband med ny organisation är detta frågor för Vård- och äldrenämnden att
ta ställning till.
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Bilagor;
Definition hälsosam organisation
Kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg
Äldreomsorgens kostnader
Redovisning av Stadskansliets verkställighetsplan
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

Godkänna redovisningen av förbättringsförslagen i den politiska handlingsplanen ”Ett gott
liv var dag”.

-

Rapport över hemtjänstens kostnader och förslag till åtgärder lämnas till Vård- och äldrenämnden och Kommunstyrelsen.

-

Övrig information läggs till handlingarna.

Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Arbetsmiljöpolicy

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:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder och styrelser
Gäller till och med: 2019
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Arbetsmiljöpolicy
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med
friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som ger
positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet
som kännetecknas av engagemang, professionalism
och lärande.
Borås stad ska ge chefer och medarbetare
förutsättningar för goda arbetsinsatser i en trygg och
säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret
för arbetsmiljön och företräds av cheferna. Fördelning
av arbetsmiljöuppgifter ska vara klart definierat och
känt. Medarbetare företräds av skyddsombud men
alla är skyldiga att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet
och ta ansvar för att uppmärksamma frisk- och
riskfaktorer.

•

Chef och skyddsombud genomgår
arbetsmiljöutbildning.

•

Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av
verksamheten och har en självklar plats vid
verksamhetsplanering och kvalitetsarbete.

•

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
Borås Stads SAM-kalender.

•

Plan för lika rättigheter och möjligheter bildar
en helhet med arbetsmiljöfrågor och hälso- och
jämlikhetsfrågor.

•

Hälsa och arbetsmiljö finns med på dagordningen
vid arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.

•
på en frisk arbetsplats:
• Finns en gemensam förståelse för verksamhetens
uppdrag och mål.

Alla tar ett personligt ansvar för den
gemensamma arbetsmiljön och bidrar till ett
positivt arbetsklimat.

•

Tidiga signaler på ohälsa tas på allvar.

•

Tar chefen ett särskilt ansvar för helheten och för
att arbetsuppgifterna är tydliga för medarbetarna.

•

Målet med rehabilitering är att få tillbaka
medarbetare i arbete.

•

Visar chef och medarbetare förtroende och tillit
för varandra och varandras kompetens.

•

Friskvårdsinsatser och utbildning inom
arbetsmiljöområdet sker fortlöpande.

•

Har medarbetaren handlingsutrymme vad gäller
hur arbetsuppgifter planeras och genomförs inom
ramen för verksamhetens uppdrag och krav.

•

Kränkande särbehandling och diskriminering inte
accepteras.

•

Får medarbetaren återkoppling och bekräftelse på
utfört arbete.

•

Alkohol och droger inte accepteras.

•

•

Får medarbetaren möjlighet till
kompetensutveckling.

Mångfald i form av olikheter i bakgrund,
erfarenhet, kompetens och andra personliga
förutsättningar tas tillvara.

den friska arbetsplatsen skapas genom
att:
• Arbetsmiljöfrågorna prioriteras av ledningen.
•

Arbetet planeras och prioriteras så att balans
mellan krav och resurser uppnås.
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Plan för kompetensförsörjning
Sociala omsorgsförvaltningen

Bilden ska bytas… till rätt version

Plan för kompetensförsörjning
Innehållsförteckning
Vad är kompetens?
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan?
Stolta ambassadörer
Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen
1. Verksamhetens behov
2. Handlingsplan
3. Verksamhetens resultat/uppföljning

Ansvarig handläggare
Namn
Magnus Andrén
Liz Rehn

befattning
Personalsekreterare
Områdeschef

x
x
x
x
x‐x
x‐x
x‐x

Vad är kompetens?
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och
praktiska kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är
individens möjligheter att förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att omsätta
kunskapen i praktiskt arbete. Vilja eller motivation, är den drivkraft som gör att
individen vill använda sin kunskap och förmåga att nå uppsatta mål.
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan?
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal‐ och
kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet.
Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig
kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ‐ som organisationsnivå.
Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal
och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror
på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan
behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland handlar det även
om att avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att ta
tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna utvecklingssamtal, se till att varje
medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga
anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är
avgörande delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads
medarbetare att utvecklas och växa inom organisationen är en logisk följd av god
personalpolitik präglad av goda arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik1.
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på
arbetsmarknaden gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och
proaktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och
utveckla organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och
åtgärder för att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas
och ställas om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra
organisationens‐ och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta
verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett
proaktivt förhållningssätt.
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar.
Förvaltningsspecifika kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens
kompetensbehov samt synliggör behov av insatser och åtgärder inom organisationens
olika verksamheter.
Stolta ambassadörer

Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska
programmet och i de personalpolitiska riktlinjerna.

1

Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och
som står för god service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje
medarbetares kompetens är avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång.
Medarbetare som är stolta ambassadörer för Borås stad som arbetsgivare, är en
förutsättning för att organisationen även i framtiden ska kunna attrahera och rekrytera
ny kompetens. Tyngdpunkten i kompetensförsörjningsplanen bör därför vara insatser
och åtgärder som främjar Borås stads förmåga att behålla och utveckla befintliga
medarbetare.
Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen
Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en
treårsperiod men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i
respektive nämnd innan de skickas till Stadskansliet.
Planen arbetas fram i tre steg:
1. Identifiera verksamhetens behov, dvs ta fram de underlag som behövs för att
kunna göra en analys.
a) Ta fram personalstatistik (använd bilaga 1)
b) Beskriv förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
c) Sök efter aktuella riktlinjer och allmänna råd från socialstyrelsen,
evidensbaserad praktik, aktuell forskning inom området
d) Gör analysen – beskriv den bild som framträder i de faktaunderlag som tagits
fram.
2. Handlingsplan – vilka aktiviteter behöver vidtas för att skapa goda
verksamhetsresultat; (utgå från analysen ovan, för att kunna göra rätt
prioriteringar!)
a) Attrahera
b) Rekrytera
c) Introducera
d) Behålla och utveckla
e) Avveckla och omställning
3. Verksamhetens resultat/uppföljning
a) Verksamhetens resultat kan beskrivas redan första gången planen tas fram
men en fördjupad uppföljning är möjlig först när planen tas fram för nästa
period

1.Verksamhetens behov
(inventering, analys och planering)
Kompetensförsörjningsplanen ska beskriva förvaltningens behov av kompetens på kort
och lång sikt. Planen ska bygga på en invärldsanalys där befintlig personalstruktur och
kompetenskrav för olika yrkesroller mm analyseras. Förvaltningens mål och uppdrag
konkretiseras. Förväntad utveckling beskrivs och en omvärlds analys görs. Vad är syftet
med vår verksamhet? Vilka mål och uppdrag förväntas verksamheterna nå och utföra på
kort sikt (uttrycks i budget) och på lång sikt (uttrycks i strategidokument, program och
riktlinjer) Vad händer i omvärlden? (ny teknik, nya utbildningar, titlar osv) Vilket behov
av utveckling har framkommit i de individuella kompetensplanerna?

Personalstatistik – se bilaga 1
Vision, Förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
Förvaltningens mål och uppdrag
Funktionshinderverksamheten arbetar med de stöd‐ och hjälpinsatser till enskilda
personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
eller Socialtjänstlagen (SoL). Personer med stöd enligt LSS har en livslång eller varaktig
funktionsnedsättning. Genom insatser ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Insatserna ges kontinuerligt och så länge den enskilde har behov av insatsen. Insatser
enligt SoL ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med allvarliga psykiska
funktionshinder i särskilda boenden och boendestöd för personer i eget boende.
Psykiatrisk hemsjukvård innefattas i verksamheten. Nämnden svarar också för öppen
psykiatrisk tvångsvård.
Förväntad utveckling
Den förändring som sker i omvärlden i form av teknisk utveckling samt förändrade
attityder och värderingar gäller även de målgrupper som beviljas bostad inom
förvaltningens verksamheter. För att kunna erbjuda de hyresgäster som bor i
verksamheten rätt stöd krävs att verksamheten en lyhördhet och förståelse för samtiden
för att ge de boende det stöd de önskar. En central del i detta arbete är att efterfråga rätt
kompetens vid nyrekrytering samt erbjuda anställd personal kompetensutveckling inom
aktuella områden. Att stärka brukarna och klienternas delaktighet och möjlighet att
påverka sin egen vardag är en central sak att utveckla. Andra viktiga områden att
fokusera på är bl a kost, sexualitet, livsstil och självförtroende.
Under 2016 pågår flera utbildningsinsatser: Förvaltningen är del av projektet ”Jämlik
hälsa” och 9 personal har gått en 10‐dagars coachutbildning och 127 personal har
utbildas i ett coachande förhållningssätt. Enhetschefer och stödanvändare i Viva

genomgår en 3‐dagars utbildning i social dokumentation, med fokus på
genomförandeplanering. En stor del av boendesektionens personal kommer under året
att delta i utbildningar i ”Normer, sexualitet, funktionalitet, kropp, kärlek och relationer”
eller ”HBTQ, normer och rättigheter” kopplat till att arbeta inom LSS‐verksamheter.
En utmaning verksamheterna står inför är att tillföra den kompetens som krävs för att
möta nya målgrupper och nya diagnoser som tidigare inte varit så vanligt
förekommande bland verksamhetens hyresgäster. Exempel på efterfrågad kompetens är
kunskap och erfarenhet om utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och
förvärvade hjärnskador i kombination med psykiatri eller missbruk eller samsjuklighet i
form av psykisk problematik och missbruksproblematik inom socialpsykiatri. Denna
kompetens tillförs dels genom att vi vid nyanställning av personal ställa krav på aktuell
utbildning eller erfarenhet, dels genom internutbildning av befintlig personal.
För att möta de nya utmaningar och kompetensbehov som uppkommer bedriver
förvaltningen kompetensutveckling på flera fronter. Detta sker bland annat genom av
förvaltningen initierade studiecirklar i syfte att stärka både personal och brukare
gällande värdegrund och bemötande, uppdragsutbildningar inom pedagogiska
arbetssätt och metoder för personal inom funktionshinderverksamheten samt att
förvaltningen varit drivande i att ansöka om en stödpedagogutbildning på
yrkeshögskolenivå.
Yrkesroller
Inom funktionshinderverksamheten/boende finns yrkesrollerna Habiliteringspersonal,
Habiliteringspedagog och Verksamhetspedagog. Arbete pågår med att byta dessa titlar
till Stödassistent, stödpedagog samt övergripande stödpedagog i linje med Borås‐
regionens förslag till överenskommelse om titulatur och utbildningskrav för
baspersonal inom funktionshinderområdet i Boråsregionens kommuner 2015‐05‐25.
Utifrån att de boendes behov skiljer sig mellan de olika enheterna varierar sedan
specialiseringen på kompetens utöver grundutbildning beroende på enhet.
De tjänster som finns inom funktionshinderverksamhetens verkställighet är personliga
assistenter och boendestödjare och även här anpassas medarbetarens kompetens till
det uppdrag denne ska utföra.
Inom socialpsykiatri finns yrkesrollerna Boendestödjare och Rehabiliteringspedagog. I
likhet med i funktionshinderverksamheten Boende utför rehabiliteringspedagogen mer
kvalificerade, pedagogiska arbetsuppgifter.
Uppgiften för pedagogerna inom Boendesektionen och Socialpsykiatrin är att bidra med
sin pedagogiska kompetens i det brukarnära arbetet och vara ett stöd för både annan
personal och brukare. En tjänst som pedagog arbete är en naturlig utvecklingsmöjlighet
för medarbetare som har ambition att utbilda sig och utveckla sig i yrket. För
övergripande pedagogiskt arbete i funktionshinderverksamhetens boendesektion finns
samordnande stödpedagoger.

Kvalifikationskrav
För arbete inom förvaltningens verksamheter arbetar förvaltningen för att vid
nyanställning av tillsvidareanställd personal följa Socialstyrelsens allmänna råd om
kunskaper för personer som ger stöd, service eller omsorg enligt SOL och LSS till
personer med funktionsnedsättning (SOFS 2014:2). Socialstyrelsens allmänna råd
innehåller rekommendationer om vilka kunskaper och förmågor motsvarande
gymnasienivå som personalen bör ha, oavsett insats och målgrupp. Därutöver kan det
vara nödvändigt att personalen har eller tillägnar sig fördjupade kunskaper för att
kunna ge adekvat stöd, service eller omsorg inom vissa verksamheter eller till personer
med vissa typer av funktionsnedsättningar. Exempel på fördjupade kunskaper kan vara
att behärska någon eller några former av Alternativ Kompletterande Kommunikation,
AKK. Ett annat exempel är verksamheter som ger stöd, service eller omsorg till personer
som kommunicerar genom dövas teckenspråk och därför behöver ha personal som
själva kommunicerar genom teckenspråk. Ytterligare ett exempel är att personal kan
behöva kunskaper om ett specifikt förhållningssätt eller bemötande för att kunna ge
stöd, service eller omsorg på ett sätt som är anpassat till personer med autism.
(Meddelandeblad N2 2/2014)
Stödpedagoger har fördjupad påbyggnadsutbildning inom yrkesområdet i form av
högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning (60 HP eller 200 YHP med inriktning
mot funktionshinder). Samordnande stödpedagoger har ytterligare krav på utbildning
utöver det som krävs för stödpedagog som innebär 120 HP eller 400 YHP.
För mer utförliga kvalifikationskrav och utökade rollbeskrivningar, se bilaga med
annonstexter.

Analys
Som nämnt ovan ser förvaltningen en utmaning i att ha rätt kompetens för att möta nya
målgrupper, förändrade beteenden och nya, ofta kombinerade, diagnoser. För att möta
detta ställer det krav på verksamheten att bedriva adekvat kompetensutveckling och
skapa en organisation som kan hantera och utveckla verksamhet och arbetssätt. Ett led i
detta är det beslut som är fattat att, genom att konvertera tjänster, tillsätta fler
pedagoger i funktionshinderverksamhetens boendesektion samt söka statliga
stimulansmedel för uppdragsutbildning.
Ett viktigt led i att tydliggöra verksamhetens uppdrag och tillse att personalen har rätt
utbildning för sitt uppdrag är att genomföra strukturerade och årliga utvecklingssamtal
för samtliga medarbetare. Medarbetarsamtalet är också ett forum där chef och
medarbetar möts för att se vilken roll medarbetaren ska ha i det framtida arbetet på
arbetsplatsen.
Utbildning och yrkesroller
Ser vi till utbildningsnivå gällande den personal som arbetar i förvaltningens
verksamhet ser vi att 76 % av befintliga medarbetare har adekvat utbildning utifrån
SOFS 2014:2. Utöver detta har ytterligare 7 % av medarbetarna äldre utbildningar med
anknytning till verksamhetsområdet (exempelvis GPU/PPU). Ser vi till området
Personlig assistans finns även ett antal personer som genomgått personlig
assistansutbildning på folkhögskola som räkna som adekvat utbildning.

Utifrån de förändringar (nya målgrupper e t c) funktionshinderverksamhetens
boendesektion står inför har också beslut fattats om att öka antalet pedagoger i
verksamheten samt att med statliga stimulansmedel genomföra flera olika
utbildningsinsatser under hösten 2016.
Några utbildningar som förvaltningen kommer att genomföra:
Autismspektrum och pedagogiska konsekvenser, 3 heldagar för 40 personal som arbetar
i boendeenheter för försoner med autism.
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 4 heldagar för 30 personal som arbetar
i gruppbostäder eller korttidsverksamheter.
Kommunikation och samspel, en yrkeshögskolekurs som omfattar 35 poäng kommer att
erbjudas till 25 personal under 1 dag/vecka under hösten.
10‐15 personal som arbetar med hyresgäster med förvärvade hjärnskador kommer att
delta i en 2‐dagars konferens som anordnas av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, ”Att
leva hela livet” .
Kurser i tecken‐kommunikation kommer att genomföras i 3 grupper om 15 personal, två
grundkurser och en fortsättningskurs.
Ytterligare kompetensutveckling planeras inom metoden ”Ett Självständigt Liv” (ESL)
för personal på servicebostäder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett
område där kompetensutveckling efterfrågas.
Inom socialpsykatrin kommer man bland annat att fortsätta utbilda medarbetare inom
MI (Motiverande samtal) samt påbörja utbildning inom metoden ”Ett Självständigt Liv”
(ESL)

Åldersstruktur, personalomsättning och rekrytering
Förvaltningen kan konstatera att medelåldern för förvaltningens medarbetare är drygt
44 år. 12,56 % (82 personer) har passerat 60 år och under perioden 2016‐2018
kommer 21 medarbetare att gå i pension. Personalomsättningen i aktuella yrkesgrupper
ökade kraftigt från 2014 till 2015 (från 6,4 till 11,46 %). Räknar vi med en fortsatt hög
personalomsättning, inklusive pensionsavgångar, på 10 % innebär det att 196 av
förvaltningens, i dagsläget, 653 medarbetare behöver ersättas över en treårsperiod.
Antagandet om c:a 10 % personalomsättning styrks också av Borås stads
medarbetarenkät från 2015, där 9,4 % av medarbetarna svarar att det är mindre
sannolikt att de arbetar kvar i Borås stad om tre år.
Ser vi till verksamhetsområdet Socialpsykiatri har knappt 50 % av medarbetarna
uppnått 50 år, medan Boendesektionen funktionshinder är den verksamhet med lägst
medelålder.

2. Handlingsplan
(kompetensförsörjningsprocessen ‐ Vilka aktiviteter behöver vår förvaltning
vidta för att skapa goda verksamhetsresultat?)
Kompetens är en nödvändighet för att en organisations verksamhet ska kunna bedrivas
på ett sådant sätt att målen nås. Om relevant kompetens inte finns måste organisationen
vidta åtgärder eller initiera insatser för att säkerställa god personal‐ och
kompetensförsörjning. Det går alltid att förvärva mer kompetens i form av kunskap och
färdigheter på både individ‐ och organisationsnivå, men det bidrar bara till
måluppfyllelse om kompetensen är relevant. Kärnan är att kompetensförsörjningen ska
bidra till organisationens mål!
Attrahera
Att attrahera medarbetare handlar om att visa på att såväl arbetsgivare som
arbetsuppgifter är lockande och intressanta. På övergripande Borås Stadsnivå finns ett
stort antal förmåner för de anställda att ta del av. Exempel på dessa är Heltid för alla,
friskvårdsbidrag, personalklubb samt semesterväxling.
Den komptens som förvaltningen behöver inrikta sig på att attrahera skiljer sig en del
mellan de olika verksamheterna. Exempelvis finns inom servicebostäder LSS ett behov
av pedagogisk kunskap i kombination med kunskap om psykiatri och i vissa fall
missbruksproblematik. I de gruppbostäderna, där de boende åldras, finns behov av
kunskap inom äldrevård och demens. Inom socialpsykiatri ser vi ökad samsjuklighet
med psykiatriska diagnoser och missbruk. Genom att bedriva medveten
kompetensutveckling och bygga upp denna kompetens kan vi som arbetsgivare visa att
vi satsar och är framsynta inom området, vilket skapar en attraktionskraft för
potentiella arbetstagare.
Ser vi i Borås stads medarbetarenkät från 2015 kan 65,6 % av förvaltningens
medarbetare rekommendera Borås stad som arbetsgivare. Ytterligare 18,8 % kan
varken eller och 8,7 % kan inte rekommendera. 6,9 % hade ingen åsikt i frågan. Således
har förvaltningen ett arbete att göra i att få fler så pass nöjda att de kan rekommendera
oss som arbetsgivare.
Synliggöra
Att attrahera medarbetare till förvaltningens verksamheter handlar till stor del om att
synliggöra det arbete som görs i förvaltningen. Genom att bedriva en bra, samhällsnyttig
och genomtänkt verksamhet skapar vi goda ambassadörer för verksamheten. De
främsta ambassadörerna för förvaltningen är de egna medarbetarna,
brukarna/klienterna som bor i verksamheterna samt deras anhöriga. Därigenom är det
viktigt att vi genom god personalpolitik skapar nöjda vilket i sin tur skapar
förutsättningar för att de ska göra ett bra arbete med ett gott bemötande till våra
brukare. Beståndsdelar i detta ser vi är att skapa möjligheter för människor att arbeta på
den tjänstgöringsgrad de önskar, ha ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete med
fungerande rutiner, handlingsplaner och riskbedömningar samt verka för goda
arbetsvillkor i övrigt.

Möten med tänkbara medarbetare
Det fysiska mötet med tänkbara arbetstagare är en viktig del i att synliggöra våra
verksamheter. Detta sker genom att vi medverkar vid arbetsmarknadsdagar för såväl
högstadieelever, gymnasieelever samt högskolestuderande. Vidare tar verksamheterna
årligen emot elever från gymnasieskolan och vuxenutbildningen (ca 50 under 2015)
som studerar på de utbildningar som verksamheten bedömer relevanta. Sommartid tar
vi in ca 65 feriearbetare i de verksamheter det är möjligt vilket ger ungdomar möjlighet
att pröva på att jobba i verksamheten. Vi ska även bemöta de vikarier som arbetar i
verksamheten på ett bra sätt och få dem intresserade av att arbeta i vår verksamhet. Här
ska vi också, i förekommande fall, uppmuntra till utbildning och tydligt visa vilka vägar
som finns att gå.
Annonsformulering
När vi formulerar våra platsannonser ska vi göra detta på ett sätt som öppnar upp för
alla med rätt kompetens att söka. Vi ska inte vara rädda för att tydligt peka på den
kompetens vi efterfrågar och även inkludera en attraktiv, kärnfull, kortfattad
beskrivning av verksamheten. Vi ska även vara progressiva när det gäller val av
annonseringskanaler och i större utsträckning använda sociala medier m m.

Rekrytera
När det sedan kommer till att rekrytera är det viktigt att de förutsättningar som vi som
arbetsgivare kan erbjuda sammanfaller med den tilltänkta arbetstagarens önskemål.
I Borås stad arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering, där vi i varje rekrytering ska
föregås av en kravprofil för att tillse att rätt person rekryteras till rätt tjänst.
Lön
Lön ska vara marknadsmässig och det ska också vara tydligt vad som förväntas av
medarbetaren och vilka möjligheter som finns för att påverka sin lön (lönekriterier).
Lönen sätts individuellt utifrån varje enskild medarbetares prestation i förhållande till
uppfyllande av mål för verksamheten och utförande av arbetsuppgifter. Det är således
viktigt att ha lönekriterier som går i linje och fångar upp det som gagnar verksamheten
för att denna ska kunna drivas framåt.
Borås stadsövergripande aktivitet
Kompetens
För att rekrytera rätt kompetens är det viktigt att vi vid varje enskild rekrytering
kartlägger vilken kompetens som krävs för att lösa aktuellt uppdrag. För att vara
attraktiva och få den potentiella arbetstagaren att välja oss som arbetsgivare behöver vi
också kunna visa på hur vi tänker att denna kompetens ska användas.
Karriärvägar
Vidare ser vi det viktigt att tydliggöra de karriärvägar som finns i verksamheten.
Dessa karriärvägar kan innebära andra typer av tjänster, samt även utökat uppdrag
inom befintlig tjänst. Fastställande av tydliga karriärvägar kan också användas vid

beskrivning av verksamheten, exempelvis på hemsida, informationsmaterial och
platsannonsering.
För att undvika inlåsningseffekter i sitt yrke är det viktigt för oss som arbetsgivare att
visa på vilka möjligheter till utveckling i form av utökade arbetsuppgifter och andra
tjänster som finns inom verksamheterna. Nedan finns en beskrivning av karriärvägarna
inom sociala omsorgsförvaltningen.
Karriärvägar kan vara av olika karaktär:
Expert – exempelvis en stödassistent kan utbilda sig till stödpedagog
Linjär – Annan tjänst uppåt i linjeorganisationen – ex enhetschef (vid rätt utbildning)
Utvidgande – att det finns möjlighet att testa annat arbete inom förvaltningen eller
Borås stad, inom befintligt yrkesområde. Kan också innebära att man tilldelas olika
ansvarsområden, administrativa arbetsuppgifter e t c
Episodisk – Arbetsuppgifter/uppdrag av tillfällig karaktär, exempelvis cirkelledare,
stödanvändare, kostombud
Exempel på karriärvägar inom förvaltningen

Bastjänst
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Linjär
Utvidgande

Episodisk

Boende
Stödassistent
Stödpedagog
Övergripande stödpedagog
Enhetschef
Övriga vård‐ och
omsorgsyrken
Ombudsroller (kostombud,
VIVA‐ombud, adminstrativt
stöd)
Cirkelledare
Roller i projekt
Mm

Verkställ FH
Personlig
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Soc psyk
Boendestödjare
Rehabiliteringspedagog

Enhetschef
”

Enhetschef
”

”

”

Framtidens chef (internt chefsförsörjningsprogram)

Borås stadsövergripande aktivitet
Kompetensbaserad rekryteringsprocess
Utifrån den stora variationen bland våra brukare och klienter vad kommer till grad och
typ av ålder, intressen, funktionsnedsättning, omsorgsbehov och samsjuklighet är det
viktigt att rekrytera personal med rätt kompetens för det aktuella uppdraget till
respektive verksamhet. Vid rekrytering tillämpas förvaltningens interna rutiner för
rekrytering, vilka utgår på det kompetensbaserade sättet att rekrytera.
‐‐‐‐‐‐‐

Breddad rekrytering – hur kan vi ta tillvara på nyanländas kompetens? Hur kan vi ta
tillvara på arbetsförmågan hos medarbetare med funktionsnedsättning?
Studier med språkstimulerade aktiviteter i arbetslivet har genomförts i Sverige, främst
inom äldreomsorgen, bland annat inom projektet SpråkSam. Dessa har gått ut på att

medarbetare som annars skulle riskerar att stängas ute från arbetsmarknaden har fått
chansen på arbetsmarknaden. För att ge möjligheten för nyanlända med rätt kompetens
att bli aktuella för arbete i verksamheten kan detta vara ett sätt att arbeta som
förvaltningen får titta närmare på.

Introduktion
Mentor/handledare
Ett antal personer i verksamheten (26 personer 2015 och våren 2016)har genomgått
handledarutbildning för att ha kunna vara handledare för gymnasieelever och lärlingar
som kommer till vår verksamhet. Nyanställd personal ska även de tilldelas en
handledare på enheten som den har att i första hand vända sig till. Varje enskild
arbetsplats ska också ha en rutin för introduktion.
Som ny chef i Borås stad finns stadens chefsutvecklingsprogram som ger chefer
förutsättningar och kunskap att utöva sitt chefskap utifrån vad arbetsgivaren förväntar
sig. Varje ny chef som anställs tilldelas också en av sina kollegor som mentor i syfte att
introducera kollegan i yrkesrollen.

Behålla och utveckla
I rapporten Hälsa och Framtid finns ett flertal faktorer för att skapa ett gynnsamt
arbetsklimat beskrivna, vilket i flera avseenden skapar förutsättningar för att kunna
behålla personal i organisationen. Viktiga delar i att detta är att skapa en arbetsplats och
en arbetssituation där medarbetaren känner att den får den utveckling den behöver, ett
väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att det finns möjlighet att byta
arbetsplats och arbetsuppgifter.
Inom förvaltningen arbetar vi för att uppfylla dessa parametrar genom att vid
medarbetarsamtal fånga upp medarbetarnas behov av kompetensutveckling för att
kunna genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Behovet av kompetensutveckling ska
sedan vara en sammanvägning verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål.
Detta ska sammanfattas i en individuell utvecklingsplan för medarbetaren Ser vi i
medarbetarenkäten från 2015 svarar 77,6 % av förvaltningens medarbetare att de
tycker att deras kompetens tillvaratas på rätt sätt, och 95 % tycker att de har tillräcklig
kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag. Dock upplever bara 1/3 av medarbetare att
en individuell kompetensplan har upprättats, så där har förvaltningen ett arbete i att
tydliggöra detta.
Gällande arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet följer förvaltningen de
centralt framtagna rutiner Borås stad har. I stöd för detta arbete finns SAM i Stratsys där
nödvändig information finns och verktyget gör också uppföljning enkelt. Vidare arbetar
förvaltningens verksamheter med risk‐ och konsekvensbedömningar samt ytterligare
handlingsplaner och rutiner för att skapa trygghet bland medarbetarna.

Avseende möjlighet att byta arbetsuppgifter och arbetsplats har förvaltningen som
grundregel att annonsera ut de tjänster som uppstår i verksamheten internt innan
extern rekrytering påbörjas. Detta för att främja intern rörlighet och ge
tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att byta arbete, men ändå få behålla
medarbetarens kompetens i organisationen.
Vidare kan medarbetare som känner sig vara redo för en ny utmaning utanför
förvaltningen vända sig till Medarbetarcentrum och där bli matchad till andra tjänster
för vilka man har för kompetens. Som arbetsgivare ser vi positivt på intern rörlighet och
ser positivt på att hålla kompetensen inom kommunen.
För medarbetare som vill kompetensutveckla sig vid sidan av sitt ordinarie arbete har
Borås stad ersättningsregler för kompetensutveckling som, beroende på studiernas art,
innebär ersättning för vissa omkostnader som uppstår i samband med studierna. För
personal som inte har adekvat utbildning för sitt arbete uppmanar förvaltningen till
vidareutbildning i form av lärlingsutbildning eller valideringsutbildning. När
verksamheten har identifierat behov av ny eller utökad kompetens, exempelvis autism
eller psykiatri, har förvaltningen också erbjudit utvalda personer att gå sådan utbildning
på arbetstid. Kompetensutveckling är en viktig del i att få medarbetaren att växa i sitt
uppdrag och för förvaltningen att vara en attraktiv arbetsgivare.
Se över arbetsvillkoren‐ tex anställningstrygghet, tillsvidaretjänst, heltid, god löneutveckling, förmåner, rimliga
arbetskrav/arbetsbelastning, goda materiella och formella förutsättningar, karriärmöjligheter, förutsättningar för balans i livet,
möjlighet till utveckling och lärande, kompetensutveckling.

Borås Stads‐övergripande aktivitet
Bra chefer
Organisationen ska verka för att göra det möjligt för chefer att få förutsättningar att
utöva sitt chefsskap. I detta ligger att de ska få kompetensutveckling i sin roll samt
närstöd i de frågor där de behöver konsultativt stöd (HR, ekonomi,
verksamhetsutveckling m m) samt operativt stöd i form av hjälp med administration.

Avveckla/omställning
Fortbildning/vidareutbildning för att matcha framtidens krav
Viktigt att ge alla medarbetare på förvaltningen likande möjligheter till
kompetensutveckling oavsett vilket område man tillhör. Givetvis utifrån behov. Förslag
finns att inleda ett arbete på förvaltningen om att skapa en kompetensplattform som
gäller för samtliga förvaltningens medarbetare där kompetensbehovet tydliggörs och
även förslag på utbildningar finns att tillgå.
Validering
Skapa möjligheter och vara positivt inställda till att medarbetare utan formell
kompetens på eget initiativ söker validering. Inget som arbetsgivaren bekostar i
dagsläget
Uttroduktion – erfaren medarbetare handleder ny medarbetare

För att tillvarata den kompetens personal som arbetat i verksamheten i många år har
ser förvaltningen positivt på att använda sådana medarbetare för att introducera
nyanställd personal i sina yrkesroller.
Avslutningssamtal
Förvaltningen genomför avslutningssamtal med all tillsvidareanställd personal som
slutar.
Avdramatisera omställnings‐ och avvecklingsbehov
Finns personer (exempelvis chefer) som har en önskan om att ställa om från ett arbete
som chef till annan tjänst hos arbetsgivaren ska förvaltningen vara öppen för en sådan
dialog och se vilka möjligheter som finns. För detta ändamål finns även ett program hos
Medarbetarcentrum för chefsomställning.

3.Verksamhetens resultat/uppföljning
Genererar vår verksamhet goda resultat i förhållande till uppsatta mål och de uppdrag
som verksamheten har att utföra?
Följ upp personalstatistiken. Har aktiviteterna för kompetensförsörjningen varit
framgångsrika? Behov av ytterligare insatser och åtgärder? Möjligheter och utmaningar?
Behövs Borås Stadsövergripande insatser och åtgärder?

Personalstatistik –bilaga!) se separat bilaga – obs beskriv vad måtten mäter och hur
de tas fram!

Personalstruktur
Yrkeskategorier
Personalomsättning
Vitalitet – (andelen internrekryteringar ger ett mått på om org. tillhandahåller tillräcklig
kompetensutveckling)
Sjukfrånvaro
Annan frånvaro
Ålder
Kön
Lön
Löneutveckling
Medarbetarenkät

Medarbetarundersökning
Det är sannolikt att jag
fortfarande arbetar åt Borås Stad
om tre år.

5+4

3

2+1

Boendesektion
Pers ass
Soc psyk
Jag skulle kunna rekommendera
andra att söka jobb hos min
arbetagivare Borås Stad.

66,1
68,4
62,5

17,3
11,6
20,8

8,8
9
10,4

Boendesektion
Pers ass
Soc psyk
Min kompetens tas tillvara på min
arbetsplats.

61,1
74,2
60,4

19,8
10,3
27,1

12
6,5
6,3

Boendesektion
Pers ass
Soc psyk
Jag har den kompetens som krävs
för att jag ska kunna utföra mina
arbetsuppgifter på ett
professionellt sätt.

79,2
85,8
67,7

10,6
9
21,9

7,4
2,6
7,3

Boendesektion
Pers ass
Soc psyk
Jag lär nytt och utvecklas i mitt
dagliga arbete.

95,4
94,8
95,8

3,5
1,9
3,1

0,7
1,3
1

Boendesektion
Pers ass
Soc psyk

70,7
68,4
63,5

23
20,6
29,2

6,4
11
7,3

Notering

Konstateranden:
Utifrån 2015 års medarbetarenkät så kan man dra vissa slutsatser av medarbetarnas
svar:
2/3 av medarbetarna bedömer att det är mkt sannolikt att de arbetar kvar i
verksamheten om 3 år. 1/3 bedömer det mer osäkert. Ser vi till personalomsättningen i
verksamheterna ser vi där att den har ökat och av dessa svar att döma ser
personalomsättningen ut att ligga kvar på fortsatt hög nivå.
På frågan om att rekommendera Borås stad som arbetsgivare ser vi att det varierar
mellan verksamhetsområdena, men inom boendesektionen och socialpsykiatrin
uttrycker c:a 1/3 av personalen tveksamhet att rekommendera Borås stad som
arbetsgivare, så här finns ett arbete för att stärka känslan av attraktiv arbetsgivare
internt.
Gällande kompetens så är bedömningen att medarbetarna bedömer att de har tillräcklig
kompetens för att utföra sitt arbete på rätt sätt.
Absoluta merparten av medarbetarna tycker de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga
arbete, men dryg 1/3 av personalen vill ha mer utveckling i sitt dagliga arbete
Kvalifikationskrav och arbetsinnehåll:
Boende
Stödassistent: Vård‐ och omsorgsutbildning, barn‐ och fritidsutbildning (motsv). Gärna med inriktning
funktionsnedsättning eller psykiatri. Arbetar med att ge brukaren stöd och service i dennes hem
utifrån brukarens förutsättningar.
Stödpedagog/övergripande stödpedagog: Eftergymnasial utbildning varav minst 60 högskolepoäng
eller 200 YH‐poäng med specifik inriktning mot funktionshinderområdet. Stödpedagogen arbetar på
boendet med pedagogiska arbetsuppgifter och bidrar med sin pedagogiska kompetens i det
brukarnära arbetet. Under hösten 2016 kommer en yrkesutbildning till stödpedagog att finnas i
Borås. Intag (Antagning) till denna kommer vara 2016 och 2017.
Enhetschef: Adekvat högskoleexamen, ledarerfarenhet. Chefsansvar för ett antal enheter.
Övriga vård‐ och omsorgsyrken: Den grundkompetens habiliteringspersonalen harExempelvis övriga
yrken i förvaltningen
Olika uppdrag i arbetet: Cirkelledare: Leder studiecirklar för både personal och brukare i olika
aktuella frågeställningar, exempelvis relationer och förhållningssätt.
Stödanvändare i Viva, har mera kompetens om dokumentation och systemet Viva.
Kostombud, har och får komptens inom kost via förvaltningens kostpedagog.
Verkställighet Funktionshinder

Personlig assistent: Vård‐ och omsorgsutbildning, barn‐ och fritidsutbildning eller personlig
assistansutbildning (FHSK) under förutsättning att gymnasiebehörighet finns. Arbetar med att ge
brukaren stöd för att klara sitt dagliga liv i ordinärt bostad.
Enhetschef: Adekvat högskoleexamen, ledarerfarenhet. Chefsansvar för ett antal enheter.
Socialpsykiatri
Boendestödjare: Vård‐ och omsorgsutbildning eller pedagogiska utbildning som arbetsgivaren
bedömer relevant. Arbetar med insatser till brukare med psykiatrisk problematik.
Rehabiliteringspedagog: Socionom, socialpedagog eller arbetsterapeut (eller motsvarande
utbildning). Arbetar med funktions‐ och aktivitetsbedömningar av klienter samt kartlägga klienternas
behov av stöd. Bidrar även med sin kompetens i det dagliga arbetet.
Enhetschef: Adekvat högskoleexamen, ledarerfarenhet. Chefsansvar för ett antal enheter.
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Vad är kompetens?
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och praktiska kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är individens möjligheter att
förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Vilja eller
motivation, är den drivkraft som gör att individen vill använda sin kunskap och förmåga att nå
uppsatta mål.
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan?
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en
strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt
plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan
behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland handlar det även om att
avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att ta tillvara befintlig
kompetens, genomföra regelbundna utvecklingssamtal, se till att varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga anställningsvillkor, löneutveckling och
goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande delar som Borås Stad som arbetagivare
kan påverka. Viljan hos Borås Stads medarbetare att utvecklas och växa inom organisationen är
en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik1.
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden
gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla organisationens befintliga medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder för att attrahera och rekrytera framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas
om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och
medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett proaktivt förhållningssätt.
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika
kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter.
Stolta ambassadörer
Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och som står för
god service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje medarbetares kompetens är
avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. Medarbetare som är stolta ambassadörer för Borås stad som arbetsgivare, är en förutsättning för att organisationen även i framtiden
ska kunna attrahera och rekrytera ny kompetens. Tyngdpunkten i kompetensförsörjningsplanen

Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska programmet
och i de personalpolitiska riktlinjerna.
1
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bör därför vara insatser och åtgärder som främjar Borås stads förmåga att behålla och utveckla
befintliga medarbetare.
Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen
Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en treårsperiod
men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de
skickas till Stadskansliet.
Planen arbetas fram i tre steg:
1. Identifiera verksamhetens behov, d.v.s. ta fram de underlag som behövs för att kunna
göra en analys.
a) Ta fram personalstatistik (använd bilaga 1)
b) Beskriv förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
c) Gör analysen – beskriv den bild som framträder i de faktaunderlag som tagits fram.
2. Handlingsplan – vilka aktiviteter behöver vidtas för att skapa goda verksamhetsresultat;
(utgå från analysen ovan, för att kunna göra rätt prioriteringar!)
a) Attrahera
b) Rekrytera
c) Introducera
d) Behålla och utveckla
e) Avveckla och omställning
3. Verksamhetens resultat/uppföljning
a) Verksamhetens resultat kan beskrivas redan första gången planen tas fram men en
fördjupad uppföljning är möjlig först när planen tas fram för nästa period
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1. Verksamhetens behov
Personalstatistik – se bilaga 1
Karriärvägar – se bilaga 2
Vision, Förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling
Enligt SKL så kommer gruppen 80 år och äldre att öka särskilt snabbt efter 2020 samtidigt som
allt fler har en komplex sjukdomsbild och bor hemma. Den etniska mångfalden ökar också bland
befolkningen. Detta kommer att skapa fler jobb i äldreomsorgen. Många medarbetare går dessutom i pension under den kommande tioårsperioden. En breddad rekrytering av personal med
kompetens är en nödvändighet och en utmaning framöver liksom delaktiga och engagerade medarbetare.
Komplexiteten av den IT tekniska miljön har blivit mer omfattande vad gäller förvaltning, systemadministration, support och framtagande av statistik. Utveckling inom IT och telekommunikation ska komma till nytta för personer som pga. ålder eller av andra skäl har en funktionsnedsättning. Digital teknik i hemmet kan skapa förutsättningar för att bo kvar i sin hemmiljö, få stöd till
egenvård och bättre hälsa samt stöd till fortsatt aktivt och socialt liv.
Många äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov bor kvar i ordinärt boende med stöd från
hemtjänst och hemsjukvård. Detta kräver att omvårdnadspersonalen har grundläggande kunskap
och kompetens inom vård och omsorg. Den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunen regleras genom hälso- och sjukvårdslagen och ett avtal mellan kommun och landsting. Inom äldreomsorgen utförs en mängd hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av legitimerad personal
till omvårdnadspersonal.
Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva
ett värdigt liv och känna välbefinnande. För medarbetaren behöver detta konkretiseras för att
kunna vara ett stöd i vardagsarbetet (värdegrund). Den 1 januari 2015 införde Borås Stads äldreomsorg värdighetsgarantier inom fyra områden; gott bemötande, trygghet, inflytande och delaktighet och meningsfullhet i vardagen.
Maten och måltidssituationen är en viktig del i de vardagliga mötena i äldreomsorgen. Det är viktigt att skapa en mer lustfylld och meningsfull matsituation för att skapa ökad aptit och förhindra
undernäring.
En genomlysning av äldreomsorgen har genomförts med målet att skapa en likvärdig service och
god kvalitativ vård och omsorg för brukarna. Ett flertal utvecklingsområden identifierades då det
gäller information, dokumentation, anhörigstöd och vårdprevention. I genomlysningen identifierades utvecklingsområden för att förbättra arbetsmiljö och villkor för framför allt cheferna då det
gäller verksamhetsstöd, rekrytering, introduktion och kommunikation. Arbetsvillkoren för första
linjens chefer påverkar i dagsläget kvaliteten inom äldreomsorgen. Många chefer upplever att de
har för många medarbetare att ta ansvar för.
All personal har rätt till heltid och alla delade turer för omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen skall avskaffas. En sammanhållen arbetsdag medför enligt tidigare erfarenheter bättre hälsa
och arbetsmiljö för medarbetarna och kommer sannorlikt att bidra till att förvaltningen når Borås
Stads mål för sjukfrånvaro, hälsa och timavlönad. Ytterligare positiva effekter är att det kan ge
möjlighet till fler aktiviteter under helgerna och bättre kontinuitet för brukarna genom en högre
jämnare bemanning.
5

Analys

Då antalet äldre ökar innebär detta en stor rekryteringsutmaning för vård- och äldreförvaltningen
(se bilaga 1). Samtidigt ökar den etniska mångfalden bland befolkningen. Detta ställer, förutom
krav på språklig kompetens, även kunskap om kulturella skillnader, värderingar och attityder. Nya
arbetssätt och innovativa lösningar som kommer både brukare och medarbetare till del behövs då
vi kan anta att brukarna kommer att ställa andra krav på framtidens äldreomsorg. Detta kan leda
till ett förändrat rekryteringsbehov genom ändrade roller eller helt nya roller. Befintlig kompetens
hos medarbetarna måste ses över (se aktuella kravprofiler nedan) och anpassas till brukarnas och
verksamhetens behov. Den nya förvaltningsorganisationen som gäller from 2017-01-01 ger bättre
förutsättningar att organisera om arbetet. En organisation med hög kompetens och som uppmanar och ger förutsättningar till kompetensutveckling har större möjligt att anpassa sig till förändringar tack vare att chefer och medarbetare är motiverade att lära nytt. Det gäller också att ta tillvara kompetens som redan finns bland medarbetarna för att öka känslan av sammanhang där
möjlighet att påverka ökar arbetets kvalitet.
Regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare, individuella kompetensplaner och
ett tydligt närvarande ledarskap är viktigt för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Att engagera och motivera medarbetare är nyckeln till ett lyckat resultat. För ett arbete som
enhetschefer krävs högskoleutbildning exempelvis socionomprogrammet eller annan likvärdig
högskoleutbildning. Ett genuint intresse för människor, förmåga att stimulera och motivera
medarbetare och att se möjligheter. Andra viktiga egenskaper är kommunikativ förmåga samt
förmåga att handleda medarbetarna och tillvarata deras kompetenser och idéer.
För att kunna besöka de äldre, som i allt högre grad bor kvar i ordinärt boende, måste personalen
ha körkort. Ett körkort kostar idag ca 15 000 - 20 000 kronor vilket inte alla har råd med. Allt fler
ungdomar och vuxna som studerar vård och omsorg saknar idag körkort vilket begränsar möjligheten till anställning inom äldreomsorgen.
Att arbeta som omvårdnadspersonal innebär ett arbete där omvårdnad av andra människor är
kärnan i arbetet. Detta ställer krav på förmåga att samverka, vara lyhörd, empatisk, kunna arbeta
självständigt, och vara engagerad och professionell. Viktigt är också att kunna dokumentera i ett
digitalt verksamhetssystem, vara flexibel och serviceinriktad och även att kunna handleda studenter och nyanställda. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, SOSFS 2011:12, ska omvårdnadspersonalen ha
godkända kurser i de programgemensamma karaktärsämnena samt i genontologi och geriatrik
efter avslutat vård- och omsorgsprogram eller annan likvärdig utbildning. Dessutom bör personalen ha god kunskap i svenska språket för att förstå, tala, läsa och skriva svenska samt vara kunniga inom omsorg och vård vid livets slut, demenssjukdom, psykisk sjukdom, måltid, mat och
näring samt funktionsbevarande omsorg.
För biståndshandläggare krävs socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Förutom grundläggande utbildningskrav krävs god kännedom om gällande lagstiftning och myndighetsutövning, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, analytisk
förmåga, datorvana, körkort, god samarbetsförmåga samt att vara flexibel och serviceinriktad.
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2. Handlingsplan
Attrahera
Hur ska vi attrahera nya medarbetare? En undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av Sveriges kommuner och Landsting visar att unga tycker att jobben i välfärdssektorn verkar meningsfulla, roliga och utvecklande. Detta är positivt då det kan leda till att fler söker sig till
aktuella utbildningarna.
I Sveriges största studentundersökning Företagsbarometern, utförd av Universum, anger studenterna fem huvudsakliga karriärmål. Dessa är att uppnå balans mellan arbete och privatliv, att vara
trygg eller säker i arbetet, att utmanas intellektuellt eller genom en konkurrenspräglad miljö, att
vara entreprenör eller kreativ och innovativ samt att vara hängiven en god sak eller känna att man
tjänar ett högre syfte.
Enligt Kairos Future så är de fem viktigaste kraven 2015 på ett bra jobb fast anställning, trevliga
arbetskamrater, mycket semester och fritid, att ha en bra chef och anställningstrygghet.
I Borås Stad kan vi erbjuda fast heltidsanställning och anställningstrygghet. Förutom ordinarie
semesterdagar finns en möjlighet att växla semesterdagstillägget mot ytterligare ledig tid. Förvaltningen skall verka för att fler medarbetare får möjlighet till detta samt möjlighet till semester även
på helger.
Som anställd i Borås Stad har du tillgång till personalklubben Merkraft som anordnar aktiviteter
för trivsel och en aktiv fritid och även möjlighet till friskvårdsbidrag. Hälsoinspiratörer skall
också finnas på förvaltningens samtliga arbetsplatser som en del i strävan efter hälsofrämjande
synsätt och en hälsosam arbetsplats.
Hur skapa motiverade medarbetare som är goda ambassadörer för Borås Stad som arbetsgivare?
Delaktiga och engagerade medarbetare som har inflytande på sin arbetsplats blir bättre ambassadörer för sitt arbete. Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att medarbetaren
vill stanna och utvecklas i Borås Stad.
En god arbetsmiljö är en viktig faktor både för att begränsa sjukfrånvaron och för att medarbetaren skall kunna arbeta och utvecklas ett helt arbetsliv.
Möten med studenter(prao, feriearbete, examensarbete, praktik, trainee, professionsföreläsningar, mentorskap)

Personliga möten. Förvaltningen skall synliggöra verksamheten på ett tydligare sätt och utvidga de
utåtriktade aktiviteterna som t.ex. besöka aktuella gymnasieutbildningar, universitet och högskolor och berätta om de aktuella jobben på mässor, arbetsmarknadsdagar och andra mötesplatser
för unga och ha en positiv inställning till studenter som kan lockas att göra examensjobb i förvaltningen.
Sommarjobb och praktik. Förvaltningen skall ha en positiv inställning till sommarvikarier, feriearbetare, praktikanter, praoelever, APL (arbetsplatsförlagt lärande), VFU (verksamhetsförlagt lärande)
och traineeplatser. Ovanstående ger fler unga chansen att prova på vård och omsorgsarbete. Med
en positiv erfarenhet vill fler återvända. Engagerade handledare och att möta ungdomarnas önskemål om när under sommaren de önskar arbeta ökar förutsättningarna för detta.
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Feriearbetare. Ungdomar som önskar kan få ett feriearbete i Borås Stad. Syftet är att de skall få en
introduktion i arbetslivet. Förvaltningen skall ge feriearbetarna meningsfulla arbetsuppgifter och
förutsättningar för att klara av sitt feriearbete. Dessa möten är viktiga för vår verksamhet då ungdomarna kan bli vår framtida arbetskraft samtidigt som dessa möten ger våra medarbetare tillfälle
till vidareutveckling.
Sprida goda förebilder och bra exempel. Engagerade medarbetare skall få en möjlighet att berätta om
arbetet på skolor, sociala medier, på arenor där ungdomar finns och på mässor och arbetsmarknadsdagar, vid studiebesök osv.
Yrkesintroduktionsavtal. Förvaltningen skall verka för möjlighet till yrkesintroduktionsavtal för arbetslösa 19 – 25 åringar att få vård- och omsorgsarbete på förvaltningen i kombination med utbildning i upp till ett år med lön.
Vård- och omsorgscollege. Förvaltningen skall engagera sig i vård- och omsorgscollege som är ett
samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för
utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning
som utformas för att matcha arbetsgivarens behov vilket gör eleverna eftertraktade. Certifieringen till VO-College innebär en kvalitetsstämplad utbildning.
Komvux. Förvaltningen skall utöka samarbetet med Komvux för att öka intresset för vård och
omsorgsutbildningar.
Annonsformulering

Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Förvaltningen skall därför se över kravspecifikationerna i platsannonserna när det gäller kompetens, bakgrund och utbildning.
För att nå så många arbetssökande som möjligt är det bra att använda formella kanaler men andra
media som t ex television, radio, filmer, tidningar, internet och anslagstavlor kan också användas.
Detta skall också ses över.

Rekrytera
Enligt Ungdomsbarometern är det viktigt för ungdomarna att kunna utvecklas och lära sig nya
saker på sin arbetsplats. Enligt SKL är det viktigt är att tydliggöra/visa på de karriärmöjligheterna
inom verksamheten som finns för medarbetarna samt skapa nya genom att:
Underlätta alternativa karriärvägar. Öka möjligheterna att bredda sig eller specialisera sig, kanske
med hjälp av nya yrkesroller som även utvecklar verksamheten.
Erbjuda kompetenshöjning. Underlätta för medarbetare att utvecklas på sitt område och bidra mer till
verksamheten genom till exempel vidareutbildning.
Möjliggöra sidledes karriärer. Arbetsrotation och interna karriärcentra kan bidra till ökad rörelse
inom förvaltningen, mellan förvaltningar och även mellan Borås Stad och Södra Älvsborgs Sjukhus. Medarbetare kan utvecklas och bidra mer genom att få pröva nya roller.
Underlätta chefskap. Många chefer närmar sig pensionsåldern. Traineeprogram, aspirantprogram,
mentorskap, administrativt stöd med mera är strategier för att underlätta chefskap liksom att låta
medarbetare testa chefskap i mindre skala. Fler karriärsteg kan inrättas och en personalpool med
chefer som vikarierar och stöttar kollegor kan skapas.
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Framtidens chef (internt chefsförsörjningsprogram)

Alla chefer på förvaltningen har en viktig uppgift att identifiera nya chefsämnen.
För att säkra tillgången på chefer är det viktigt att utveckla ett systematiskt arbete för att identifiera och motviera intresserade och lämpliga medarbetare med högskoleutbildning i organisationen
till att söka Borås Stads program för ”Framtidens chef”.
Tydliggöra karriärmöjligheter

I utvecklingssamtalet förs en dialog kring medarbetarens utvecklingsbehov och förutsättningar
för att utföra arbetet på ett bra sätt. I dialogen behandlas kompetens och utvecklingsmöjligheter
(olika tjänster, specialisering, bredd, chefskarriär) och en individuell kompetensplan görs,
se bilaga 2.
Lön/förmåner

Uppföljningen av utvecklingssamtalet sker under lönesamtalet. Bra prestationer skall belönas.
Verksamhetens prioriteringar och enskilda medarbetares insatser skall ge genomslag i lönesättningen. Lönerna skall sättas av närmaste chef och skall vara individuell med utgångspunkt från de
lönekriterier som gäller. För att stimulera till verksamhetsutveckling, engagemang och ökad
måluppfyllelse behöver möjligheterna till såväl utveckling i arbetsuppgifter som lön bli ännu
bättre. Karriär- och specialisttjänster underlättar lönekarriären.
Körkortsutbildning

För anställningsbarhet inom hemtjänsten skall förvaltningen se över möjligheten till körkortsutbildning med visst bidrag från arbetsgivaren i samverkan med utbildningssamordnare. Bidrag kan
utgå under utbildningstiden samt även omfatta anställda medarbetare som saknar körkort.
Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Att rekrytera personal är en viktig investering. En lyckad rekrytering förutsätter en korrekt utformad kravprofil, en som verkligen speglar organisationens behov och den sökandes kompetens.
Genom att strukturera processen och använda relevanta urvalsmetoder ökar förutsättningarna att
genomföra en rekrytering med ett lyckat resultat. Risken för felrekrytering och en diskriminerande rekryteringsprocess minimeras. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen kommer förvaltningen att använda Borås Stads verktyg och modeller för kompetensbaserad rekrytering vid
samtliga rekryteringar. Berörda medarbetare kommer att få utbildning i aktuella verktyg och modeller.
Breddad rekrytering

Mångfald i form av olika kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar
är en styrka som förvaltningen ska ta till vara. Forskningen visar att medarbetare både mår och
presterar bättre i blandade grupper.
Enligt Borås Stads plan för lika rättigheter och möjligheter är flerspråkighet och interkulturell
kunskap meriterande. Kunskap om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig
service. Kommunen ska eftersträva en jämn fördelning av antal män och kvinnor på en arbetsplats. Detta kan uppnås genom en kompetensbaserad rekrytering som är mångfaldsorienterad,
d.v.s. att ta tillvara individuella olikheter hos dem som uppfyller kompetenskraven.
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Introducera
Förvaltningen tar tillvara engagerade chefer och medarbetare som mentorer/handledare. Dessa
får genomgå den handledarutbildning som krävs för detta.
Förvaltningen skall använda Borås Stads checklista för introduktion av medarbetare samt framtagen checklista för chefer.
Önskemål finns om en mer strukturerad introduktion för biståndshandläggare. Förvaltningen
tillsätter en arbetsgrupp för framtagande av en checklista för denna yrkesgrupp.
En arbetsgrupp tillsätts på förvaltningen för att ta fram en webbaserad introduktionsfilm för nyanställda medarbetare inom äldreomsorgen. Det är viktigt att nyanställda medarbetare får samma
information om till exempel lagar och värdegrund och vad yrkesrollen innebär. Det handlar om
att kunna möta varje person utifrån hens behov och att exempelvis kunna hantera olika IT - verktyg för att dokumentera, söka/dela information.
Alla förvaltningens chefer genomgår Borås Stads systematiska chefsutvecklingsprogram.

Behålla och utveckla
Kompetensutveckling i linje med verksamhetens behov skall vara en naturlig del av budgetprocessen. Förvaltningsövergripande utbildningsbudget för detta avsätts centralt på förvaltningen.
Årliga utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare ska genomföras. En individuell kompetensplan skall tas fram i samband med samtalet. Ansvarig chef lyfter fram möjligheter för
tid/ersättning vid fastslaget kompetensbehov.
Efter genomförda utvecklingssamtal sammanställs förvaltningens kompetensbehov.
För medarbetare som inte har formell utbildning skall förvaltningen möjliggöra t ex validering
eller andra kompetenshöjande åtgärder. Kartläggning bör genomföras och en förvaltningsövergripande plan tas fram.
Förvaltningens chefer arbetar hälsofrämjande och proaktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet i SAM Stratsys. Hållbart ledarskap som främjar utveckling av professionella medarbetare
gynnar verksamheten.
Förvaltningen bör tillsätta en arbetsgrupp i början av januari 2017 som ser över arbetsvillkoren
för medarbetare och chefer t.ex. tid ersättning vid fastslaget kompetensbehov, anställningstrygghet, tillsvidaretjänst, heltid, god löneutveckling, förmåner, rimliga arbetsvillkor/arbetsbelastning,
goda materiella och formella förutsättningar, karriärmöjligheter, förutsättningar för balans i livet,
möjlighet till utveckling och lärande samt kompetensutveckling.
Samtliga chefer bjuder in Medarbetarcentrum till sina arbetsplatsträffar för information om verksamheten.
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Avveckla/omställning
Förvaltningen skall tillvarata + 65 som mentorer och handledare.
Alla förvaltningens chefer genomför avslutningssamtal med samtliga medarbetare som slutar sin
anställning. Borås Stads blankett för avslutningssamtal används vid samtalet.

3. Verksamhetens resultat/uppföljning
Borås Stadsövergripande insatser och åtgärder
Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. En fortsatt utveckling av Borås Stads verktyg och mo‐
deller för kompetensbaserad rekrytering samt utbildning för berörda medarbetare på för‐
valtningen i att använda de aktuella verktygen och modellerna.
Kvalitetssäkra avslutningssamtalen. Utveckling av ett digitalt system för avslutningssamtal.
Kvalitetssäkra befintlig kompetens hos medarbetare och chefer. Utveckling av ett digitalt
system för kompetensplanering.
Kvalitetsäkra samordning av den förvaltningsövergripande utbildningsbudgeten med ut‐
gångspunkt från de individuella kompetensutvecklingsplanerna. Utveckling av ett digitalt
system för planering.
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Bilaga 1

Personalstatistik

Statistik från en stadsdel under perioden april 2015 – februari 2016
Personalstruktur

Kön

Ålder

Pers.
oms.

Yrkeskategori

K

M

- 29

3049

50-

Omvårdnadspersonal

636

58

177

281

236

15,9 %

Pers.
vitalitet
Antal
Medarb

Frånvaro
sjuk

för.led
dagar

Vab
dagar

10
Perc.

median

90
Perc.

69

11,9 %

54 144

11 398

20 800

23 597

25 712

Medarbetarundersökning; Omvårdnadspersonal Borås Stad
5+4 Stämmer
mycket
bra/ganska bra

Lön kr

Behov av utveckling
(se ind. kompetensplaner)
Önskad
utveckling

3 Stämmer varken
bra eller dåligt

2+1 Stämmer
Notering
ganska dåligt/mycket dåligt

Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt Borås
Stad om tre år.

49,2%

21,8%

20,3%

Jag skulle kunna rekommendera andra att söka jobb
hos min arbetsgivare Borås Stad.

41,2%

33,2%

25,7%

Min kompetens tas tillvara på min arbetsplats.

53,8%

23,7%

12,9%

Jag har den kompetens som krävs för att jag ska
kunna utföra mina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

80,0%

13,1%

4,9 %

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.

67,7%

23,0%

9,3 %

Jag och min närmaste chef har tagit fram en individuell kompetensplan för mig.

45,8 (ja)

20,6 (nej)

33,6 (vet ej)
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Avser antal

Bilaga 2
Riktning:
Drivkrafter:

Kompetens:

Karriär‐
möjligheter
idag?

Karriärvägar

EXPERT

LINJÄR

UTVIDGANDE

EPISODISK

Fördjupning
Sakkunskap
Stabilitet
Säkerhet
Fördjupad kompe‐
tens
Engagemang
Specialisering
Stabilitet
Bistånds‐
handläggare
Handläggare i VPL‐
team, Viva stödan‐
vändare
ÄBIC processledare

Uppåt
Inflytande
Resultat
Status
Ökat ansvar

Sidledes, relaterad
Kreativitet
Personlig utveckling
Hjälpa andra att växa
Bryta ny mark, uppfinna

Varierad, orelaterad
Omväxling
Variation
Oberoende
kontaktskapande

Konkurrens
Effektivitet
Lönsamhet
Bistånds‐
Handläggare
Metodhandledare
(1:e socialsekrete‐
rare)
Enhetschef

Kreativitet
Teamwork
Kompetensbredd
Bistånds‐
Handläggare
Mentor (för nyanställd)
Tillfälliga projekt eller
uppdrag

Snabbhet
Nätverkande
Anpassningsbarhet
Bistånds‐
Handläggare
Tillfälliga projekt eller
uppdrag

Processledare
(t ex handläggnings‐
processen)

Behov fram‐
över?

Spetskompetens
t.ex. demens, psy‐
kisk ohälsa, miss‐
bruk mm
Inriktningar

Karriär‐
möjligheter
idag?

Enhetschefer
Utveckla teamet
och verksamheten

Enhetschefer
Områdeschef

Enhetschefer
Samverkan med andra
verksamheter och
kommuner

Enhetschefer
Projektledare

Behov fram‐
över?

Utveckla teamet
och verksamheten

Verksamhetschef,
utvecklare, controller

Nätverk inom samt ut‐
anför Borås Stad

Projektledare

Karriär‐
möjligheter
idag?

Omvårdnads‐
personal
Silviasyster,
vård i livets slut

Omvårdnads‐
personal
Planerare/sam‐
ordnare
Aktivitets‐
samordnare
Rehabassistent
Sjuksköterske‐
assistent

Omvårdnads‐
personal
Handledare,
valideringshandledare,
värdegrundsledare,
ombud/stödanvändare
(ex dokumentation Viva,
kost, inkontinens)
rotationstjänst BS/ SÄS

Omvårdnads‐
personal
Arbete i olika arbets‐
grupper

Spetskompetens
t ex psykiatri, digital
teknik, demens osv.

Äldre pedagog (YH
utbildning)

Mentor för nyanställda,
kontaktperson för ung‐
domar (besök skolor,
mässor osv),
traineeprogram

Arbete i projekt
Engageras vid stu‐
diebesök av skolung‐
domar

Behov fram‐
över?
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Framtidens kompetensförsörjning
Kommunal Hälso‐ och sjukvård
Sjuksköterskor

Arbetsterapeuter Fysioterapeuter
• Attrahera
• Rekrytera
• Introducera
• Behålla/Utveckla
• Avveckla

Attrahera
Sjuksköterskor

Arbetsterapeuter Fysioterapeuter
• Aktiva på högskolor och
universitet
• Lockande annonsering
• Aktivt arbete på sociala
medier
• Värva nya medarbetare med
hjälp av redan anställda

Rekrytera
Sjuksköterskor

Arbetsterapeuter Fysioterapeuter
• Karriärmöjligheter
• Löneledande i Södra Älsvborg
• Bra förutsättningar för att få
ihop livspusslet
• Förmåner
• Utlandslegitimerade

Introducera
Sjuksköterskor

Arbetsterapeuter Fysioterapeuter
• Introduktionsplan
• Mentor
• EC-engagemang

Behålla/utveckla
Sjuksköterskor

Arbetsterapeuter Fysioterapeuter
• SAM-arbete
• Medarbetarcentrum
• Auskultation
• Ersättning vid
kompetensutveckling
• God löneutveckling

Avveckla
Sjuksköterskor

Arbetsterapeuter Fysioterapeuter
• Utnyttja erfarenhet och
kompetens
• Avslutningssamtal

Frågor?

Kostnader inom
äldreomsorgen

Två uppdrag
Budget 2015
• Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och
omsorgsboenden är markant högre än snittet i Västra
Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda varför det
är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i
paritet med snittet i länet.
Ett gott liv var dag
• Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader samt
förslag till fördelnings- och uppföljningssystem

Kostnad särskilt boende äldreomsorg,
kr/inv 65+ (2014)
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Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ (N23005)
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s
Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.
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ÄLDREOMSORG - TRENDER
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26 604

26 540

26 678

29 229

28 002

28 002

27 403

27 087

26 887

27 956

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg
hemtjänst och övrigt, kr/inv 65+
30 000

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg
hemtjänst och övrigt, kr/inv 65+ Borås

25 000

20 000

15 000

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg
hemtjänst och övrigt, kr/inv 65+
Liknande kommuner äldreomsorg,
Borås, 2013

10 000

Linjär ( Kostnad ordinärt boende
äldreomsorg hemtjänst och övrigt,
kr/inv 65+ Borås)
Linjär ( Kostnad ordinärt boende
äldreomsorg hemtjänst och övrigt,
kr/inv 65+ Liknande kommuner
äldreomsorg, Borås, 2013)

5 000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg
hemtjänst och övrigt, kr/inv 65+

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Borås

19 887

22 638

23 274

25 913

24 689

25 668

25 533

25 859

25 836

26 365

Liknande kommuner äldreomsorg, Borås, 2013

13 865

15 199

15 767

16 532

16 753

17 395

16 204

16 438

18 010

18 918

Koll på hemtjänsten

Uppdrag och
förutsättningar
(Jan Olausson)

Andel äldre
Tätortsgrad
Befolkningsstruktur
Ambitionsnivåer
Kvarboendeprincip

Biståndsbedömning
och riktlinjer
(Hans Abrahamsson &
Ulrika Johansson)

Beviljade timmar
Serviceinsatser
Schablontider
Ytterfall

Utförandet av
hemtjänst
(Virpi Almqvist)

Brukartid
Kringtid
Sjukfrånvaro
Optimerad bemanning

HUR VI GÅR VIDARE

Hur vi går vidare
•
•
•
•

Korta besök
Få timmar per månad
Variationer mellan grupperna
Kvalitetsmått

114%

93%

59%

62%

Särskilda boenden

Boende 1, 2015
Produktionspris/plats
566 tkr

Personalkostnader/plats

Produktionspris kr/timme

482 tkr

343 kr

Materialkostnader/plats

Platspris

26 tkr

645 tkr

Nettokostnad kr/timme
48 kr

Tjänstekostnader/plats
Kr/timme utförd tid

136 tkr

391 kr
Utförda timmar
110 728 st

Utförda timmar/plats
1648 st

Antal platser
70 st

Sjukfrånvaro
14,6 %

Kostnad sjukfrånvaro
4 733 tkr

Personalkostnader

Sjukfrånvaro, kostnad/plats

32 417 tkr

67,6 tkr
Antal platser

Utförda timmar/plats

70 st

1648 st

Sjukfrånvaro, kr/timme
41 kr

Boende 1, 2011‐2015
2011

2012

2013

2014

2015

Kr/tim utförd tid, totalt

396

364

428

398

391

Kr/tim produktionspris

355

317

365

335

344

Kr/timme, nettokostnad

41

47

63

62

48

4,7%

5,6%

3,3%

8,7%

14,6%

14

14

9

24

41

Sjukfrånvaro, %
Sjukfrånvaro, kr/timme

Boende 2, 2015
Produktionspris/plats
639 tkr

Personalkostnader/plats

Produktionspris kr/timme

535 tkr

347 kr

Materialkostnader/plats

Platspris

29 tkr

691 tkr

Nettokostnad kr/timme
29 kr

Tjänstekostnader/plats
Kr/timme utförd tid

127 tkr

376 kr
Utförda timmar
34 590 st

Utförda timmar/plats
1839 st

Antal platser
19 st

Sjukfrånvaro
9,3 %

Kostnad sjukfrånvaro
936 tkr

Personalkostnader

Sjukfrånvaro, kostnad/plats

10 066 tkr

49,3 tkr
Antal platser

Utförda timmar/plats

19 st

1839 st

Sjukfrånvaro, kr/timme
27 kr

Boende 2, 2011‐2015

2 011
365
263

2012
385
274

2013
406
296

2014
396
371

2015
376
347

Kr/timme, nettokostnad

102

111

110

24

28

Sjukfrånvaro, %
Sjukfrånvaro, kr/timme

4,2%
10

1,9%
4

3,7%
9

3,5%
11

9,3%
27

Kr/tim utförd tid, totalt
Kr/tim produktionspris

Boende 3, 2015
Produktionspris/plats
541 kr

Personalkostnader/plats

Produktionspris kr/timme

508 tkr

289 kr

Materialkostnader/plats

Platspris

19 tkr

648 tkr

Nettokostnad kr/timme
57 kr

Tjänstekostnader/plats
Kr/timme utförd tid

121 tkr

347 kr
Utförda timmar
51 306 st

Utförda timmar/plats
1 870 st

Antal platser
28 st

Sjukfrånvaro
5,2 %

Kostnad sjukfrånvaro
725 tkr

Personalkostnader

Sjukfrånvaro, kostnad/plats

13 939 tkr

25,9 tkr
Antal platser

Utförda timmar/plats

28 st

1 870 st

Sjukfrånvaro, kr/timme
14 kr

Boende 3, 2011‐2015

Kr/tim utförd tid,
totalt
Kr/tim
produktionspris
Kr/timme,
nettokostnad
Sjukfrånvaro, %
Sjukfrånvaro,
kr/timme

2011

2012

2013

2014

2015

346

370

375

359

346

281

322

314

301

289

65

48

61

58

57

5,6%

6,1%

6,0%

7,0%

5,2%

14

16

15

18

14

Boende 4, 2015
Produktionspris/plats
540 tkr

Personalkostnader/plats

Produktionspris kr/timme

460 tkr

340 kr

Materialkostnader/plats

Platspris

27 tkr

602 tkr

Nettokostnad kr/timme
39 kr

Tjänstekostnader/plats
Kr/timme utförd tid

114 tkr

379 kr
Utförda timmar
110 989 st

Utförda timmar/plats
1 589 st

Antal platser
72 st

Sjukfrånvaro
9,2 %

Kostnad sjukfrånvaro
2 957 tkr

Personalkostnader

Sjukfrånvaro, kostnad/plats

32 144 tkr

41,0 tkr
Antal platser

Utförda timmar/plats

72 st

1 589 st

Sjukfrånvaro, kr/timme
26 kr

Boende 4, 2011‐2015

Kr/tim utförd tid, totalt
Kr/tim produktionspris
Kr/timme, nettokostnad
Sjukfrånvaro, %
Sjukfrånvaro, kr/timme

2011
359
315

2012
366
310

2013
386
328

2014
379
330

2015
379
340

44

56

57

48

39

6,7%

8,4%

7,0%

6,4%

9,2%

17

21

19

18

26

Boende 5, 2015
Produktionspris/plats
Personalkostnader/plats

579 tkr
Produktionspris kr/timme

500 tkr

343 kr

Materialkostnader/plats

Platspris

30 tkr

684 tkr

Nettokostnad kr/timme
63 kr

Tjänstekostnader/plats
Kr/timme utförd tid

153 tkr

406 kr
Utförda timmar
194 184 st

Utförda timmar/plats
1 686 st

Antal platser
120 st

Sjukfrånvaro
8,4 %

Kostnad sjukfrånvaro
4 843 tkr

Personalkostnader

Sjukfrånvaro, kostnad/plats

57 653 tkr

40,4 tkr
Antal platser

Utförda timmar/plats

120 st

1 686 st

Sjukfrånvaro, kr/timme
24 kr

Boende 5, 2011‐2015

Kr/tim utförd tid,
totalt
Kr/tim
produktionspris
Kr/timme,
nettokostnad
Sjukfrånvaro, %
Sjukfrånvaro,
kr/timme

2011

2012

2013

2014

2015

394

404

436

414

406

348

366

370

334

343

46

38

66

80

62

6,4%

8,3%

7,0%

7,5%

8,4%

16

22

20

21

24

Konstateranden
• Ökad sjukfrånvaro
• Snabbare kostnadsutveckling gentemot
produktionspriset
• Utförd tid per plats – samma som 2011
• Ökad beläggning – 11 fler belagda platser
• Stor spridning mellan boendena
• Skillnad i redovisning mellan stadsdelar

Slutsatser
• Omorganisation – Vikten av enhetlighet
• Bemanningsmått
• Sjukfrånvaro

Handlingsplaner – ”Ett gott liv var dag”
Politisk handlingsplan
Aktiviteter
Skapa tillgängliga bostäder för äldreomsorgen och sociala omsorgsnämndens målgrupper
Utveckla träffpunkt Simonsland till ett kontaktcenter/servicecenter för äldre och personer med funktionshinder (frivilligcentral)
Utveckla träffpunkt Simonsland till ett kontaktcenter/servicecenter för äldre och för personer med funktionsnedsättning
- En lots/guideperson för personer med funktionsnedsättning (SON )
Utveckla informations och kommunikationsteknik
(IKT) inom vård och omsorg
Utveckla hemtjänstens arbetssätt vad gäller beställd och
utförd tid

Utveckla möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av Borås Stads fritids- och kulturutbud
samt föreningslivet
- Inkluderande verksamhet, anpassad information
- Ökad möjlighet för barn och ungdom att delta i befintlig verksamhet
- Utred möjligheten att införa ett ”Följ-med kort”

Status

Ansvarig nämnd

Kontaktperson

Pågående, beräknas klart
under 2016
Pågående

SDN Öster

Yvonne Smeikal

SDN Öster

Sofie Nelsén

Genomfört
Lotsfunktionen till Fritidsoch folkhälsoförvaltningen
2017

Sociala omsorgsnämnden

Pågående
Beslut i Östers nämnd 2016
06-15
Pågående
Feedback-modellen är genomförd (beställd tid) återstår arbetssättet på utförarsidan
Pågående
Rapport till SON för godkännande
Utredning om ”Följa med
kort” är godkänd och sänd
till KS för ställningstagande

SDN Öster

Virpi Almqvist
Karin Wahlin

SDN Öster

Annica Olausson

Sociala omsorgsnämnden

Catrin Karlsson

Inför värdighetsgarantier som riktar sig till personer som
får stöd inom funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin samt Arbetslivsförvaltningens dagliga verksamhet
- Värdighetsgarantier riktade till brukarna
- Värdighetsgarantierna blir också regler för verksamheterna
Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete på reguljära arbetsmarknaden.

Öka möjligheterna till sysselsättning för personer med
psykiska funktionsnedsättningar och för personer i LSS
personkrets 1§3p.
- Ta fram tillämpningsföreskrifter för biståndsbedömning
- Utred om habiliteringsersättning kan tillämpas för
personer som har sysselsättning enligt SoL
Ställningstagande till arbetsgruppens definition om vad
en hälsosam organisation är i vård och omsorg.
Ta fram en kompetensförsörjningsplan
för vård och omsorg

Gör en översyn av äldreomsorgens kostnader
samt förslag till fördelnings- och
uppföljningssystem

Genomfört
SON har fastställt värdighetsgarantier som gäller
från sept 2016

Sociala omsorgsnämnden

Anna Thuresson

Pågående
Första delförslaget har inte
påbörjats, arbetet planeras
till 2017 då daglig verksamhet och sysselsättning överförs till SON

Sociala omsorgsnämnden

Eva Claesson

Beslut i SON om biståndsbedömning enl SoL och
habiliteringsersättning från
2017. Fortsatt utredning
ang LSS under hösten 2016
Genomfört
Kommunstyrelsen
Ärendet till KS juni 2016
Pågående
Kommunstyrelsen
Projektet har tagit fram
förslag för områdena funktionshinderverksamhet,
äldreomsorg och hälso- och
sjukvård. Fortsatt arbete
sker i respektive nämnd
Pågående
Kommunstyrelsen
Kartläggning av kommunens kostnader genomförd.
Rapport lämnas till Vårdoch äldrenämnden okt 2016

Linnea Nilsson
Annika Dahlén

Ingegerd Eriksson

Verkställighetsplan
Aktiviteter

Status

Ansvarig förvaltning

Kontaktperson

Skapa lättillgängliga och tilltalande träffpunkter och öppna
mötesplatser (avsedda för personer inom vård och omsorg)
Folkhälsofrämjande insatser – förebyggande arbete

Pågående
En kartläggning är genomförd
Ej påbörjat

SDF Öster

Eva Claesson

SDF Öster

Utveckla former för anhörigstöd på särskilda boendeformer inom äldre- och funktionshinderverksamheten
Utveckla anhörigstödet att även omfatta barn och ungdomar under 18 år
Kvalitetssäkra arbetet för genomförandeplan, vårdplan/rehabplan och samordnad individuell plan (SIP)
Förbättra samarbetet inom kommunen och med andra
vårdgivare – underlätta vårdens övergångar
Ta fram en kommungemensam plan för införande av ett
vårdpreventivt arbetssätt inom äldreomsorgen
Ge tydlig information till brukare inom äldreomsorgen
gällande rättigheter, möjligheter och begränsningar
Överordnad chef ska ta ansvar för att säkerställa att underordnad chef har förutsättningar och stöd för att lösa
sitt uppdrag och att det finns tillräcklig överensstämmelse
mellan uppdrag, budget, övriga resurser och förväntat
resultat. Ansvaret ska dokumenteras i chefsöverenskommelsen
Tydliggör och slå fast principer och motiv för verksamhetsstöd. De ska vara individuella, dokumenterade, utgå
från behov, följas upp och omprövas och innefatta alla de
åtgärder som underställd chef kan behöva för att lösa sitt
uppdrag. Varje chef ska ha en individuell plan.

Pågående beräknas vara
klart under 2016
Pågående beräknas vara
klart under 2016
Genomfört

SDF Öster

Ulrika Gustafsson
Annica Olausson
Anna Rångemyr

SDF Öster

Anna Rångemyr

SDF Öster

Maria Björkman

Genomfört

SDF Öster

Marie Elm

Genomfört

SDF Öster

Virpi Almqvist

Genomfört

SDF Öster

Virpi Almqvist

Genomfört

SDF Öster

Kommungemensam
beredningsgrupp OC

Genomfört

SDF Öster

Kommungemensam
beredningsgrupp OC

Skapa förutsättningar för chefer att reflektera över vardagssituationer, pröva och ompröva, söka kunskap som
stärker förmågan att agera i nya situationer.
Förbättra innehåll och utformning av verksamhetsstödet.
Det är avgörande för att lösa uppdrag och uppgift. Kan
vara samordnare, planerare, biträdande enhetschef utifrån
chefens behov.
Skapa bättre förutsättningar för framförhållning och planering
Behovsanpassa HR och ekonomistöd
Frågor kring fastigheter och bilanssvar utreds med målsättningen att de ska ha en annan tillhörighet än hos enhetschefer.
Förbättrad tillgänglighet till chef på röda dagar och helger.
Verksamheten bedrivs dygnet runt, alla dagar, året runt.
Nyanställda chefer skall ges 1 månads verksamhetsintroduktion innan de börjar med ordinarie chefsarbetsuppgifter. Introduktionsprogrammet skall vara gemensamt över
stadsdels- och förvaltningsgränser.
Samordna äldreomsorgens och funktionshinderverksamhetens rekrytering av semestervikarier
Fortsatt tillgänglighetsarbete med fokus på tillgänglighet
för personer med kognitiva funktionsnedsättningar
- Utöka den kommungemensamma arbetsgruppen för
tillgänglighet med kompetens kring kognitiva funktionsnedsättningar
- Säkerställ det kognitiva perspektivet i tillgänglighetsarbetet
- Ökad tillgänglighetsanpassning av Borås Stads kommunikation och information

Genomfört

SDF Öster

Kommungemensam
beredningsgrupp OC

Genomfört

SDF Öster

Kommungemensam
beredningsgrupp OC

Punkten omhändertas i ny
organisation
Punkten omhändertas i ny
organisation
Punkten omhändertas i ny
organisation

SDF Öster

Resp förvaltning

SDF Öster

Resp förvaltning

SDF Öster

Resp förvaltning

Punkten omhändertas i ny
organisation
Genomfört

SDF Öster

Resp förvaltning

SDF Öster

Kommungemensam
beredningsgrupp OC

Punkten omhändertas i ny
organisation
Pågående
Rapport klar sept 2016
Uppdraget sammanfallermed framtagandet av
handlingsplan till Program
för personer med funktionsnedsättning

SDF Öster

Resp förvaltning

Sociala omsorgsförvaltningen

Catrin Karlsson

Korttidsvistelse och korttidstillsyn för ungdomar i personkrets LSS 1§1p som inte går i särskolan
- Utred omfattning och behov
- Utred om insatserna kan samordnas

Genomfört
Kartläggning, berörda
elever har behov av individuella lösningar

Sociala omsorgsförvaltningen

Kvalitetssäkra funktionshinderverksamhetens myndighetsutövning och ärendeprocess från ansökan om insats
till beslut.
- Utarbeta rutiner för kommunikation med den sökande under handläggningsprocessen
- Ta fram förslag på arbetssätt för att öka barn och
ungdomars delaktighet
Erbjud tillgänglig information inom funktionshinderverksamheten
- Tillsätta tjänst som kommunikatör SOF
- Samla komptens kring alternativa kommunikationssätt
- Utveckla anpassad information
Tydliggöra ansvarsgränser mellan Sociala omsorgsförvaltningen och stadsdelarna
- Funktionshinderverksamhet under 65 år i förhållande
till IFO och äldreomsorg
- Rutiner och ökad samverkan för att underlätta gemensamt arbete och övergångar mellan verksamheter
Kompetensöverföringsmodell för sjuksköterskor

Pågående
Beräknas vara klart nov
2016
Ingår i arbetet med kvalitetsledningssystemet

Sociala omsorgsförvaltningen

Hälsosam organisation, arbeta med definitionen
Ta fram medarbetaröverenskommelse

Charlie Larsson

Pågående
Sociala omsorgsförvaltningKommunikatör Riktlinjer en
för SOF:s kommunikation
klar okt 2016.

Anna Thuresson

Pågående
En del i förberedelserna
inför ny organisation.
Klart dec 2016

Eva Claesson

Sociala omsorgsförvaltningen

Genomförd
Stadskansliet
Lokalt kollektivavtal finns,
gäller from 1/1 2016
Ej genomförd
Stadskansliet
Se politisk handlingsplan,
hälsosam organisation
Pågående
Stadskansliet
Finns ett förslag som behandlas i CSG juni 2016

Annika Dahlén
Linnea Nilsson
Lena Winberg

Rehabiliteringskedja, utredning

Förbättra arbetsplatsträffarna, utredning
Chefer inom vård och omsorg ska rekryteras av en
gemensam rekryteringsgrupp. Rekrytera flera chefer
samtidigt, introducera och placera.
Ta fram chefshandbok, väsentliga rutiner, riktlinjer mm
Öka kunskap om delegation, utbildningsaktivitet
Kunskapsöversikten spridas, ”Problematisering av äldreomsorgsarbetet”, utbildningsaktivitet
Köp in feedbackverktyg och utbilda
Starta pilotarbetsplatser, kommunikativa insatser

Genomfört
Modell framtagen, information finns på Intranätet
Genomfört
Uppföljning sker under
2017
Pågående
Ingår i organisationsöversynen
Pågående
Årshjul för arbetsmiljöarbetet klart, ligger i Stratsys
Genomfört
Information finns på
Intranätet
Ej genomfört
Planeras hösten 2016
Genomfört
Pågående
Projektarbetsplatser är
Logatans gruppbostad
och Fristads hemtjänstgrupp. Projektet pågår
tom okt 2016

Stadskansliet

Sven-Erik Nystål

Stadskansliet

Sven-Erik Nystål

Stadskansliet

Svante Stomberg

Stadskansliet

Linnea Nilsson

Stadskansliet

Louise Streiby

Stadskansliet

Carola Samuelsson

Stadskansliet
Stadskansliet

Annika Klemming
Annika Klemming

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

PF 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

PF3
BESLUTSFÖRSLAG

Personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är
gemensamma för stadens nämnder och förvaltningar samt styrelser och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Fastställa de personalpolitiska riktlinjerna

2016-06-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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Stadskansliet
Personal- och förhandling

Personalpolitiska riktlinjer
Vision 2025
Vision 2025 är utgångspunkt för allt arbete. Vårt uppdrag som medarbetare och
chefer är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska erbjuda likvärdig
service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov. Vårt arbete ska göra
skillnad för Borås Stad och dess invånare.
Styr- och ledningssystemet
Stadens styr- och ledningssystem är en del i detta arbete. Styrningen ska bidra till att
verksamheten bedrivs effektivt mot uppsatta mål. Det handlar om att skapa ett samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter för dem vi är till för.
Ekonomin ger ytterst förutsättningarna för verksamheten, tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare och chefer.
Personalpolitiskt program
Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb och har tidigare fastställt Borås
Stads personalpolitiska program.
Personalpolitiska riktlinjer
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har uppgiften att utforma och
utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik. Det innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om riktlinjer för personalpolitiken.
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är gemensamma för stadens nämnder och förvaltningar samt styrelser
och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet
för chefer och medarbetare. De omfattar följande avsnitt:


Hållbart arbetsliv
o Samverkan
o God hälsa
o Arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur
o Jämställdhet och mångfald



Medarbetarskap och chefskap
o Medarbetarskap
o Ledarskap

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2



Personal och kompetensförsörjning
o Rekrytering och anställning
o Kompetensutveckling
o Lön



Idéer, ständiga förbättringar och innovationer

De personalpolitiska riktlinjerna fördjupas ytterligare i handböcker och rutiner. Dessa
behandlar hur-frågor och beslutas på tjänstemannanivå.
I den skuggade rutan redovisas exempel på detta och dessa exempel omfattas inte av
beslutet om riktlinjer. Dokument i den skuggade rutan som är markerade i fetstil är
vägledning som finns på intranätet idag.
Utöver riktlinjerna så finns det andra dokument, planer, policys, ställningstaganden,
arbetssätt och metoder som kan påverka hur stöd och vägledning utformas.
I den mån andra frågor uppkommer som bedöms ha principiell eller stor ekonomisk
påverkan så bereds de på vanligt sätt inför politiska beslut, t.ex. i förhandlingsdelegationen eller kommunstyrelsen.
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Personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och
är gemensamma för stadens nämnder och förvaltningar samt styrelser och bolag. Riktlinjerna
konkretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare.
De omfattar följande avsnitt:
•
		
		
		
		

Hållbart arbetsliv
• Samverkan
• God hälsa
• Arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur
• Jämställdhet och mångfald

• Medarbetarskap och chefskap
		 • Medarbetarskap
		 • Ledarskap
•
		
		
		

Personal och kompetensförsörjning
• Rekrytering och anställning
• Kompetensutveckling
• Lön

• Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Varje avsnitt inleds med Borås Stads principiella ställningstaganden. Därefter beskrivs ansvar
och förväntningar på chef respektive medarbetare i punktform i en tonad blå ruta. Avslutningsvis
samlas hänvisningar och länkar till olika former av stöd och vägledning i en tonad grön ruta.
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Hållbart arbetsliv
riktlinjer för samverkan
I Borås Stad spelar samverkan, med dialog och gemensam förståelse, en central roll. Borås
Stad och de fackliga organisationerna har tecknat ett samverkansavtal. Avtalet utgår från att
samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare är en naturlig del i verksamheten, oavsett om det
gäller medbestämmande, jämställdhet, arbetsmiljö eller andra verksamhetsfrågor. Målet med
avtalet är ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet, ansvar
och personlig utveckling är rättigheter för alla medarbetare.
Samverkan sker på alla nivåer i organisationen. Representanter för arbetsgivare och medarbetare för
en kontinuerlig dialog genom central samverkansgrupp (CSG), förvaltningsvis samverkansgrupp
(FSG) och lokal samverkansgrupp (LSG). På arbetsplatsträffen och vid medarbetarsamtalet
representerar medarbetaren sig själv. Samverkanssystemets röda tråd är dialogen. Det är den
öppna dialogen som bidrar till en fungerande verksamhet och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•
•

Har förståelse och kunskap om Borås
Stads samverkansavtal.
Bär chefsuppdraget och påminner
medarbetare om verksamhetsidén.
Ger förutsättningar för dialog på
arbetsplatsträffar.
Har en god kommunikation med
fackliga organisationer.
Uppmuntrar till gemensam förståelse
för uppdrag och utmaningar.

•
•
•
•

Har förståelse och kunskap om hur
arbetet med samverkan fungerar.
Är beredd att delta, medverka och ta
egenansvar.
Är delaktiga i dialogen på arbetsplatsen.
Visar respekt för varandras åsikter, roller
och funktioner.
Ser sin roll på arbetsplatsträffarna.

exempel på stöd och vägledning
Borås Stads samverkansavtal styr hur det interna arbetet med samverkan ska ske på samtliga
nivåer i organisationen. Samverkansgrupperna ansvarar för skyddskommittéuppdraget; att på
ett övergripande sätt planera arbetsmiljöarbetet. Det innebär att behandla frågor och planera
åtgärder för hur de risker som framkommer i arbetet ska förebyggas. Inom ramen för uppdraget
hanteras också företagshälsovård, arbetsmiljöutbildning, rehabilitering, förändringar av lokaler,
arbetsmetoder och organisation.
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Hållbart arbetsliv
riktlinjer för god hälsa
I Borås Stad har både det främjande, förebyggande och efterhjälpande arbetet en given plats.
De olika arbetssätten tar inte ut varandra utan kompletterar varandra. Genom att lyfta fram
det som skapar hälsa och ta tag i det som kan leda till ohälsa ges förutsättningar för en bra
arbetsmiljö.
Det är många faktorer som samspelar och är viktiga för ett upplevt välmående, både i arbetslivet
och privat. Med en bra arbetsmiljö och medarbetarens egna kloka val ökar förutsättningarna
för ett långt och hållbart liv.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•
•
•

Arbetar med systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Är uppmärksam och agerar på
varningssignaler om dåligt arbetsklimat
och tecken på ohälsa.
Ser till att arbetsbelastningen är rimlig
och prioriterar när det behövs.
Skapar möjlighet för reflektion.
Främjar gemensamma aktiviteter och
uppmuntrar friskvård.
Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till
en god stämning på arbetsplatsen.

•
•
•
•

Tar hand om sig själv och tar ett eget
ansvar för sin livsstil.
Tar vara på möjligheter till friskvård.
Påtalar brister i fysisk och psykisk
arbetsmiljö.
Använder de hjälpmedel som finns
och följer de rutiner som förebygger
arbetsmiljöproblem.
Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till
en god stämning på arbetsplatsen.

exempel på stöd och vägledning
Borås Stads övergripande mål för arbetsmiljöarbetet, tillika arbetsmiljöpolicy, visar ram och
riktning för arbetsmiljöarbetet. Ansvar, uppdrag, rutiner och blanketter finns samlat under
arbetsmiljö och hälsa på intranätet, uppföljningen sker i Stratsys SAM-modul. Förvaltningarnas och
arbetsplatsernas arbete inom hållbart arbetsliv sammanställs och följs upp i plan för lika rättigheter
och möjligheter. Borås Stads rehabiliteringsprocess styr rehabiliteringsarbetet. Arbetsskador och
tillbud dokumenteras i Heroma varSAM. Alla får ta del av kommunens friskvårdsförmåner och
personalklubben Merkraft erbjuder aktiviteter för en aktiv fritid. Borås Stad har också riktlinjer
för hantering av alkohol och drogmissbruk, rökfri arbetstid och för hot och våld i nära relationer.
Företagshälsovården, Medarbetarcentrum och Aleforsstiftelsen är samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet.
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Hållbart arbetsliv
riktlinjer för arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur
I Borås Stad värnas ett öppet arbetsklimat där medarbetare vill och kan uttrycka sin åsikt.
Genom att utmana rådande normer skapas ett klimat som styrs av tillit istället för misstroende
och det öppnas upp för dialog framför diskussion, debatt och tystnad. Genom att hjälpa varandra
och ta ansvar och visa respekt för såväl arbetsuppgifter, yrkesroller som för verksamheten
och den gemensamma arbetsmiljön skapas förutsättningar för ett gott klimat och en bra
kommunikation på arbetsplatsen.

chef

medarbetare

•
•

•

•
•
•
•

Strävar efter ett öppet arbetsklimat.
Är lyhörd för och synliggör rådande
normer.
Tydliggör framgångsfaktorer.
Skapar tillit.
Ger förutsättningar för en god
kommunikation.
Är en god representant för arbetsplatsen
och kommunen.

•
•
•
•

Uppmuntrar, berömmer och gläds med
andra.
Visar respekt och tar gemensamt ansvar.
Strävar efter gemensam förståelse och
utmanar rådande normer.
Uppmärksammar en bra
arbetsprestation.
Är en god representant för yrke och
arbetsplats.

exempel på stöd och vägledning
Borås Stads personalpolitiska program är tillsammans med Borås Stads kvalitetspolicy de två
övergripande styrdokumenten för hur medarbetare ska agera och reagera på arbetsplatsen;
professionellt, engagerat och med ett lärande förhållningssätt. I plan för lika rättigheter och
möjligheter får arbetet med arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur struktur och uppföljning.
Borås Stads kommunikationspolicy är styrdokumentet för hur vi ska förhålla oss till kommunikation
och verktygen för att kommunicera är samlade i en handbok för kommunikation.
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Hållbart arbetsliv
riktlinjer för jämställdhet och mångfald
Samtliga medarbetare i Borås Stad ska ha lika rättigheter och möjligheter. Genom att vara
goda förebilder och visa en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde skapas
förutsättningar för en bra verksamhet. En verksamhet som tar tillvara och värdesätter varje
medarbetares unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. En verksamhet som utvecklas och ger
medborgarna den absolut bästa servicen.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•
•

Förebygger diskriminering och
kränkande särbehandling.
Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.
Synliggör fördomar och har
återkommande samtal kring värderingar
och etik.
Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter i gruppen.
Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.

•
•
•

Har ansvar för att reagera när någon
inte möts med respekt.
Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.
Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter i gruppen.
Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.

exempel på stöd och vägledning
I plan för lika rättigheter och möjligheter samlas förvaltningens och arbetsplatsernas arbete inom
jämställdhet och mångfald med hälsa- och arbetsmiljöarbetet. Det finns vägledningsmaterial för
arbetet vid misstanke om våld i anställdas nära relationer.
Borås Stads löneöversynsprocess innehåller verktyg för att se och åtgärda strukturella löneskillnader
mellan kvinnodominerande och mansdominerande yrkesgrupper och oskäliga löneskillnader
inom yrkesgrupper. Genom att erbjuda heltid för alla ger Borås stad likvärdiga villkor för män
och kvinnor att kombinera arbetslivet med privatlivet. Den personalekonomiska redovisningen
synliggör hur väl Borås Stad lyckas i arbetet.
Samtliga arbetsplatser ska föra dialog om jämställdhets- och mångfaldsfrågor vid arbetsplatsträffar,
men det är ett ansvar för var och en att agera direkt vid misstanke om diskriminering och
kränkande särbehandling.
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Medarbetarskap och chefskap
riktlinjer för medarbetarskap
Ett gott medarbetarskap är avgörande för att en organisation ska fungera väl och skapa bra
verksamhet. I begreppet ingår förmågan att ta ansvar, lösa problem, hantera att man har delade
meningar och möta andra med respekt. Alla som ingått ett avtal om anställning är medarbetare.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•
•

Tar fram gemensamma mål och gör
dem kända.
Klargör förväntningar på prestationer,
roller och ansvarsfördelning.
Skapar delaktighet, samhörighet och ger
återkoppling.
Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.
Skapar god dialog och kommunikation.

•
•
•
•
•

Tar ansvar för och samarbetar med
andra för att nå de gemensamma målen.
Är engagerad och aktiv i arbetet och i
verksamhetens utveckling.
Lär av andra och delar med sig av
kunnande och erfarenhet.
Arbetar på ett professionellt sätt och
vårdar sin yrkesroll.
Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.
Skapar god dialog och kommunikation.

stöd och vägledning
Det personalpolitiska programmet är det övergripande styrdokumenter för hur chefer och
medarbetare ska agera på arbetsplatsen.
I det årliga medarbetarsamtalet diskuteras krav, förväntningar och de förutsättningar som
medarbetaren behöver. Samtalet dokumenteras i Medarbetaröverenskommelsen som också
innehåller en utvecklingsplan. Samma dokument används även när medarbetaren introduceras
och när medarbetaren avslutar sin tjänst.
Medarbetarens prestationer diskuteras i ett årligt lönesamtal. Samtalet utgår från Lönekriterier
för medarbetare.
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Medarbetarskap och chefskap
riktlinjer för ledarskap
Ett gott ledarskap är avgörande för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet.
Ledarskapet är en viktig förutsättning för att både enskilda medarbetare och hela arbetsgrupper
med beslutsamhet och engagemang ska sträva mot att göra goda arbetsinsatser och nå sina mål.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•
•
•

Har ansvar för att alla känner till och
förstår verksamhetens uppdrag.
Fattar beslut och skapar delaktighet.
Agerar tillitsfullt, skapar öppenhet och
trygghet.
Kommunicerar mål och resultat.
Är engagerad, tillgänglig och ger
återkoppling på prestationer.
Skapar god dialog och kommunikation.

•
•
•
•

Bidrar med synpunkter och förslag,
följer fattade beslut.
Arbetar för att nå uppsatta mål.
Kommunicerar öppet och direkt, ger
chefen återkoppling.
Söker aktivt och tar del av information.
Skapar god dialog och kommunikation.

stöd och vägledning
Det personalpolitiska programmet är det övergripande styrdokumenter för hur chefer och medarbetare
ska agera på arbetsplatsen.
I det årliga samtalet med överordnad chef diskuteras krav, förväntningar och de förutsättningar
som chefen behöver. Samtalet dokumenteras i Chefsöverenskommelsen som också innehåller
en utvecklingsplan. Samma dokument används även när chefen introduceras och när chefen
avslutar sin tjänst.
Medarbetarens prestationer diskuteras i ett årligt lönesamtal. Samtalet utgår från Lönekriterier
för chef.
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Personal- och kompetensförsörjning
riktlinjer för rekrytering och anställning
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror bland annat på
skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Med konkurrenskraftiga
anställningsvillkor skapas förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
medarbetare.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•

Sköter rekryteringen på ett professionellt
sätt.
Genomför introduktion för nya och
”återanlända” medarbetare.
Ger förutsättningar för medarbetaren
att skapa balans mellan arbete och
privatliv.
Är en god förebild och ambassadör för
Borås Stad som arbetsgivare.

•
•
•

Lämnar information som är värdefull
när ny eller vakant tjänst ska tillsättas.
Är aktiv och öppen för eget lärande och
för att dela med sig av eget kunnande
till andra.
Tar ansvar för att hitta balans mellan
arbete och privatliv.
Är en god förebild och ambassadör för
Borås Stad som arbetsgivare.

exempel på stöd och vägledning
Plan för kompetensförsörjning är verktyget för att arbeta strukturerat och proaktivt med
kompetensförsörjningen.
Vid rekrytering används ett kompetensbaserat rekryteringssätt vilket innebär en större träffsäkerhet
för att få ”rätt person på rätt plats”. Att arbeta strukturerat och kompetensbaserat minimerar
risken för felrekryteringar och säkerställer en icke diskriminerande rekrytering.
Alla nyanställda och medarbetare som varit frånvarande en längre tid ska få introduktion kring
organisation, arbetsuppgifter, kultur mm. En väl genomförd introduktion lägger grunden för
förståelse för uppdraget och trivsel på arbetsplatsen.
Lokala kollektivavtal kring bland annat arbetstid kan bidra till att skapa förutsättningar för balans
mellan arbete och privatliv. Det finns även andra förmåner som syftar till att medarbetarna ska
trivas och må bra.
Medarbetarcentrum ger stöd om medarbetare/chef står inför ett vägval i sin arbetssituation eller
om det finns behov av omställning eller avveckling.
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Personal- och kompetensförsörjning
riktlinjer för kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en förutsättning för att Borås Stad ska kunna möta förändrade behov.
Alla har ett eget ansvar för sin utveckling genom kontinuerligt lärande och är öppna för nya
arbetssätt och metoder. Vi lär av varandra och delar erfarenheter.
Borås Stad har en positiv syn på ”nätverkande” och gränsöverskridande samarbete som
möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom kommunen som med näringsliv och
andra organisationer.
Verksamheten organiseras så att det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling i
det dagliga arbetet.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•

Utvecklar sin egen kompetens i
ledarskap.
Har en aktiv omvärldsbevakning.
Har en god bild av verksamheten och
följer upp och medarbetarnas behov av
utveckling.
Ger medarbetarna förutsättningar för
personlig och yrkesmässig utveckling i
linje med verksamhetens behov.

•
•
•

Är aktiv och visar intresse för att
utveckla och lära sig mer.
Tar tillvara andras kunskap och delar
med sig av sin egen.
Kommer med förslag på egen
kompetensutveckling i linje med
verksamhetens behov.
Har mod och vilja att prova nya
arbetssätt

exempel på stöd och vägledning
Verktyg för att få fram aktuella utbildningsbehov bygger på grundstenarna; medarbetarsamtalet,
arbetsplatsträffen (APT) budget och organisering av arbetet.
Vid det årliga medarbetarsamtalet diskuteras den enskilda medarbetarens kompetensutvecklingsbehov.
Det dokumenteras i en individuell utvecklingsplan. De individuella planerna samlas i en gemensam
plan för arbetsplatsen och/eller förvaltningen.
Arbetsplatsträffarna är en arena för att diskutera verksamhetens/arbetsgruppens kompetens och
behov av utveckling.

personalpolitiska riktlinjer | 11

Personal- och kompetensförsörjning
riktlinjer för lön
Lönepolitiken ska bidra till goda verksamhetsresultat och att organisationens medarbetare
verkar för att nå de mål och uppdrag som politiken fastställt. Detta förutsätter att målen,
såväl för verksamheten som på individnivå, är tydliga och går att följa upp, det ska vara en
tydlig koppling mellan prestation och lön. Genom tydliga mål, väl kända lönekriterier och
väl förberedda lönesamtal blir det lättare för medarbetaren att bidra till verksamhetens mål.
Arbetsgivaren arbetar för och eftersträvar en ökad lönespridning.
Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel för verksamheten och arbetsgivarens lönepolitiska
prioriteringar ska synliggöras i budgetarbetet. Chefer ska ta hänsyn till hela verksamheten
och göra lönepolitiska prioriteringar. De lönepolitiska prioriteringarna behöver utgå från
verksamhetens behov av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.
Borås Stad ser positivt på försök och utveckling till alternativa karriärvägar såsom mentorsuppdrag
och utvecklingsuppdrag kopplat till lönebildning. Detta arbete fortsätter i Borås Stads
kompetensförsörjningsplan.

chef

medarbetare

•

•

•
•
•
•

•

Har kontinuerlig dialog om hur
verksamhetens mål, budget och lön
hänger ihop.
Har kunskap om lönebildning, avtal
och löneöversynsprocessen.
Ser till att lönekriterierna är kända på
arbetsplatsen kopplade till målen.
Är förberedd och aktiv vid
lönesamtalen.
Tillämpar individuell och differentierad
lön och har ansvar för lönesättningen
utifrån gällande lönekriterier och
måluppfyllelse.
Har kunskap om vad medarbetarna
bidrar med till verksamheten.
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•
•
•

Känner till lönekriterierna och
arbetsplatsens mål.
Funderar över sin egen arbetsprestation
kopplat till lönekriterierna.
Är förberedd och aktiv vid
lönesamtalen.
Resonerar om arbetsprestationer som
bidragit till verksamhetens mål.

stöd och vägledning
Borås Stads löneöversynsprocess beskriver övergripande hur arbetet med den årliga löneöversynen
ska gå till. Lönekriterierna ska vara kända och beskriva vad som värderas i den individuella
lönesättningen. Borås Stad har fastställt lönekriterier för chefer och för medarbetare.
Det årliga lönesamtalet ska utgå från verksamhetens mål och innebär en bedömning av medarbetarens
arbetsinsats och bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Vid samtalen förs dialog om de resultat
medarbetaren presterat i förhållande till mål och lönekriterier.
Varje år genomförs en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader.
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Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
riktlinjer för idéer, ständiga förbättringar och
innovationer
Verksamheter måste fortlöpande präglas av ett stort mått av idéer, ständiga förbättringar och
innovationer. Det är bland mängden idéer som också de bra idéerna finns. I praktiken är
skillnaden mellan ständiga förbättringar och innovation kanske inte så stor. Det handlar om
att skapa ett tillåtande klimat för kreativitet och förnyelse, för såväl vardagsförbättringar som
banbrytande snilleblixtar.
Kreativa idéer är en viktig framgångsfaktor för förnyelse och kvalitetsutveckling av stadens
verksamheter och samtidigt en förutsättning för att möta förändrade behov av stöd och service
hos kommuninvånarna.
Chefers inställning till idéer, ständiga förbättringar och innovationer har avgörande betydelse
för medarbetares kreativitet, motivation och engagemang. Det avgör den kreativa miljön. En
annan viktig faktor är det ges utrymme för idétid.

chef

medarbetare

•

•
•

•
•
•
•

Stödjer aktivt nya idéer, kreativitet och
vågar pröva nytt.
Tar bort hinder, detaljstyr inte.
Stärker tillit (trovärdighet, respekt,
rättvisa, tolerans).
Stödjer samverkan, nätverk, mångfald
och ser värdet i nya, långsiktiga
relationer.
Bidrar till förståelse och håller fokus så
att idéer ger resultat.

•
•
•
•

Öppen och motiverad för förändringar.
Bidrar till ett gott och innovativt
arbetsklimat.
Ger återkoppling på andras idéer
Möjlighet att snabbt använda och enkelt
få pröva nya idéer.
Kräver transparent hantering av
innovationsprocessen.
Ifrågasätter befintliga arbetssätt.

stöd och vägledning
Idéer måste tas om hand på ett strukturerat sätt, sorteras och avgöras vilka som det ska satsas
vidare på och se till att de därefter utvecklas och genomförs. Det innebär att det måste finnas
ett klimat där nytänkande stimuleras. Det måste finnas processer, strukturer och regelverk som
främjar idéer, ständiga förbättringar och innovationer.
Chefen agerar i enlighet med Riktlinjer för chefskap, medarbetare agerar i enlighet med Riktlinjer
för medarbetarskap och chefer och medarbetare i enligt med Borås Stads Kvalitetspolicy.

14 | personalpolitiska riktlinjer

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

PF4

BESLUTSFÖRSLAG

Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicyn visar Borås Stads övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det
långsiktiga arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöpolicyn klargör hur Borås Stad ska utforma arbetsmiljön och hur verksamheterna når
dit.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
fastställa arbetsmiljöpolicyn för Borås Stad

2016-06-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

x Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0463 026
Handläggare: Linnéa Nilsson, tfn 033-35 34 14
Datum/avdelningschef: 2016-06-02/Per Olsson
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Dnr 2016/KS0463

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Handläggare: Linnea Nilsson
Kommunfullmäktige

Arbetsmiljöpolicy
Ärendet
Arbetsmiljöpolicyn visar Borås Stads övergripande målsättning, viljeinriktning och
medel för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöpolicyn klargör hur Borås Stad ska utforma arbetsmiljön och hur verksamheterna når dit.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
fastställa arbetsmiljöpolicyn för Borås Stad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Arbetsmiljöpolicy

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:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder och styrelser
Gäller till och med: 2019
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Arbetsmiljöpolicy
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med
friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som ger
positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet
som kännetecknas av engagemang, professionalism
och lärande.
Borås stad ska ge chefer och medarbetare
förutsättningar för goda arbetsinsatser i en trygg och
säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret
för arbetsmiljön och företräds av cheferna. Fördelning
av arbetsmiljöuppgifter ska vara klart definierat och
känt. Medarbetare företräds av skyddsombud men
alla är skyldiga att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet
och ta ansvar för att uppmärksamma frisk- och
riskfaktorer.

•

Chef och skyddsombud genomgår
arbetsmiljöutbildning.

•

Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av
verksamheten och har en självklar plats vid
verksamhetsplanering och kvalitetsarbete.

•

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
Borås Stads SAM-kalender.

•

Plan för lika rättigheter och möjligheter bildar
en helhet med arbetsmiljöfrågor och hälso- och
jämlikhetsfrågor.

•

Hälsa och arbetsmiljö finns med på dagordningen
vid arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.

•
på en frisk arbetsplats:
• Finns en gemensam förståelse för verksamhetens
uppdrag och mål.

Alla tar ett personligt ansvar för den
gemensamma arbetsmiljön och bidrar till ett
positivt arbetsklimat.

•

Tidiga signaler på ohälsa tas på allvar.

•

Tar chefen ett särskilt ansvar för helheten och för
att arbetsuppgifterna är tydliga för medarbetarna.

•

Målet med rehabilitering är att få tillbaka
medarbetare i arbete.

•

Visar chef och medarbetare förtroende och tillit
för varandra och varandras kompetens.

•

Friskvårdsinsatser och utbildning inom
arbetsmiljöområdet sker fortlöpande.

•

Har medarbetaren handlingsutrymme vad gäller
hur arbetsuppgifter planeras och genomförs inom
ramen för verksamhetens uppdrag och krav.

•

Kränkande särbehandling och diskriminering inte
accepteras.

•

Får medarbetaren återkoppling och bekräftelse på
utfört arbete.

•

Alkohol och droger inte accepteras.

•

•

Får medarbetaren möjlighet till
kompetensutveckling.

Mångfald i form av olikheter i bakgrund,
erfarenhet, kompetens och andra personliga
förutsättningar tas tillvara.

den friska arbetsplatsen skapas genom
att:
• Arbetsmiljöfrågorna prioriteras av ledningen.
•

Arbetet planeras och prioriteras så att balans
mellan krav och resurser uppnås.
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Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 20162017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad överenskommer med Borås Basket om marknadsföring i Basketligan 2016-2017 enligt föreslaget
avtal till ett värde av 250 000 kr.

2016-06-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-13
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja
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Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0795 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 0768-88 71 18
Datum/avdelningschef: 2016-06-09/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens säsong 2016/2017 och gäller 1 september 2016 till 31 maj 2017.
Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr, landets högsta serie.
Klubbens åtagande

2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets uppvärmningsställ, samt
på den bakgrund som används vid presskonferenser vid lagets hemmamatcher.
3. Kommunen har rätt till skyltar med Borås Stads logotyp vid resultattavlan under klubbens
matcher i Boråshallen.
4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens webbplats.
5. Borås Stad står som matchvärd vid ett tillfälle under säsongen vid överenskommen match.
6. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter eller fotografering
i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i detta avseende.
7. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Basketligan att lotta ut bland
Borås Stads anställda.
Kommunens åtagande

8. Kommunen betalar till klubben 250 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben vid
säsongens början.
Övrigt

9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 8 förfaller till återbetalning, och
klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 2 och 4. Kommunen har rätt att avgöra
om klubben brustit i detta avseende.
10. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar eventuella kostnader för skyltar för sin exponering.
11. Reklamskatt är inte inkluderad i kontraktssumman. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den 20 juni 2016
Jonas Larsson
Borås Basket

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen Borås Stad

KU 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)
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Kommunens Kvalitet i Korthet 2015-2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Resultatet sänds till nämnder och bolag för analys och åtgärder för att förbättra resultaten.
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Kommentar:
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Programområde: 1
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-06-07/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2016/KS0314

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015-2016
Bakgrund
Borås Stad har deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet 2015. Mätningen administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL). Borås Stad har tidigare deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet 2007, 2009, 2011 och 2013.
240 kommuner har deltagit i mätningen 2015. Mer information om Kommunens
Kvalitet i Korthet och resultat för samtliga kommuner finns på SKL:s webbsida: Resultat 2015, KKiK.
I mätningen görs jämförelser mellan kommunerna utifrån fem perspektiv: Din kommuns tillgänglighet. Trygghetsaspekter i din kommun. Din delaktighet och kommunens information. Din kommuns effektivitet. Din kommun som samhällsutvecklare.
Uppgifter hämtas från befintlig nationell statistik och kompletteras med mätningar
som görs i den egna kommunen. Flertalet uppgifter avser 2015.1
Redovisning av resultatet
Redovisningen visar Borås Stads resultatutveckling för de tre senaste mätningarna
samt jämförs med medelvärdet för deltagande kommuner. Av tabellerna2 framgår det
vilka av måtten som kan relateras till målområdena i Borås 2025. Där finns även exempel på uppdrag till nämnderna i budget samt styrdokument som är tillämpliga. Bilaga.
Bra/ förbättrade resultat för Borås Stad

− Andelen medborgare som får svar på e- post inom två dagar har förbättrats i
stor utsträckning jämfört med de föregående mätningarna.
− Medborgarnas nöjdhet med kommunen som en plats att bo och leva på är
bland de 25 % bästa resultaten.
− Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med de föregående åren, men
ligger vid tiden för mätningen under riksgenomsnittet.
− Antalet barn per personal i förskolan har minskat jämfört med de föregående
åren, men ligger något högre än riksgenomsnittet.
− Andelen invånare som fått ekonomiskt bistånd ligger bland de 25 % bästa resultaten.

Information om varifrån uppgifterna hämtas finns i Verktygslåda KKiK 2015
Resultaten redovisas per verksamhet till skillnad från SKL:s redovisning, där resultaten redovisas utifrån fem
olika perspektiv.
1
2
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Resultat att förbättra

− Andelen som får svar på en enkel fråga via telefon har försämrats i jämförelse
med föregående år, men ligger över riksgenomsnittet.3
− Resultatet av medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen har
försämrats jämfört med de föregående mätningarna.
− Andelen barn som fått plats i förskola på önskat placeringsdatum har minskat,
men väntetiden på plats är förhållandevis kort och också kortare än riksgenomsnittet.
− Elevernas syn på skolan i årskurs 8 har endast förändrats marginellt i de senaste mätningarna och resultatet ligger även under riksgenomsnittet.
− Väntetiden på beslut om försörjningsstöd var vid tidpunkten för mätningen
betydligt längre än riksgenomsnittet.

Uppföljning och analys av resultatet
Syftet med att följa upp resultatet är att se hur väl verksamheterna tillgodoser medborgares och brukares behov. Resultaten kan jämföras med övriga kommuner som
deltagit och med oss själva över tid. Jämförelse med andra kommuner gör att vi kan
värdera om resultatet är bra eller mindre bra, samt att vi kan lära av dem som har
lyckats bra. Jämförelse med oss själva gör att vi kan se hur verksamheten har utvecklats i relation till medborgares och brukares behov.
Det är viktigt att resultaten analyseras och jämförs för att identifiera så väl framgångsfaktorer som förbättringsområden. Vad är orsaken till att ett resultat blev på ett visst
sätt? Leder de arbetssätt och metoder vi använder till ett bättre resultat? Vilka resultat
är viktigast att förbättra. Vilka åtgärder kan vidtas inom respektive nämnd/bolag för
att på så sätt bidra till en bättre service till våra medborgare.
Som stöd i analysen finns Borås Stads Handbok- Analys av resultat

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Resultatet sänds till nämnder och bolag för analys och åtgärder för att förbättra resultaten.
Ulf Olsson
Kommunalråd (S)

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Frågan om tillgänglighet per telefon belyses särskilt i ”Uppföljning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2013Rapport om Borås Stads tillgänglighet per telefon”.
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Uppföljning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2013Borås Stads tillgänglighet per telefon
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen översänder slutrapporten till Servicenämnden samt till Stadskansliet, personal- och förhandlingsavdelningen för vidare hantering, med mål att Borås Stads tillgänglighet per telefon ska öka.
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Uppföljning av Kommunens Kvalitet i Korthet
2013- Borås Stads tillgänglighet per telefon
Borås Stad deltar vartannat år i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. En del i undersökningen är hur god
kommunens tillgänglighet per telefon är.
2013 års undersökning visade att tillgängligheten kan förbättras. Servicenämnden
angav i sin uppföljning av tillgängligheten att ”Servicenämnden har i uppföljningen av kommunens tillgänglighet per telefon i Kommunens Kvalitet i Korthet efterlyst kunskap om ”vad de som
ringer till Borås Stad (och andra kommuner) själva har för åsikt om tillgängligheten. Vad tycker
egentligen medborgarna? Hur stort är problemet med att man får släppa fram, låt säga 4-5 signaler
innan man får svar? Hur står det i relation till att man inte får svar alls”?
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2014-10-27 att: ”Stadskansliet ges uppdraget att ta
fram underlag för hur medborgarnas synpunkter kan inhämtas gällande tillgänglighet per telefon”.
Kvalitet och utveckling har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vad
medborgarna tycker om tillgängligheten. För att få ytterligare resultat att jämföra med,
som underlag för att hitta förbättringsåtgärder, startades ett projekt i samråd med
Borås Stads personalchef.
Mål för projektet
− Borås Stad ska ha en tillgänglighet per telefon som i så hög grad som möjligt
motsvarar medborgarnas behov och förväntningar.
− Medborgaren ska på ett enkelt och snabbt sätt kunna komma i kontakt med
kommunen per telefon och känna sig nöjd med svarstider och bemötande.
− Utgöra underlag för bedömning av vilken ambitionsnivå som ska anges i beställning till Servicenämnden gällande telefonservice
Arbetssätt
− Enkät till medborgarna- feriearbetare genomför enkät med frågor till medborgare ”på stan”
− Enkät på webben med samma frågor som ovan
− Tilläggsfrågor i SCB:s Medborgarundersökning 2015 med samma frågor
− Servicemätning i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2015
− Ta del av synpunkter och klagomål på kommunens tillgänglighet per telefon
− Enkät till medarbetare - feriearbetare genomför enkät med frågor till tjänstemän inom förvaltningarna, som har kontakt med medborgarna
Resultat av projektet redovisas i bilagda handlingar.
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Slutapporten lämnas till Kommunstyrelsen som återrapportering av uppdraget 201410-27.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Kommunstyrelsen översänder slutrapporten till Servicenämnden samt till Stadskansliet, Personal- och
förhandlingsavdelningen för vidare hantering, med mål att Borås Stads tillgänglighet per telefon ska
öka.
Ulf Olsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

SLUTRAPPORT

Vad tycker medborgarna om Borås
Stads tillgänglighet per telefon

Stadskansliet 2016-04-18
Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
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1 Bakgrund
Borås Stad deltar vartannat år i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s undersökning
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. En del i undersökningen är hur god kommunens
tillgänglighet per telefon är.
2013 års undersökning visade att tillgängligheten kan förbättras. Servicenämnden angav i sin
uppföljning av tillgängligheten att ”Servicenämnden har i uppföljningen av kommunens tillgänglighet per
telefon i Kommunens Kvalitet i Korthet efterlyst kunskap om ”vad de som ringer till Borås Stad (och andra
kommuner) själva har för åsikt om tillgängligheten. Vad tycker egentligen medborgarna? Hur stort är problemet
med att man får släppa fram, låt säga 4-5 signaler innan man får svar? Hur står det i relation till att man inte
får svar alls”?
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2014-10-27 att: ”Stadskansliet ges uppdraget att ta fram underlag
för hur medborgarnas synpunkter kan inhämtas gällande tillgänglighet per telefon”.
Kvalitet och utveckling har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vad medborgarna
tycker om tillgängligheten.
För att få ytterligare resultat att jämföra med, som underlag för att hitta förbättringsåtgärder,
startades detta projektet i samråd med Borås Stads personalchef.

2 Mål
− Borås Stad ska ha en tillgänglighet per telefon som i så hög grad som möjligt motsvarar
medborgarnas behov och förväntningar
− Medborgaren ska på ett enkelt och snabbt sätt kunna komma i kontakt med kommunen
per telefon och känna sig nöjd med svarstider och bemötande
− Utgöra underlag för bedömning av vilken ambitionsnivå som ska anges i beställning till
Servicenämnden gällande telefonservice

3 Beskrivning av genomförandet
3.1

−
−
−
−
−
−

Arbetssätt
Enkät till medborgarna- feriearbetare genomför enkät med frågor till medborgare
”på stan” - Bilaga
Enkät på webben med samma frågor som ovan
Tilläggsfrågor i SCB:s Medborgarundersökning 2015
Servicemätning i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2015
Ta del av synpunkter och klagomål på kommunens tillgänglighet per telefon
Enkät till medarbetare - feriearbetare genomför enkät med frågor till tjänstemän inom
förvaltningarna, som har kontakt med medborgarna - Bilaga

Tidsplan
Våren 2015:
Juni-juli 2015:
Okt- nov 2015:
Febr- april 2016:
Maj 2016:
3.2

Förarbete
Introduktion, genomförande och sammanställning av enkät (feriearbetare)
Genomförande av medborgarundersökning och KKiK
Sammanställning av hela resultatet
Överlämnande av resultatet till Kommunstyrelsen

3

4 Resultat
Utgångsläge 2013
Servicemätningen i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2013 visade att endast 53 % av dem
som ringde till kommunen fick svar på en enkel fråga inom en minut. Medelvärdet för riket var
då 44 %.
4.1

5 Feriearbetarnas kartläggning- Bilaga
Några resultat ur feriearbetarnas enkät till medborgare
918 medborgare i ålder 18 år och uppåt har svarat på enkäten. Det var betydligt fler kvinnor än
män som svarade på enkäten. Av dem har 803 intervjuats av feriearbetarna, övriga har svarat på
enkäten på webben.
5.1

Enkätsvaren visar att 77 % av dem som svarat på enkäten sällan eller mycket sällan ringer till
Borås Stads växel. Det är endast 11 % som angett att de ringer oftare än en gång per månad.
De flesta, 82 %, upplever att svarstiderna i växeln är korta eller mycket korta.
Fler än hälften svarade att det är acceptabelt att de går fram upp till 6 signaler innan telefonist i
växeln svarar.
På frågan om vad man tycker om att komma till en växel med tonval var många positivt inställda.
42 % svarade att det var bra eller mycket bra, medan 25 % svarade att det var dåligt eller mycket
dåligt.
Exempel på positiva kommentarer är ”Det går snabbt, man kommer rätt” men även ”Det är
enkelt”. En del mindre positiva kommentarer om tonval var: ”Rätt så fort, ibland otydligt”, ”Det
är besvärligt med många val” och ”Det är svårt för äldre”.
På frågan om vad man tycker om att en telefonist svarar i telefonväxeln svarade 80,5 % att det är
bra eller mycket bra att en telefonist svarar. Endast 3,1 % tyckte det var dåligt eller mycket dåligt.
Exempel på positiva kommentarer är: ”Mer personligt”, ”Det är väldigt trevligt”, ”Man kommer
rätt”.
Feriearbetarnas analys av resultatet
Antal svarande:
Det var nästan dubbelt så många kvinnor än män som svarade, 68 respektive. 32 %. Framför allt
äldre kvinnor i åldern 65+ har varit mer benägna att svara på dessa frågor. Vi har sett att de är
lättare att få kontakt med dem och de har mer tid för att stanna och besvara frågorna.
5.2

Hur ofta ringer medborgarna:
Resultatet visar att den största delen av medborgarna ringer mycket sällan. Många av dessa
medborgare har berättat att de pensionerat sig och ringer då mycket sällan på grund av att man
inte längre är lika beroende av att få information på samma sätt som yngre medborgare kan. En
annan orsak till att man också ringer mycket sällan är på grund utav att man väljer att söka upp
information via internet istället.
Svarstider i växeln:
Olika personer upplever svarstiderna mycket olika. För en person kan svarstiderna upplevas som
korta även om man får vänta 4-5 minuter medan en annan person kan tycka att det är alldeles för
4

länge att vänta. Medborgarens uppfattning om svarstid anser vi kan bero väldigt mycket på den
nuvarande situationen medborgaren är i.
Att komma till en telefonist:
Orsaken till att så många har svarat att det är bra eller mycket bra, tror vi beror på att Borås Stad
har en mycket bra telefonservice utifrån de kommentarer vi har fått in. Kommentarer som tex.
”en personlig kontakt och ingen inspelad röst som leder en fel”, ”det är skönt att prata med en
person”, ”kan förklara sig bättre och få direkta svar” och ”väldigt trevliga och hjälpsamma
telefonister i Borås Stad” ger signaler om att medborgarna i Borås upplever telefonservicen som
väldigt bra.
5.3

−
−
−
−
−

Feriearbetarnas förslag till åtgärder för att förbättra
Växeln borde ha personal som kan svara på ett större utbud av frågor
Ha öppet på helger så medborgare kan ringa in
Mer tillgänglig information på Borås Stads hemsida
Upplysa om svarstider i växeln när folk ringer som mest
Få tala direkt med en kundservice

Några resultat ur feriearbetarnas enkät till medarbetare- Bilaga
121 medarbetare har svarat på enkäten. Av dem har 48 intervjuats av feriearbetarna, övriga har
svarat på enkäten på intranät.
5.4

De som intervjuats arbetar inom Arbetslivsförvaltningen, Fritids-och Folkhälsoförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
Medarbetarna blev tillfrågade om man har särskilda telefontider på arbetsplatsen. Det var
90 % av medarbetarna som svarade att de inte hade särskilda telefontider.
62 % av dem som svarar känner till Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning.
På frågan om hur riktlinjerna tillämpas på arbetsplatsen svarade 51 % att man hjälper och
påminner varandra om att koppla bort sina telefoner när man är upptagen.
De blev även tillfrågade om de tar hänsyn till ställtid (det vill säga den tid det tar att ta sig till eller
från möten eller andra aktiviteter). Det var 81 % som svarade att de tar hänsyn till ställtid när de
kopplar bort sina telefoner.
Nästan alla medarbetare kopplar bort sina telefoner. Det var 33 % som uppgav att de alltid gör
det när de lämnar sin arbetsplats. Det var 28 % som uppgav att de gör det en längre stund, mer
än 30 minuter. De som aldrig kopplar bort sina telefoner var 4 %
Feriearbetarnas analys av resultatet
Kännedom om riktlinjer för telefonanvändning:
Det kan bli svårt att uppnå en god telefonservice om man inte känner till riktlinjerna. Om man
vill uppnå en god tillgänglighet ska fler känna till riktlinjerna.
5.5

Hänsyn till ställtid:
Det var 19 % som inte tar hänsyn till ställtid, vilket påverkar tillgängligheten.
Det kan vara den andelen som inte känner till Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning som
inte tar hänsyn till ställtid.
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När kopplar man bort sina telefoner:
De som aldrig kopplar bort sina telefoner var 4 %, även här påverkar en liten andel
tillgängligheten.
Feriearbetarnas förslag till åtgärder för att förbättra
− Uppmana cheferna om att informera om riktlinjerna. Ett sätt att göra detta är att ta upp
det på APT
− Informationen till de som använder MEX-telefoner1 måste bli tydligare så att man vet hur
den ska användas
− Uppmana fler till att använda kalendern i Outlook

5.6

6 Enkät i samband med SCB:s medborgarundersökning- Bilaga
SCB:s medborgarundersökning genomfördes underhösten 2015. Enkätfrågorna om tillgänglighet
per telefon lades då med i utskicket till medborgarna.
Några resultat ur enkät till medborgare
474 medborgare i ålder 18- 84 år har svarat på någon eller några av frågorna i enkäten.
Fördelningen av kvinnor respektive män som svarat på frågorna är förhållandevis jämn mellan
könen. Men fördelningen av antal svarande och fördelningen mellan olika åldersgrupper varierar
mellan de enskilda frågorna.
6.1

Enkätsvaren visar att 62 % av dem som svarat, sällan eller aldrig ringer till Borås Stads växel.
Endast 10 % ringer cirka en gång per månad.
76 % anger att svarstiderna i växeln är korta eller mycket korta.
Hela 88 % anser att det är rimligt att det går fram upp till 8 signaler innan telefonist i växeln
svarar.
56 % anger att de tycker det är ganska bra eller mycket bra med tonval.
Exempel på positiva kommentarer är: ”Man slipper bli runtkopplad och förklara saken upprepade
gånger”. ”Ett smidigt sätt att komma till rätt person förutsatt att man inte får vänta för länge i
kö”. ”Ett bra tonvalssystem är betydligt bättre och enklare än att förklara sitt ärende så att ett
system ska förstå vad man säger”.
95 % tycker att det är ganska bra eller mycket bra att komma till en telefonist som svarar i växeln.
Exempel på positiva kommentarer är: ”Man har lättare att få rätt hjälp när man kan förklara sitt
ärende för en MÄNNISKA”!! ”Du får en person som förhoppningsvis kan dirigera dig till rätt
plats angående den hjälp du behöver”. ”Telefonist kan ibland svara på den fråga man har eller
koppla vidare till rätt person”.
Analys av resultatet
Svarsfrekvens i relation till fördelning mellan könen:
Fördelningen av kvinnor/män som svarat på enkäten är förhållandevis jämn till skillnad från
fördelningen i feriearbetarnas rapport, där det är betydligt fler kvinnor som svarat. SCB gör ett
statistiskt urval av fördelning mellan könen, men det förklarar inte i sig att fördelningen av svaren
6.2

1

En mex-telefon är en telefon som kan nås både via fast- och mobilnummer med växelanknytning.
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är så jämn då det är frivilligt att svara på enkäten. Kan det vara så att en enkät från SCB rankas
högre av män än en lokal enkät och att de därmed är med benägna att svara på den?
När det gäller hur ofta medborgarna ringer, svarstider i växeln och antal signaler som det är
acceptabelt att vänta syns samma tendens som i feriearbetarnas rapport. Även när det gäller
tonval och att komma till en telefonist när man ringer är det stor samstämmighet i medborgarnas
svar.
En mer omfattande analys av resultatet kommer att göras i samverkan med Serviceförvaltningen.

7 Servicemätning i Kommunens Kvalitet i Korthet
En del i Kommunens Kvalitet i Korthet är en servicemätning, som visar hur god kommunens
tillgänglighet per telefon är. I servicemätningen ställs ett antal frågor inom olika verksamhetsområden. Uppringning sker via kommunens växel.
Resultat av servicemätningen2- Bilaga
Servicemätningen 2013 visade att 53 % av dem som ringde till kommunen fick svar3 på en enkel
fråga. Medelvärdet för de deltagande kommunerna var då 44 %.
7.1

I 2015 års mätning har andelen dem som ringer och får svar på en enkel fråga minskat till 48 %.
Medelvärde4 för samtliga deltagande kommuner 20155är 46 %. Borås Stads resultat ligger
fortfarande över medelvärdet, men medan det genomsnittliga resultatet för deltagande
kommuner förbättrats, har Borås Stads resultat försämrats. Andelen samtal där den som ringer
inte fått någon kontakt är 42 %.
Analys av resultatet
I uppföljningen av 2013 års rapport angav nämnderna ett antal förbättringsåtgärder för att
förbättra tillgängligheten per telefon.
7.2

Några exempel på åtgärder:
− Gå igenom Rutiner för telefonanvändning regelbundet, t ex på arbetsplatsträff
− Använda kalendern i Lotus Notes och lägga in frånvaro där
− Vidarekoppla sina telefoner då de är upptagna vid till exempel möten
− Se över att rutinen gällande att delge växeln rätt information
− Chefer på alla nivåer föregår med gott exempel och betonar vikten av att medborgarna
ska erhålla ett mycket gott bemötande
− Ökat medvetande gällande vikten av att vara tillgänglig och att hantera frånvaro på ett
korrekt sätt.
− Att påminna varandra om att koppla ifrån telefon och lägga undan denna innan ett möte
startar.
Några nämnder svarade att de har egna kundmottagare eller bemannad reception, som känner till
verksamheten bättre än i huvudväxeln, och har alltså bättre möjlighet att slussa samtalen till
medarbetare som kan besvara samtalen.

2

Måttet redovisas i procent av hur stor andel av dem som ringer till kommunen som får en direkt kontakt
Svar på en enkel fråga inom 60 sekunder
4 Medelvärdet avser 2015 års mätning i samtliga deltagande kommuner
5 184 kommuner har deltagit i 2015 års mätning
3
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2015 års servicemätning visar att de nämnder som ansvarar för bygglov, förskola och
äldreomsorg förbättrat sin tillgänglighet jämfört med föregående mätning. Tillgängligheten har
försämrats inom grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, miljö samt inom gator
och vägar.
Andelen samtal där den som ringer inte får någon kontakt alls har för flera nämnder/verksamheter inte förändrats i någon större omfattning jämfört med 2013 års mätning.
I servicemätningen ställs samma frågor till kommunen per e- post6. För kommunen som helhet
får 83 % av medborgarna svar inom ett dygn, vilket är i nivå med riket. Andelen som inte får svar
alls är 7 %.
Det är alltså en väsentlig skillnad i tillgängligheten per telefon och tillgängligheten per e-post. När
det gäller att svara på e- post har samtliga verksamheter behållit eller förbättrat sitt resultat, vilket
tyder på att de åtgärder nämnderna beslutat om där har gett effekt.
Det har, med några få undantag, inte skett motsvarande förbättringar utan till och med en del
försämringar av tillgängligheteten per telefon, trots de åtgärder som nämnderna beslutat att
genomföra.
Det får anses som anmärkningsvärt, att en så stor andel som 42 % av dem som ringer till
kommunen, inte får någon kontakt alls med en handläggare som kan svara på en enkel fråga.
Servicenämnden har i sin uppföljning av 2013 års servicemätning angett att: ”De klagomål vi får till
Borås stads växel handlar oftast inte om att det är långa svarstider. Klagomålen rör att det kan vara mycket svårt
att få tag på vissa medarbetare eftersom dessa är upptagna till exempel med sammanträden och därför har sina
telefoner bortkopplade. De har handlat om att man först får meddelande att den man söker är på sammanträde
till kl 12.00. När man ringer kl 12.00 får man meddelande att medarbetaren är på lunch till kl 13.00. När
man ringer kl 13.00 får man ett nytt meddelande att medarbetaren är upptagen med sammanträde resten av
dagen och återkommer först dagen därpå
Vi vet också att medarbetare missar att koppla bort sin telefon när de inte är på plats. Dessa samtal hamnar
också i växeln.
Enligt Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning ansvarar var och en för sin telefon. Vi ser att fler behöver bli
bättre på att koppla bort sin telefon då de inte är tillgängliga”.
Vid en jämförelse med övriga kommuner7 som deltagit i mätningen är det 20 av dessa som har en
tillgänglighet på 60 % eller mera. Av dessa är det endast 4 som uppnått mer än 70 %
tillgänglighet.
Det behöver göras en mer omfattande analys av orsaker till att de åtgärder som nämnderna
beslutat om gällande tillgänglighet per telefon, inte ser ut att ha gett någon effekt. Borås Stad är
inte ensam om att ha brister i tillgängligheten, men det finns ändå några kommuner som lyckats
bättre och som Borås Stad kan lära av.

6
7

Svar på e- post inom ett dygn
184 kommuner har deltagit i 2015 års mätning
8

8 Synpunkter eller klagomål på kommunens tillgänglighet per telefon
Det har inte kommit in några synpunkter och klagomål på tillgängligheten per telefon i Borås
Stads synpunktshantering.

9 Uppföljning
−
−
−
−

En mer omfattande analys av resultatet
Servicemätning i KKiK 2017
Medborgarundersökning 2017
Synpunktshanteringen

10 Rekommendation om fortsatt arbete
Kommunen centralt
− Revidering av riktlinjer för telefonanvändning
− Följa upp riktlinjerna regelbundet
Förvaltningar och bolag:
− Säkra kännedom om och förståelse för riktlinjer för telefonanvändning
− Säkra efterlevnad av riktlinjer för telefonanvändning
− Identifiera framgångsrika metoder för att öka tillgängligheten
− Översyn av rutiner och förhållningssätt för när och hur telefoner kopplas vidare

11 Överlämnande
Slutapporten lämnas till Kommunstyrelsen som återrapportering av uppdraget 2014-10-27.
Kommunstyrelsen översänder slutrapporten till Servicenämnden samt till Stadskansliet, Personaloch förhandlingsavdelningen för vidare hantering, med mål att Borås Stads tillgänglighet per
telefon ska öka.

Bilagor
1. Feriearbetarnas rapport
2. Resultat enkät till medborgare
3. Resultat enkät till medarbetare
4. Resultat enkät via SCB
5. Utdrag ur - servicemätning 20158 i KKiK

8

Servicemätningen 2015 jämförs i rapporten från Profitel med 2014 års resultat för riket då den genomfördes
tidigare i Borås Stad än i övriga deltagande kommuner.
9

Vad tycker medborgarna om Borås
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Rapport medborgarenkät
Mål med kartläggningen
•

Leverera resultat som beskriver medborgarnas behov och förväntningar avseende
kommunens tillgänglighet per telefon.

•

Resultatet av intervjuerna kan utgöra en del av underlaget för beställningen till
Servicenämnden gällande telefonservice.

Koppling till styrdokument
•
•

Kvalitetspolicy
Riktlinjer för telefonanvändning

Så här har vi arbetat
Intervjuer med medborgare ”på stan” om tillgänglighet per telefon
•
•
•
•
•
•

Intervjuerna genomförs på olika platser i stan enligt schema
Medborgare i ålder 18-84 år har intervjuats
Svaren har registrera i I- pad
Svaren har sammanställts och bearbetats
Analys av resultaten har gjorts
Förslag till åtgärder för att förbättra

Mål antal intervjuer
Målet var att få ihop-500-600 intervjuer

Resultat medborgarenkät
Hur många har svarat totalt?
Det var totalt 918 personer i ålder 18 år och uppåt, som svarade på medborgarenkäten. Detta
var mer än målet som var på, cirka 500-600 svar. 74 % av dem som svarade angav att de var
bosatta i Borås1.
Hur många män/kvinnor svarade?
Av alla tillfrågade som svarade var det betydligt fler kvinnor som besvarade enkäten. Det var
nästan dubbelt så många kvinnor än män som svarade, 32 % respektive 68 %.

1

I kommunens centralort, i annan tätort i kommunen, utanför tätort i kommunen.
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Hur var fördelningen på olika åldersgrupper mellan kvinnor och män?
I alla åldersgrupper var det fler kvinnor än män som svarade på enkäten. I den yngsta
åldersgruppen (18-24 år) var det 35 män och 62 kvinnor som svarade. I åldersgruppen 45-54
år var det fortfarande mer kvinnor än män som svarade; 44 män respektive 67 kvinnor. Om
man granskar en av de äldsta åldersgrupperna (65-74 år) finner man att mer än dubbelt så
många kvinnor som män har svarat, 49 män respektive 127 kvinnor.
Hur ofta ringer man till Borås Stads växel?
De som angett att de bor i Borås fick svara på frågan om hur ofta man ringer till Borås Stads
växel. Svarsalternativet som sticker ut är de som ringer sällan eller mycket sällan, cirka en
gång om året. Detta är 77 % vilket är mer än hälften av de som svarade. Endast 11 % av de
som svarade säger att de ringer mycket ofta, mer än en gång i månaden.
Hur upplever man att svarstiderna i växeln oftast är?
De som angett att de ringer till Borås Stads växel fick även svara på frågan om hur man
upplever att svarstiderna i växeln oftast är När medborgarna ringer till Borås Stads växel
upplever 82 % att svarstiderna i växeln är korta eller mycket korta. 18 % ansåg att
svarstiderna var långa eller mycket långa.
Vad tycker man om tonval?
Alla som svarade på enkäten blev tillfrågade om vad de tycker om tonval. Resultaten visar att
många är positivt inställda till tonval. Av dem som svarade tyckte 42 % att tonval var bra
eller mycket bra. En annan stor grupp (32 %) tyckte att tonval varken var bra eller dåligt.
26 % ansåg att tonval var dåligt eller mycket dåligt.
Exempel på positiva kommentarer är ”Det går snabbt, man kommer rätt” men även ”Det är
enkelt”. En del mindre positiva kommentarer om tonval var: ”Rätt så fort, ibland otydligt”,
”Det är besvärligt med många val” och ”Det är svårt för äldre”.
Vad tycker man om att komma till en telefonväxel med telefonist som svarar?
Alla som svarade på enkäten blev tillfrågade om vad de tycker om att en telefonist svarar i
telefonväxeln. 82 % tyckte att det är bra eller mycket bra att en telefonist svarar. 3 % tyckte
det var dåligt eller mycket dåligt.
Exempel på positiva kommentarer är ”Mer personligt”, ”Det är väldigt trevligt”, ”Man
kommer rätt”.
Hur många signaler tycker man att det är acceptabelt att det går fram innan
telefonisten svarar?
Alla som svarade på enkäten blev även tillfrågade om hur många signaler man tycker att det
är acceptabelt att det går fram innan telefonisten svarar. Mer än hälften, 60%, svarade att 4-6
signaler var acceptabelt.
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Analys av resultat- medborgarenkät
Andel män, respektive kvinnor som besvarat enkäten
Det var nästan dubbelt så många kvinnor än män som svarade, 68 respektive. 32 %. Framför
allt äldre kvinnor i åldern 65+ har varit mer benägna att svara på dessa frågor för. Vi har sett
att de är lättare att få kontakt med dem och de har mer tid för att stanna och besvara
frågorna. Vi har även fått svar från män men vi har tyvärr inte fått lika mycket svar som med
kvinnor på grund utav att männen vill helst inte besvara frågor och har heller inte haft tid för
att stanna och besvara enkäten.
Hur ofta ringer man till Borås Stads växel? 033-35 70 00
Utav 918 medborgare som har svarat på enkäten, så bor 677 st i Borås och har fått svara på
frågor kring Borås Stads växel.
Resultatet visar att den största delen av medborgarna ringer mycket sällan. Många av dessa
medborgare har berättat att de ringer mycket sällan på grund utav att man till exempel har
pensionerat sig och ringer då mycket sällan på grund av att man inte längre är lika beroende
av att få information på samma sätt som yngre medborgare kan behöva göra. En annan
orsak till att man också ringer mycket sällan är på grund utav att man väljer att söka upp
information via internet istället.
Varför många istället väljer att söka upp information via internet tror vi kan bero på att det
är ett lättare och snabbare alternativ för medborgaren som vill få information fort. Faktorer
för att man väljer internet före telefonväxeln kan bland annat vara att man anser att växeln
inte svarar eller att man får vänta väldigt länge. En del av dem som svarat på enkäten har
angett att det är långa väntetider i växeln.
Som slutsats kan vi se att de flesta medborgare ringer mycket sällan och vi tror de väljer att
använda internet istället. De har pensionerat sig eller mycket sällan är i behov av att ringa
Borås Stads telefonväxel. Resultatet som visar att de ringer ”mycket sällan” är har den största
andelen av svarsalternativen. En stor del av svaren kommer från medborgare 65 till 74 år,
både män och kvinnor, som är den största åldersgruppen i enkäten.
Hur upplever man att svarstiderna i växeln oftast är?
Utav de medborgare som bor i Borås och har fått svara på frågan angående hur man
upplever svartiderna i växeln oftast är, är det 431 personer svarat på frågan.
Medborgarens uppfattning om svarstid anser vi kan bero väldigt mycket på den nuvarande
situationen medborgaren är i. Till exempel kan en medborgare som ringt in till Borås Stads
växel nyligen ha upplevt svarstiden som mycket kort eller mycket lång. Olika personer
upplever svarstiderna mycket olika. För en person kan svarstiderna upplevas som korta även
om man får vänta 4-5 minuter medan en annan person kan tycka att det är alldeles för länge
att vänta.
En orsak till väntetider kan vara hur många som ringer in till Borås Stads växel. Under vissa
tider under dagen kan svarstiderna vara mycket längre än andra tider och då upplever
förmodligen medborgaren att det tar längre tid innan man kommer fram.
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Som slutsats kan vi se att, hur medborgaren upplever svarstiderna i växeln kan se väldigt
olika ut från person till person. Resultatet kan också se väldigt olika ut på grund av hur
många som ringer in till växeln vid vissa tider. På grund av variationen av svarstider dvs kort
eller lång svarstid när medborgare ringer, så upplever man svartiden olika.
Vad tycker man om tonval?
Vi har frågat alla 918 om vad de tycker om tonval. Många av personerna som blivit
intervjuade anser att tonval är bra.
Kommentarerna visar att de tycker det går fortare och är lätt att göra själv. Det är en
snabbare och lättare service, samtidigt som man slipper vänta på att en telefonist ska svara
och att det är något man kan göra på egen hand. Detta är ett svar som många yngre i åldern
35-44 angett.
Vi kan dock se att många äldre tycker att tonval är dåligt. Orsaken till detta tror vi är att man
inte alltid hör så bra vad tonvalet säger när man är äldre i åldern 65+. Man missuppfattar och
kommer fel när man ska knappa sig fram eller det är krångligt att både se, höra och agera
snabbt med olika knappar för att komma dit man ska. Konsekvensen blir att man blir
förvirrad och vet inte vart man ska vända sig för att få den hjälp man söker.
Vi kan tydligt se att tonval inte är något fungerande för alla. För att förbättra kring tonval
anser vi att man måste nå ut mer till befolkningen genom att ta reda på vad som fungerar bra
och vad som fungerar dåligt och sedan reda ut hur man ska göra så att alla upplever tonval
som något lätt att göra och som något mycket positivt alternativ.
Som slutsats anser vi att om man ska ha tonval måste det vara mycket enkelt och lätt för alla
åldrar. Äldre personer i åldern 65 och uppåt bör ha samma möjlighet att förstå och kunna
utföra tonval lika bra som yngre personer i ålder 24 och uppåt.
Vad tycker man om att komma till en telefonväxel med telefonist som svarar?
Vi har frågat alla 918 om vad de tycker om att komma till en telefonväxel. En stor andel har
angett svarsalternativet ”Bra eller mycket bra”.
Orsaken till att så många har svarat att det är bra eller mycket bra, tror vi beror på att Borås
Stad har en mycket bra telefonservice utifrån de kommentarer vi har fått in. Kommentarer
som tex. ”en personlig kontakt och ingen inspelad röst som leder en fel”, ”det är skönt att
prata med en person”, ”kan förklara sig bättre och få direkta svar” och ”väldigt trevliga och
hjälpsamma telefonister i Borås Stad” ger signaler om att medborgarna i Borås upplever
telefonservicen som väldigt bra.
Orsaken till varför en liten andel har svarat att det är dåligt eller mycket dåligt har vi kunnat
se genom de kommentarer som personerna delat med sig av. Vi har fått in kommentarer
som tex. ”lite otrevliga och nonchalanta”, ”blir kopplad hit och dit”, ”de är stressade” och
”telefonister som inte vet vart man ska”. Varför folk upplever det så kan ha flera orsaker, t
ex hur det ser ut i dagsläget hos växeln. Det framgår inte av kommentarerna om man avser
Borås Stads växel eller växel hos myndigheter i allmänhet.
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Som slutsats kan vi se att en stor andel av dem som intervjuats tycker det är bra att komma
till en telefonväxel med en telefonist som svarar men det finns också se ett litet antal som
inte tycker det är så bra.

Förslag till åtgärder- vad kan vi göra för att förbättra?
Telefonväxel med telefonist som svarar?
För att förbättra telefonservicen i växeln anser vi att man borde ha personal som kan svara
på ett större utbud av frågor. Konsekvensen av detta skulle bli att medborgaren inte behöver
kopplas till flera olika ställen.
Ett annat förslag skulle vara att ha öppettider på helger så att medborgare kan ringa in. Men
det skulle kunna bli ett problem då vi tror att intresset av att jobba helger inte är stort.
Man skulle också kunna göra informationen på Borås Stads hemsida mer tillgänglig, så att
medborgare kan finna svar på sin fråga via internet istället.
Svarstiderna i växeln
Vårt förslag är att upplysa mer om när folk ringer som mest till exempel genom att lägga upp
ett tidsschema för hur långa väntetiderna är. Det ger medborgarna information om när det är
lämpligt att ringa för att slippa långa väntetider.
Tonval
För att förbättra tonval anser vi att det ska vara tydligt, enkelt att göra för alla genom att ta
hänsyn till alla åldrar och minska valmöjligheterna men förstora områdena.
Ett förslag skulle vara att ha en valmöjlighet som innebär att man får tala direkt med en
kundservice.
Bilaga
Frågeformulär medborgare
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Rapport medarbetarenkät
Mål med kartläggningen
•

För att se hur det står till på dem olika förvaltningarna och hur informerade de är om
riktlinjerna för telefonanvändning och hur de tillämpas

•

För att i nästa steg kunna förbättra och förenkla för medborgarna så att de enkelt ska
kunna få tag på personerna de söker.

Koppling till styrdokument
•
•

Kvalitetspolicy
Riktlinjer för telefonanvändning

Så här har vi arbetat
Intervjuer med anställda om tillgänglighet per telefon
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervjuerna genomförs på förvaltningarna enligt schema
Ringa respektive förvaltning och handläggare för att bestämma lämplig tid- försök att
få flera intervjuer vid samma tillfälle
Träffa handläggare- Fråga vad handläggaren jobbar med, vad arbetet innebär och gör
en kort beskrivning av hans/hennes arbete2
Genomför intervjuerna
Registrera svaren i surfplattan
Svaren sammanställs och bearbetas
Analys av resultaten
Förslag till åtgärder för att förbättra

Mål antal intervjuer: 50 st

Resultat medarbetarenkät
Hur många har svarat totalt?
Totalt har 121 personer svarat på enkäten angående svarstider på de olika förvaltningarna där
vi har fått mycket blandade svar.
Vi fick faktiskt mer intervjuer på förvaltningarna än förväntat. Till en början så hade vi 48
personer att intervjua. Efter hand som tiden gick så intresserade sig fler personer för vårt
arbete och erbjöd sig att bli intervjuade.

2

Resultatet redovisas i rapport Feriearbetare 2015
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Men tyvärr hade inte alla möjlighet att kunna ta sig tiden. Det var även medarbetare som
gjorde enkäten på intranätet vilket resulterade i att antalet som svarat ökade.
Vad har de svarat på frågorna antal/andel positiva/negativa
Alla har svarat på samtliga frågor förutom de två frågorna ”Hur tillämpas riktlinjerna på din
arbetsplats” och ”I vilka situationer kopplar du bort din telefon”. Där var det 79 personer
som hade svarat.
De flesta tyckte att tillgängligheten på deras arbetsplats var god och att man lätt kunde nå
dem. Det var bara några få som tyckte det inte fungerade så bra på deras arbetsplatser.
Vilka kommentarer har de lämnat- urval
’’Vi kopplar bort oss, men vi skriver också hänvisning till växeln så de kan se var vi är och
vem man kan ringa till istället. Eller lämna meddelande, förstås.’’
’’På arbetsplatsen är det bra telefonservice då de alltid försöker att finnas vid telefonen och
tar emot de flesta av alla samtal som ringer in. De har en god tillgänglighet till både
telefonservice och medborgare som ringer in.’’
’’Vi har även fast telefon här som alla hjälper till att svara i så även om man är upptagen i
möte så finns alltid någon annan på plats som kan svara.’’

Analys av resultat medarbetarenkät
Hur många har svarat totalt
Det var totalt 121medarbetare från Borås Stads olika förvaltningar som svarade på enkäten.
En del av medarbetarna svarade på internet, vissa blev intervjuade av feriearbetare på
förvaltningarna.
Har man särskilda telefontider på arbetsplatsen?
Medarbetarna blev tillfrågade om man har särskilda telefontider på arbetsplatsen. Det var
90 % av medarbetarna som svarade att de inte hade särskilda telefontider.
Detta tyder på att tillgängligheten bör vara stor, dock var det 10 % som svarade att man hade
särskilda telefontider. Den lilla andelen kan påverka tillgängligheten, på så sätt att det kan bli
svårare att nå rätt handläggare, men det finns oftast skäl till särskilda telefontider.
Känner man till Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning?
Man blev även tillfrågad om de känner till Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning. En
stor andel (62 %) svarade att man känner till riktlinjerna. En mindre andel (38 %) svarade att
de inte känner till riktlinjerna.
Det kan bli svårt att uppnå en god telefonservice om man inte känner till riktlinjerna. Om
man vill uppnå en god tillgänglighet ska fler känna till riktlinjerna.
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Tillämpas riktlinjerna på arbetsplatsen?
Sedan blev de tillfrågade om hur riktlinjerna tillämpas på arbetsplatsen. Hälften (51 %)
svarade att man hjälper och påminner varandra att koppla bort telefonerna när man är
upptagna. Alla kanske inte har tillräcklig koll på riktlinjerna, men man hjälper varandra.
Tar man hänsyn till ställtid?
De blev även tillfrågade om de tar hänsyn till ställtid (det vill säga den tid det tar att ta sig till
eller från möten eller andra aktiviteter) när de kopplar bort sina telefoner. Det var 81 % som
svarade att de tar hänsyn till ställtid. Det var 19 % som inte tar hänsyn till ställtid, vilket
påverkar tillgängligheten.
Varför tar man inte ställning till ställtid? Det kan vara den andelen som inte känner till Borås
Stads riktlinjer för telefonanvändning som inte tar hänsyn till ställtid. Varje handläggare
måste själv korrigera i kalendern, så att man tar hänsyn till ställtid.
När kopplar man bort sina telefoner?
Nästan alla medarbetare kopplar bort sina telefoner. Det var 33 % som uppgav att de alltid
gör det när de lämnar sin arbetsplats. Det var 28 % som uppgav att de gör det en längre
stund, mer än 30 minuter. Det var 27 % som uppgav att de gör det när de har möten. De
som aldrig kopplar bort sina telefoner var 4 %, även här påverkar en liten andel
tillgängligheten. 53% av medarbetarna använder kalendern i Outlook

Förslag till åtgärder- vad kan vi göra för att förbättra?
Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning
Förslag på åtgärder. På frågan ”Känner du till Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning?”
svarade 38 % nej. Ungefär en av tre har alltså inte kännedom om riktlinjerna. De siffrorna
kan och borde förbättras. Ansvaret ligger hos cheferna. Att de anställda inte vet om
riktlinjerna beror på bristande information. Så att uppmana cheferna om att informera om
riktlinjerna vore ett bra sätt. Ett sätt att göra detta är att ta upp det på APT. Endast 13 %
hade tagit upp dem på APT.
Kopplar man bort telefonerna
Det är ganska många av arbetarna, 34 %, som har MEX-telefon. MEX-telefon är ett bra
verktyg, men man måste använda det på rätt sätt. Också här är brist på kunskap och
information bidragande faktorer till att det finns problem med MEX-telefonerna.
Informationen till de som använder MEX-telefoner måste bli tydligare så att man vet hur
den ska användas.
Varannan medarbetare använder kalendern i Outlook. Outlook är bra på så sätt att man kan
ställa in regelbundna tider som man kopplar bort sin telefon, till exempel varje dag vid 12.0013.00 går man på lunch eller man har APT ett särskilt datum varje månad. Uppmana fler till
att använda kalendern i Outloook!
Bilaga:
Frågeformulär medarbetare
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Vi som har gjort jobbet och rapporten
Jag heter Felix Källsmyr och är 15 år gammal och går på Bäckängsgymnasiet, på den
högskoleförberedande linjen demokrati och mänskliga rättigheter. Jag tror det kommer bli
väldigt roligt och intressant eftersom jag är samhällsintresserad och gillar att diskutera
samhällsfrågor.
Jag heter Olivia Richard och är 15 år gammal. Till hösten börjar jag entreprenörsprogrammet
på Svenerikson gymnasiet. Det ska bli väldigt roligt då jag är mycket intresserad av att driva
företag, entreprenörskap och allt som linjen har att erbjuda. På fritiden tycker jag om att
spela innebandy och vara med vänner.
Jag heter Rasmus Sandmer och är 16 år gammal. Just nu har jag ett gött sommarlov, men
efter det ska jag börja på Bäckängsgymnasiet. Jag ska plugga medicin och hälsa. På fritiden
tränar jag gång och foppoll (fotboll).
Mitt namn är Robin Palmér och är 17 år gammal. Jag ska börja mitt andra år på
Bäckängsgymnasiet. Programmet som jag läser heter Europa i världen och är ett
samhällsvetenskapligt program. Detta passar mig eftersom att jag är intresserad av
samhällsfrågor .På fritiden är jag mycket aktiv. Jag jobbar ideellt i föreningen SK Elfsborg
där jag är vattenpolotränare för yngre barn. Själv spelar jag vattenpolo på fritiden.
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Vad tycker medborgarna om Borås Stads
tillgänglighet per telefon?
Medborgarenkät

1

Kön
Namn

Antal

%

Man

295

32,1

Kvinna

623

67,9

918

100

Total
Svarsfrekvens
100% (918/918)

2

Ålder
Namn

Antal

%

18-24

124

13,5

25-34

114

12,4

35-44

132

14,4

45-54

125

13,6

55-64

159

17,3

65-74

187

20,4

75Total

77

8,4

918

100

Svarsfrekvens
100% (918/918)

3

Bor du i Borås?
Namn

Antal

%

Ja

677

73,7

Nej

241

26,3

918

100

Total
Svarsfrekvens
100% (918/918)

4

Var i Borås bor du?
Namn

Antal

%

I kommunens centralort

301

44,7

I annan tätort i kommunen

281

41,8

91

13,5

673

100

Utanför tätort i kommunen
Total
Svarsfrekvens
73,3% (673/918)

5

Hur ofta ringer du till Borås Stads växel? 033-35 70 00
Namn

Antal

%

Mycket ofta; oftare än 1
gång/månad

73

10,8

Ofta; ca 1 gång/månad

78

11,6

Sällan; ca 2-4 gånger/år

161

23,9

Mycket sällan;ca 1 gång/år

361

53,6

673

100

Total
Svarsfrekvens
73,3% (673/918)

6

Hur ofta ringer du med direktnummer till någon person eller funktion i Borås Stad?
Namn

Antal

%

Mycket ofta; oftare än 1
gång/månad

125

18,6

Ofta; ca 1 gång/månad

112

16,6

Sällan; ca 2-4 gånger/år

119

17,7

Mycket sällan;ca 1 gång/år

317

47,1

673

100

Total
Svarsfrekvens
73,3% (673/918)

7

När du ringer till Borås Stads växel - hur upplever du att svarstiderna i växeln oftast är?
Namn

Antal

%

49

10,1

Korta

347

71,8

Långa

68

14,1

Mycket långa

19

3,9

483

100

Mycket korta

Total
Svarsfrekvens
52,6% (483/918)

8

Hur ofta brukar du ringa till olika myndigheter, organisationer och företag
Namn

Antal

%

Mycket ofta; oftare än 1
gång/månad

188

20,5

Ofta; ca 1 gång/månad

205

22,3

Sällan; ca 2-4 gånger/år

246

26,8

Mycket sällan; ca 1 gång/år

279

30,4

918

100

Total
Svarsfrekvens
100% (918/918)

9

Vilka myndigheter, organisationer och företag brukar du ringa till?
Namn

Antal

%

Kommunen

285

31

Statliga myndigheter, t.ex
Försäkringskassan,
Skatteverket osv

486

52,9

Privata organisationer och
företag; t.ex. telecomföretag,
elbolag osv

312

34

Övriga
Total

222

24,2

1305

142,2

Svarsfrekvens
100% (918/918)

10

När du ringer till olika myndigheter, organisationer och företag. Vad tycker du om att du får tonval, att
du själv får knappa dig fram?
Namn

Antal

%

26

2,8

Bra
Varken bra eller dåligt

357

38,9

295

32,1

Dåligt

150

16,3

Mycket bra

Mycket dåligt
Total

90

9,8

918

100

Svarsfrekvens
100% (918/918)

11

När du ringer till olika myndigheter, organisationer och företag; Vad tycker du om att du kommer till en
telefonväxel med telefonist som svarar
Namn

Antal

%

Mycket bra

264

28,8

Bra
Varken bra eller dåligt

469

51,1

154

16,8

28

3,1

Dåligt
Mycket dåligt
Total

3

0,3

918

100

Svarsfrekvens
100% (918/918)

12

När du ringer till olika myndigheter, organisationer och företag ochkommer till en telefonväxel . Hur
många signaler tycker du att det är acceptabelt att det går fram innan telefonisten svarar?
Namn

Antal

%

1-3

162

17,6

4-6

548

59,7

7-10

158

17,2

50

5,4

918

100

11Total
Svarsfrekvens
100% (918/918)
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Vad tycker medarbetarna om Borås Stads
tillgänglighet per telefon

Medarbetarenkät

1

Har ni särskilda telefontider på din arbetsplats?
Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

12

9,9

109

90,1

121

100

Svarsfrekvens
100% (121/121)

2

Hur ofta har du kontakt med medborgare i ditt arbete?
Namn

Antal

%

Mycket ofta, flera gånger varje
dag
Ofta- några få gånger varje
dag

60

49,6

19

15,7

Ganska ofta- några gånger i
veckan

21

17,4

8

6,6

13

10,7

121

100

Sällan-inte varje vecka
Mycket sällan- någon gång per
månad
Total
Svarsfrekvens
100% (121/121)

3

Känner du till Borås Stads riktlinjer för telefonanvändning?
Namn

Antal

%

Ja

75

62

Nej

46

38

121

100

Total
Svarsfrekvens
100% (121/121)

4

Hur tillämpas riktlinjerna på din arbetsplats
Namn

Antal

%

Vi har tagit upp dem på Apt

10

13,3

Vi diskuterar regelbundet hur
vi kan förbättra vår
telefonservice
Vi hjälper och påminner
varandera om att koppla bort
telefonen när vi är upptagna

12

16

38

50,7

Vi har inte så bra koll på vad
som står i riktlinjerna

4

5,3

11

14,7

75

100

Annat
Total
Svarsfrekvens
62% (75/121)

5

Vilken typ av telefon har du?
Namn

Antal

%

Fast

53

43,8

Mobil

27

22,3

41

33,9

121

100

Mex-telefon
Total
Svarsfrekvens
100% (121/121)

6

I vilka situationer kopplar du bort din telefon
Namn

Antal

%

Varje gång jag lämnar min
arbetsplats

26

32,9

När jag lämnar min arbetsplast
en längre stund > 30 min

22

27,8

När jag har besök eller möte på
mitt rum

21

26,6

7

8,9

När jag kommer ihåg det
Aldrig
Total

3

3,8

79

100

Svarsfrekvens
65,3% (79/121)

7

Tar du hänsyn till ställtid när du kopplar bort din telefon, dvs den tid det tar att ta sig till eller från ett
möte eller annan aktivitet
Namn

Antal

%

Ja

98

81

Nej

23

19

121

100

Total
Svarsfrekvens
100% (121/121)

8

Använder du kalendern i Outlook?
Namn

Antal

%

Ja

64

52,9

Nej

56

46,3

Vet ej
Total

1

0,8

121

100

Svarsfrekvens
100% (121/121)

9

Använder du återkommande aktivitet i CMG Netwice
Namn

Antal

%

Alltid

64

52,9

Oftast

18

14,9

Sällan

13

10,7

Inte alls

26

21,5

121

100

Total
Svarsfrekvens
100% (121/121)

10

När en medborgare ringer till kommunen, växel eller direkt till enskild handläggare;Hur många signaler
tycker du är acceptabelt att det går fram innan någon svarar?
Namn

Antal

%

1-3

34

28,1

4-6

72

59,5

7-10

12

9,9

3

2,5

121

100

11Total
Svarsfrekvens
100% (121/121)

11

Hur tycker du att tíllgängligheten per telefon är på din arbetsplats?
Namn

Antal

%

Mycket bra

21

17,4

Bra
Varken bra eller dåligt

64

52,9

27

22,3

7

5,8

Dåligt
Mycket dåligt
Total

2

1,7

121

100

Svarsfrekvens
100% (121/121)
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TILLGÄNGLIGHET TELEFONI
Mätparameter T1: Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhölls. (Motsvarar ”Mått 2”)
Obs! I KKiK 2014 har vi väntat kvar tills vi fått svar på huvudnumret jämfört med att vi tidigare brutit efter 60 sek.
väntan. Därför kan tillgängligheten ha ökat mycket. Jämförelsen mot tidigare år görs med 60 sekundersintervallet.
Ert totalresultat jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner:
Svar på frågan - 60 sek
0%

Svar på frågan - 61-120 sek
10%

20%

Borås våren 15

30%

48%

Borås 13

Ingen kontakt

70%

80%

50%

47%
5% 3%

43%
33%

25%

17%

75%

17%

83%

Förskola våren 15

83%

Förskola 13

17%

75%

Förskola 11

25%
100%

Grundskola våren 15

50%

Grundskola 13

50%

58%

Grundskola 11

42%

50%

Individ o Familj våren 15

50%

34%

Individ o Familj 13

33%

33%

50%

50%

Individ o Familj 11

83%

Äldre våren 15

17%

50%

50%

25%

75%

Äldre 11

50%

50%

Handikapp våren 15

50%

50%

Handikapp 13

50%

50%

Handikapp 11

17%

Kultur o Fritid våren 15

17%

83%
16%

Kultur o Fritid 13
Miljö o Hälsa våren 15

67%

58%
67%
50%

50%
75%

Miljö o Hälsa 11
Gator o vägar 13

42%

33%

Miljö o Hälsa 13
Gator o vägar våren 15

100%

60%

Bygglov våren 15

Kultur o Fritid 11

90%

42%

40%
49%

Äldre 13

60%

4% 6%

Andra kommuner 14

Bygglov 11

50%

53%

Borås 11

Bygglov 13

40%

Svar på frågan >120 sek

25%

67%
50%
58%

33%
50%
42%

Kommentar: Vid ev. röstbrevlåda etc. har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning.
PROFITELS erfarenhet av tillgängligheten (få svår på frågor) hos kommuner med traditionell växel som kopplar
samtalen vidare till handläggare är att vi som uppringare får svar i ca 40-45% av samtalen. Kommuner med kontaktcenter/kundtjänst har oftare en högre tillgänglighet. Er kommuns totalresultat avseende ”tillgänglighet” är i
nivå med genomsnittet.
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Medborgarundersökning 2015-2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas i det egna förbättringsarbetet.

20160608
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0778
Programområde: 1
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-06-07/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)

PM
2016-06-20

Dnr 2014/KS0778

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Medborgarundersökning 2015-2016
Bakgrund
Borås Stad har deltagit i SCB: s medborgarundersökning hösten 2015. Sammanlagt
har 138 kommuner genomfört undersökningen under vår eller höst 2015. Borås har
tidigare deltagit i undersökningen 2007, 2011 och 2013.
Jämförelsen med resultat för samtliga kommuner avser de 138 kommuner som varit med
i undersökningen våren eller hösten 2015.

Medborgarundersökningen har sänts till ett urval av 1200 medborgare i ålder 18-84 år.
Till undersökningen bifogades ett informationsbrev som skrivits under av kommunstyrelsens ordförande. 41 % av de tillfrågade medborgarna besvarade enkäten vilket är
färre än 2013 då 44 % svarade.
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och därmed ett av flera verktyg
för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras med
SCB: s analys-modell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen syftar till att
visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos kommunens medborgare.
Omfattning
Medborgarundersökningen omfattar ett antal indikatorer inom följande områden
− Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo
och leva på.
− Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
− Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och
75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. Resultat för de kommuner som varit med i
undersökningen finns här: www.scb.se/medborgarundersokningen
Resultat 2015
Medborgarnas nöjdhets- index redovisas t tabeller som beskriver resultatet i jämförelse med de tre senaste mätningarna samt jämfört med deltagande kommuner.
Borås Stads resultat ligger över eller i nivå med deltagande kommuners på alla tre
områdena. Jämfört med de två föregående undersökningarna har resultatet endast
förändrats i liten omfattning. Inom respektive område finns delområden där resultatet
varierar i relation till genomsnittet för samtliga kommuner. Bilaga.
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Område

Index
Borås
2011

Nöjd-Region-Index (NRI)
Nöjd-Medborgar-Index(NMI
Nöjd-Inflytande-Index (NII)

65
59
41

Index
Borås
2013

Index
Borås
2015

66
60
43

64
57
39

Index Deltagande
kommuner
2015

60
54
40

SCB: s redovisning av faktorer som bör uppmärksammas för att få
nöjdare medborgare i Borås Stad
SCB redovisar även resultatet i en prioriteringsmatris, som visar vilka faktorer som
bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare. Kommunen bör i sitt förbättringsarbete uppmärksamma faktorer med stor effekt och relativt låga betygsindex,
dvs. i första hand de som hamnat i området Prioritera i prioriteringsmatrisen. Även
faktorer med relativt höga betygsindex och stor effekt, dvs. de som hamnat i området
Förbättra om möjligt bör uppmärksammas om man tror att det finns en påtaglig potential för ytterligare förbättringar.
Kommentarer från medborgare
Medborgarundersökningen innehåller även en del där de som svarar kan lämna synpunkter i fritext till sin kommun. Det har lämnats mer än 150 kommentarer inom
olika områden.
Hur ska Borås Stad använda resultatet?
Resultatet är avsett att användas av förvaltningar och bolag samt övergripande för
Borås Stad för att identifiera vad som kan behöva förbättras för att öka nöjdheten hos
medborgarna. Resultatet samt medborgarnas kommentarer kan även användas som
underlag för att identifiera frågor som lämpar sig för medborgardialog och som vägledning för områdens som kan behöva prioriteras framöver.
I den egna analysen av resultatet är det viktigt att komma ihåg att medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare
ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra håll om
de områden som undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen (Lokal uppföljning ungdomspolitiken), brukarundersökningar, Öppna jämförelser, budget och årsredovisning samt välfärdsbokslut.
Som stöd i analysen finns Borås Stads Handbok- Analys av resultat
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för att användas i det egna förbättringsarbetet.
Ulf Olsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Medborgarundersökning 2015
Nöjd regionindex- NRI. Hur ser medborgarna på Borås Stad som en plats att bo och leva på?
Jämförelse mellan åren.

Medborgarundersökning 2015
Nöjd regionindex- NRI. Hur ser medborgarna på Borås Stad som en plats att bo och leva på?
Jämförelse med samtliga deltagande kommuner.

Medborgarundersökning 2015
Faktorer som bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Borås Stad.

Medborgarundersökning 2015
Nöjd Medborgarindex- NMI. Hur ser medborgarna i Borås Stad på kommunens verksamheter?
Jämförelse mellan åren.

Medborgarundersökning 2015
Nöjd Medborgarindex- NMI. Hur ser medborgarna i Borås Stad på kommunens verksamheter?
Jämförelse med samtliga deltagande kommuner.

Medborgarundersökning 2015
Faktorer som bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Borås Stad.

Medborgarundersökning 2015
Nöjd inflytande index- NII. Hur ser medborgarna i Borås Stad på sitt inflytande i kommunen?
Jämförelse mellan åren.

Medborgarundersökning 2015
Nöjd inflytande index- NII. Hur ser medborgarna i Borås Stad på sitt inflytande i kommunen?
Jämförelse med samtliga deltagande kommuner.

Medborgarundersökning 2015

Faktorer som bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Borås Stad.
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Initiativärende: Förutsättningarna för privata utförare
inom hemtjänsten
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen får den 20 juni 2016 en föredragning utifrån de frågeställningar som framgår i initiativärendet.

2016-06-14
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0479
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-06-13/Ingegerd Eriksson
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Försäljning av del av Torpa-Sjöbo 2:81, Nordskogen
I augusti 2015 sålde kommunen en tomt avsedd för bilhandel på Nordskogen till Nordskog Invest AB.
Bolaget har framfört önskemål om att köpa till ytterligare mark då man under byggnationen kommit
underfund med att de inte kan bedriva verksamheten optimalt inom nuvarande fastighetsgränser.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats om överlåtelse av ca 620 kvm av fastigheten
Torpa-Sjöbo 2:81. Bolaget ska ersätta kommunen med 240 000 kronor, vilket motsvarar 250 kr/kvm i
köpeskilling och 150 kr/kvm för utförd grovplanering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Överenskommelse om fastighetsreglering med Nordskog Invest AB godkänns.

2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0547 253
Programområde: 2
Handläggare: Johannes Olsson, tfn 35 84 87
Datum/avdelningschef: 2016-05-17 / Elisabeth Eickhoff
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Förvärv av AkzoNobels fastighet Jössagärdet 12, Göta
Viskans närområde omvandlas i City samt mot norr och söder till mötesplatser, gångstråk och bostadsmiljöer. När reningsverket i närtid kommer att flyttas till Sobacken skapas nya möjligheter för
stadsutveckling. Kommunstyrelsen är därför positiv till att förvärva före detta verksamhetsfastigheter
och därmed skapa möjligheter till fortsatt omvandling av Viskans stränder.
Kommunen har blivit erbjuden att förvärva AkzoNobels fastighet Jössagärdet 12 på Mårtensgatan på
Göta för 500 000 kr. Fastigheten har stått tom sedan AkzoNobels verksamhet, som utgjordes av tillverkning av industriellt vax och harts, upphörde 2013. Genom åren har miljöfarliga ämnen hanterats
inom fastigheten och de markundersökningar som gjorts visar på att det finns föroreningar över
”mindre känslig markanvändning”. Vilket betyder att ytterligare miljöundersökningar och eventuell
marksanering måste göras innan marken kan upplåtas för exempelvis boende.
Fastigheten är på cirka 6 200 kvm och består av en huvudbyggnad med en kontorsdel och en produktionsdel med stora öppna produktionsytor. Byggnaderna inom fastigheten har inte bedömts kunna användas till något och kommer därför att rivas inom kort efter förvärvet. Kostnaden för rivning har uppskattas till cirka 3 700 000 kr.
Förvärvet är ett led i att säkerställa mark för framtida behov och kommunen äger sedan tidigare delvis
marken runt om fastigheten. Förvärvet säkerställer också att ingen ny kemisk industri etablerar sig på
fastigheten och försvårar en framtida expansion på Göta.
Byggnaderna kommer att förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen fram tills rivning. Betalning och
tillträde sker 2016-09-01.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Jössagärdet 12 för 500 000 kr samt att kostnaden för rivning av byggnaderna får belasta
markförvärvskontot
2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-05-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0407 252
Programområde: 2
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2016-05-24 / Elisabeth Eickhoff

Översiktskarta - Jössagärdet 12

Jössagärdet 12

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan
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Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Solskenet, Viared
Västra, del av tomt 19.
Ett köpeavtal har upprättats med Charepa AB om försäljning av ca 40 000 kvm av fastigheten Viared
14:19. Fastigheten är belägen med skyltläge mot RV 40 på Viared Västra. På platsen ska Didriksons
Regnkläder AB etablera sig. Köparen ska ersätta kommunen med 14 000 000 kronor i köpeskilling samt
8 200 000 kronor för utförd grovplanering.
Inom det överlåtna området finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Om det fattas ett beslut, innan byggnation påbörjats, som innebär att järnvägstrafik i området inte längre är aktuellt, kan
byggnader på tomten placeras närmare motorvägen och då minskar köparens behov av tomtareal.
Tomtens areal och utformning ska då anpassas efter köparens behov med de nya förutsättningarna.
Eventuellt kan det då krävas ett tilläggsavtal för att reglera avvikelsen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Charepa AB godkänns.
Markchefen delegeras att besluta om eventuellt tilläggsavtal.

2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-05-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0428 253
Programområde: 2
Handläggare: Johannes Olsson, tfn 35 84 87
Datum/avdelningschef: 2016-05-24/Elisabeth Eickhoff

Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2016/KS0428

Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Johannes Olsson
Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Solskenet, Viared Västra, del av tomt 19.
Ett köpeavtal har upprättats med Charepa AB om försäljning av ca 40 000 kvm av
fastigheten Viared 14:19. Fastigheten är belägen med skyltläge mot RV 40 på Viared
Västra. På platsen ska Didriksons Regnkläder AB etablera sig. Köparen ska ersätta
kommunen med 14 000 000 kronor i köpeskilling samt 8 200 000 kronor för utförd
grovplanering.
Inom det överlåtna området finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Om
det fattas ett beslut, innan byggnation påbörjats, som innebär att järnvägstrafik i området inte längre är aktuellt, kan byggnader på tomten placeras närmare motorvägen
och då minskar köparens behov av tomtareal. Tomtens areal och utformning ska då
anpassas efter köparens behov med de nya förutsättningarna. Eventuellt kan det då
krävas ett tilläggsavtal för att reglera avvikelsen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Charepa AB godkänns.
Markchefen delegeras att besluta om eventuellt tilläggsavtal.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Enhetschef
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KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr.: 212000-1561

Köpare:

Charepa AB
BOX 413
501 13 Borås

Org. Nr: 559032-7796

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen den del av Viared 14:19 i Borås kommun.
Preliminär tomt har markerats på bifogad karta. Tomtens norra gräns ska
i största möjliga utsträckning anpassas till terrängen. Areal: ca 40 000 m2.
Om beslut om Götalandsbanan sträckning kommer innan byggnation
påbörjats på tomten, som påverkar byggnaders placering, ska arealen
anpassas till de nya förutsättningarna, se klausul ”Götalandsbanan”.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Fjorton miljoner/14 000 000:-/kronor
Om områdets area efter fastighetsbildningen avviker från ovan angiven
area ska köpeskillingen korrigeras med 350 kr/m2.

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2016-08-31

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på tillträdesdagen.

Bygglov:

Köparen ska senast tre månader efter att båda parter tecknat avtalet
ansöka om bygglov. Bygglovs- och planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet:

Köparen ska senast sex månader efter beviljat bygglov ha börjat bebygga
området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän
grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är
färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett och bevis därom
tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på Stadskansliet,
Markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_________________
_______________________________________________
Stadskansliet/Markavdelningen

Fastighetsbildning:

Säljaren ansöker om fastighetsbildning och köparen biträder ansökan.
Köparen betalar fastighetsbildningskostnaderna.

Köpebrev/Lagfart

Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts
utfärdar säljaren köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats.
Köparen betalar lagfartskostnaden.

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

Området överlåts fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och
nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda punkter i detta avtal.

Servitut för
transformatorstation:

Inom området finns en transformatorstation tillhörande Borås Elnät AB.
I samband med att köparen förvärvar marken tecknar köparen ett separat
servitutsavtal med Borås Elnät AB som innebär att ledningsägaren har
rätt att bibehålla stationen.

Upplåtelse av mark
för ev. ytterligare
transformatorstation:

Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens elförsörjning
har nätägaren rätt att anlägga och bibehålla en transformatorstation jämte
erforderliga kablar inom det överlåtna området. Placering sker i samråd
mellan köpare och nätägare. Upplåtelsen ska ske på gängse villkor.

Elkabel:

Utmed tomtens östra gräns går en elkabel tillhörande Borås Elnät AB.
Kabeln ligger i huvudsak utanför tomten, men går in på tomten en bit i
tomtens nordöstra hörn. Säljaren svarar för att kabeln flyttas och hamnar
helt utanför tomten. Flytten ska ske innan tillträdesdagen.

Fjärrvärme:

Fjärrvärme finns utbyggt i närheten. Det åligger köparen att kontakta
Borås Energi & Miljö AB, som är ägare av fjärrvärmeledningen, och
komma överens om en eventuell anslutning till fjärrvärme. En sådan
anslutning bekostas av köparen.

Vatten och avlopp
mm:

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el o dyl betalas av köparen
enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Det åligger köparen att
kontakta respektive bolag för att erhålla information om samt tidpunkt,
omfattning och villkor för sådana anslutningar.

Detaljplan:

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och
noga informerat sig om de villkor som gäller beträffande utnyttjande av
det överlåtna området.

Götalandsbanan:

Inom det överlåtna området finns ett område avsett för eventuell
järnvägstrafik. Om det fattas ett beslut, innan byggnation påbörjats, som
innebär att järnvägstrafik i området inte längre är aktuellt, kan byggnader
på tomten placeras närmare motorvägen och då minskar köparens behov
av tomtareal. Tomtens areal och utformning ska då anpassas efter
köparens behov med de nya förutsättningarna.
Ovanstående utfästelse gäller under förutsättning att marken väster om
aktuell tomt ännu inte blivit såld.

Utgifter och
inkomster:

Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala samtliga kostnader
för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för
området av köparen. Motsvarande gäller för eventuella inkomster.

Anläggningsarbeten:

I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på tillträdesdagen
betala
Åtta miljoner tvåhundratusen/8 200 000:-/kronor exkl moms
Om områdets area efter fastighetsbildningen avviker från ovan angiven
area ska ersättningen korrigeras med 205 kr/m2.
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken. För allt annat
behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på
tillträdesdagen dokumentation över de av säljaren vidtagna
grovplaneringsåtgärderna.

Områdets skick:

Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka och besiktiga
det överlåtna området. Säljaren har förklarat att det inte finns några
utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på
köparen att vidtaga de mark- och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de bygg- och
anläggningsåtgärder som köparen önskar och erhåller tillstånd för.
Köparen har förklarat sig införstådd med detta.
Köparen godtager det skick området befinner sig i vid tillträdet och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av
fel och brister i det överlåtna området.

Övrigt:

Köparen är medveten om att det överlåtna området är beläget inom ett
verksamhetsområde där utbyggnad av gata, vatten och avlopp,
grovplanering mm kommer att fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen
förbinder sig att tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm,
vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan krav på
ersättning.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2) köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa villkor inte
uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering
återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska ersättningsskyldighet inte föreligga
för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2016- -

Borås 2016- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Charepa AB

________________________

________________________

________________________

________________________

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Försäljning av del av fastigheten Kråkered 2:62 i Kråkered
Ägarna till fastigheten Kråkered 2:104 har begärt att få köpa ett markområde av kommunens fastighet
Kråkered 2:62. Marken kommer genom fastighetsreglering att överföras till Kråkered 2:104 och möjliggör för fastighetsägarna att bygga ett garage. En preliminär överenskommelse om fastighetsreglering har
träffats som innebär att kommunen säljer cirka 280 kvm av fastigheten Kråkered 2:62 för en köpeskilling om 77 000 kronor. Köparna betalar erforderlig fastighetsbildning. Betalning och tillträde sker efter
beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer cirka 280 kvm av fastigheten Kråkered 2:62 för 77 000 kronor till ägarna av fastigheten Kråkered
2:104

2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-0526
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0435 253
Programområde: 2
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2016-05-24 / Elisabeth Eickhoff

Överenskommelse om fastighetsreglering
rörande Kråkered 2:62 och Kråkered 2:104

Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad kommunen, såsom
ägare till fastigheten Kråkered 2:62 och Claes Armå, 19640925-5616 och Johanna Armå,
19780729-9305, båda med adressen Kråkeredsvägen 167, 504 95 BORÅS, med hälften (½)
vardera, nedan kallad köparna träffas följande

1. Marköverföring
Ett markområde om cirka 280 m2 av fastigheten Kråkered 2:62 ska genom fastighetsreglering
överföras till fastigheten Kråkered 2:104. Området är markerat på bifogad karta, bilaga 1.
2. Ersättning
Som ersättning för överförd mark ska ägarna till fastigheten Kråkered 2:104 betala
sjuttiosjutusen (77 000) kronor.
Ersättningen ska betalas senast en månad efter det att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Om betalning sker därefter betalas ränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning
sker. Kommunen översänder faktura.
3. Tillträde
Tillträde till det överförda området ska ske så snart ersättningen erlagts. Formellt tillträde sker
när lantmäterimyndighetens förrättningsbeslut vunnit laga kraft.
4. Fastighetsbildning
Detta avtal får ligga till grund för fastighetsbildning såsom överenskommelse enlig 5 kap. 18§
fastighetsbildningslagen. Ansökan om fastighetsbildning ombesörjes av kommunen och
biträdes av köparna. Fastighetsbildningskostnaden betalas av köparna.
5. Överlåtna områdets skick
Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för köparnas undertecknande av
detta avtal. Köparna godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav på
kommunen på grund av fel och brister på området.
Kommunen frånsäger sig allt ansvar för områdets mark- och grundförhållanden. Det åligger
köparna att vidta och bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella åtgärder.
6. Ledningar
Det åligger köparna att undersöka förekomst av ledningar inom överlåtet område och att
träffa överenskommelser med ledningsägarna om en eventuell flytt. I de fall de kan ligga kvar
skall dessa ledningar säkerställas med servitutsrätt. I de fall ledningarna ligger med
ledningsrätt åligger det köparna att ompröva ledningsrätten. Kostnaderna för dessa åtgärder
bekostas av köparna.
7. Giltighet
Överenskommelsen är för sin giltighet beroende av att den godkänns av Kommunstyrelsen i
Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft. Skulle överenskommelsen inte komma att

gälla på grund av detta villkor inte uppfylls, skall ersättningsskyldigheten inte föreligga någon
part och kommunen återbetalar då ersättningen till köparna utan ränta.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav kommunen, köparna och Lantmäteriet tagit var
sitt.
Borås 2016-

Borås 2016-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Köparna

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Claes Armå

__________________________
Elisabeth Eickhoff

__________________________
Johanna Armå

Kommunens namnteckning bevittnas:

Köparnas namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Kommunstyrelsens ordförande

Markchef

5032665-v1

Översiktskarta

Del av Kråkered 2:62

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:50000
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1000 1500m
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Försäljning av del av Kråkhult 1:2, Ställvägen i Dalsjöfors
Paussystem i Borås AB som äger fastigheten Kråkhult 1:57 utmed Ställvägen i Dalsjöfors har framfört
önskemål om att köpa till industrimark från kommunens fastighet Kråkhult 1:2 för parkering och
godsmottagning.
Kråkhult 1:57 har ett utfarsservitut över Kråkhult 1:2, vilket upphävs i samband med fastighetsregleringen
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats om överlåtelse av 770 kvm. Bolaget ska
ersätta kommunen med 115 000 kronor, vilket motsvarar ca 150 kr/kvm.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Överenskommelse om fastighetsreglering med Paussystem i Borås AB godkänns.
2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0437 253
Programområde: 2
Handläggare: Johannes Olsson, tfn 35 84 87
Datum/avdelningschef: 2016-05-24 /Elisabeth Eickhoff
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Försäljning av fastigheten Rydboholm 1:467 i Viskafors
Ett köpeavtal har upprättats med Viskaforshem AB om försäljning av fastigheten Rydboholm 1:467.
Fastigheten är på 15 636 m2 och är belägen i Pumpkällehagen i Viskafors. På fastigheten planerar
Viskaforshem AB att uppföra hyresbostäder i enlighet med gällande detaljplan, vilket innebär ca 22
gruppbyggda bostadsenheter.
Bolaget tillträder området 31 juli 2016 och ska då betala köpeskillingen 2 300 000 kr. Köpeskillingen
baseras på den bruttoarea (BTA) som detaljplanen medger.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avtalet med Viskaforshem AB godkänns.

2016-06-08

Tom Andersson

Datum Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-08

Morgan Hjalmarsson

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0452 253
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 033-35 72 96
Datum/avdelningschef: 2016-05-27/Elisabeth Eickhoff

Översiktskarta: Rydboholm
1:467 i Viskafors

Rydboholm 1:467

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000
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Anmälan av intresse om markanvisning för Norrmalm
1:1 i Borås
Kommunstyrelsen beslutade i april 2014 att ge Ås Härads Fastigheter möjlighet att utveckla sina idéer
om bostadsbebyggelse inom ett område som till största delen inte är detaljplanelagt vid Tokarpsberg.
Kommunstyrelsen gav i oktober 2015 Ås Härads Fastigheter möjligheten att ytterligare utveckla dessa
idéer samt uppmanade dessutom Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga området för såväl bostadsbebyggelse, grönområde och ev. utökning av skol- och förskoletomt och boende
för äldre.
Ett planprogram för området har nu påbörjats och Ås Härads Fastigheter vill nu erhålla en markanvisning. Ett markanvisningsavtal för ett område beläget vid västra sidan av Tokarpsberg har därför tagits
fram för del av fastigheterna Norrmalm 1:1 samt Rådjuret 2. Avsikten är att bolaget ges möjlighet att
uppföra bostäder i flerbostadshus i den omfattning som blivande detaljplan medger. Området kan ge
möjlighet till en blandning av både hyres- och bostadsrätter.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2018-06-30, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.
2016-06-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0499 269
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 357296
Datum/avdelningschef: 2016-06-07 / Elisabeth Eickhoff

planer
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Fotbollsplaner
Fotbollsplan
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Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-04-04

Skala = 1:10000

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

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)
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Budgetramar för år 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Budgetramar för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag år 2016 med anledning av särskilda satsningar i det lokala
löneavtalet 2016.
Stadsdelsnämnden Norr 3 300 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 700 000 kr (fristående skolor)
Stadsdelsnämnden Väster 3 600 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 4 400 000 kr
Utbildningsnämnden 2 200 000 kr (därav 200 000 kr avser fristående skolor)
Sociala omsorgsnämnden 1 100 000 kr
Arbetslivsnämnden 300 000 kr
Kulturnämnden 400 000 kr

2016-06-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0069 041
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-06-10/Magnus Widén

Programområde: 1

2016-06-20
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Roger Cardell
Tel. 35 70 40

Ekonomiska ramar 2017
Stadskansliet
Stadsrevisionen
Borås Stads nämnder

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 20 juni 2016 fastställt förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens Budget 2017. Nedan redovisas principer för budgetramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som
underlag för Kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen 2015 en verksamhet som totalt nådde de
finansiella målen. De ekonomiska resultaten på nämndnivå har dock under senare år dragits
med underskott inom framför allt äldreomsorgen men detta har kunnat inrymmas i kommunens
samlade ekonomi. I de första inledande ekonomiska uppföljningarna under 2016 kan det
noteras att nämndernas förväntade underskott för innevarande år ser ut att bli väsentligt bättre.
Verksamheter i ekonomisk balans blir kommande år ännu viktigare då SKL spår ekonomiska
påfrestningar för kommunerna. Främst påkallar den demografiska utvecklingen behov av
kraftigt ökade resurser. Vikten av en planerad verksamhet i linje med de ekonomiska ramarna
framstår som allt viktigare

Borås Stads planeringsmodell
I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i
början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella
ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i
ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir
inaktuell från start och omarbetningar krävs.
Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti
och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt
som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk
budgetdiskussion som möjligt.
Kommunstyrelsen anser, liksom tidigare, att nämnderna i samband med de preliminära ramarna
i juni får ett tillräckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten.
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Förberedelser och anpassning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att
inte förändringseffekter dröjer till långt in på det nya året.
Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också att präglas av den fortsatta
utvecklingen av målområdena med dess indikatorer i Borås Vision 2025 och den diskussion om
måluppfyllelse som årsredovisningarna under våren innehåller. Ett led i denna utveckling är att
årsredovisningen fr.o.m. verksamhetsåret 2015 behandlas av Kommunfullmäktige redan under
april månad för att få ett tidigare utfall att utgå från i budgetarbetet.

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad
Borås har en vana att under lågkonjunkturer klara sig relativt väl genom att dra ned eller
anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad
förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR
har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser.
Delårsrapporten per april 2016 prognostiserar ett årsresultat för kommunen som helhet på +119
mnkr, mot budgeterade +90 mnkr. Nämnderas budgetföljsamhet förefaller ha förbättrats jämfört
med förra året vilket är nödvändigt när vi går in i en ny organisation fr.o.m. 2017.
Det ekonomiska läget känns därför med hänsyn till ovan relativt stabilt. Utvecklingen av
skatteintäkterna, generellt sett en god ekonomisk kontroll i nämnderna, en relativt stor RUR och
planerade buffertar gör att förutsättningarna för 2017 synes rimliga. En utmaning redan nu och
på lite längre sikt är som tidigare nämnts kraven som finns inbyggt i den demografiska
utvecklingen. Ramarna för 2017 har lagts på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar
ett tillräckligt stort resultat. Det är alldeles nödvändigt att budgeten har ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.

Finansiella mål för Borås
Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och
skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som
övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och
bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret
innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat+avskrivningar
skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar)
Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom
de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella målet på 2 % står fast men skall ses
över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat accepterats
men målsättningen över tiden ligger på en resultatnivå på lägst 2%. Med hänsyn till den
ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre period har de finansiella
resultatmålen under några år fått stå tillbaka för att i så stor utsträckning som möjligt värna
verksamheterna.
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Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är
att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare
planeringsförutsättningar. Vid ingången av 2016 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250
mnkr. Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven
när konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt.
Kommunfullmäktige har antagit Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell som
säger att om den årliga skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är
lägre kan reserven utnyttjas. I arbetet med budget 2017 bedöms inte skatteunderlaget understiga
genomsnittet. I den senaste prognosen för 2017 bedöms skatteunderlaget ligga 1,1 % över
genomsnittet de tio senaste åren varför det inte blir aktuellt att ta RUR i anspråk under 2017.
Det finansiella resultatet får uppnås med skatteunderlaget som främsta grund.
Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett
resultat på +107 mnkr för 2017. Detta är något under det finansiella målet och innebär ett
resultat som uppgår till 1,8 % av skatteintäkterna. Resultatet får anses vara acceptabelt i ett
ekonomiskt osäkert läge i vår omvärld men utifrån en generellt stark ekonomisk ställning i
staden.
För resten av planperioden 2018-2019 ser skatteunderlagsutvecklingen relativt god ut med
realmässiga ökningar. Den ekonomiska utvecklingen förväntas bidra till att vi når våra
finansiella mål under planperioden. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för
perioden 2017-2019 ut enligt nedan:

Prog. 2016 2017

2018

2019

Ökning av verksamhetens
nettokostnader, %
-därav nämnder

6,4
2,9

4,7
3,3

3,7

3,4

Resultatandel av skatteintäkter, %
Årets resultat, mnkr

2,1
119

1,8
107

1,9
116

2,0
127

Budgetförutsättningar 2017-2019 ur ett makroperspektiv
Den kommunala ekonomins utveckling och förutsättningar beror till största delen på utvecklingen av skatteunderlaget. Den reala delen dvs konsumtionsutrymmet beror på hur mycket
sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda arbetstimmar ökar skattebasen och
därmed en real tillväxt av skatteunderlaget.
Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4
procent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP
väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter att
utvecklas starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark
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utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna
växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen som en konsekvens av den
omfattande flyktinginvandringen.
SKL redovisar en något svagare bedömning av den ekonomiska utvecklingen jämfört med vad
de räknade med i februari och inte minst då vad avser utvecklingen av offentlig konsumtion.
Trots de nedjusteringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i god takt i år
och nästa år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig och når
konjunkturell balans. Konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av ”mild högkonjunktur”.
En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också
skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala
termer. Samtidigt sjunker arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent.
Prognosen de kommande åren är en gradvis dämpning av ökningstakten av BNP-tillväxten
p.g.a. högt kapacitetsutnyttjande som begränsar ökningarna något.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring

2015

2016

2017

2018 2019

BNP

3,8

3,1

2,8

1,8

1,8

Sysselsättning

1,0

1,3

1,6

0,4

0,3

Öppen arbetslöshet

7,4

6,8

6,5

6,6

6,8

KPIF

0,6

1,1

1,5

1,9

2,0

Skatteunderlag
exkl regelförändringar
Skatter och generella
statsbidrag Borås

5,0

5,0

5,2

4,3

4,3

3,8

4,8

4,9

3,7

3,7

För 2017 ökar skatteunderlaget med 5,2 % vilket är högre än genomsnittet de senaste åren.
Trots det finns det inte något större utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens
budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar
eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli relativt god under
perioden 2018-2019. Även i reala termer växer skatteunderlaget då som en effekt av
sysselsättningsökningen.
För Borås del inkluderat även de generella statsbidragen och fastighetsskatten beräknas den
genomsnittliga ökningstakten bli 4,1 % under 2017-2019. Nivån är lägre än skatteunderlaget
p.g.a. att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade över planperioden.
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Ramuppräkning 2017
Generellt
Resultatet för 2017 är budgeterat till 107 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 2016
anpassad till den nya organisationen med avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2016 plus
förändringar av Kommunbidragen hittills under året som skall kvarstå 2017 eller genom andra
beslut. Effekten av de nya löneavtalen 2016 har höjt nivån med ca 21 mnkr som utgångsläge in
i 2017 års budget.
Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med:

-Löner; 2,3%

Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2016.
I samband med detta ärende föreslås nämnderna att få
utökade kommunbidrag för 2016 för effekten av
löneavtalen för år 2016.

-Övriga kostnader; 1,5%

-Volymförändringar;

Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för
Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och
omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för
Barnomsorg och Äldreomsorg
Utbildningsnämnden kompenseras med 75 % för
Gymnasieskolan.

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser
I syfte att ge nämnderna bättre planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret
kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret (2017)
vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via
målgruppsförändringar. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.
Kompensationen för volymförändringar inom Gymnasieskolan föreslås höjas från 50 % till
75 % vilket innebär ökade resurser med ca 2 mnkr till Utbildningsnämnden. Höjningen av
volymkompensationen gör att Gymnasieskolan och Grundskolan nu jämställs i detta avseende.
Tillkommande poster
Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa
avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2017. Dessa poster budgeteras som en central
reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade
kommunbidrag.
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Nämndvisa reserver/buffertar
Under ca 10 år har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag
avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga
för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga
verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2017 gäller att nämnderna inom sitt
kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert.
Övrigt
Totalt innebär ramarna för 2017 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 3,3 %
jämfört med budgeten för 2016. När den slutliga budgeten tas i november kommer ökningen att
bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till nämnderna.
Investeringsbudgeten
Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 400-450 mnkr årligen, vilket är
en jämförelsevis hög nivå. Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras.
Interna kapitalkostnader
Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt
färdigställda t.o.m. 2015. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av
investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2016 års
beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 kommer Borås Stad att byta beräkningsmodell för de
interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till
förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på
återstående restvärde. Beräkningar indikerar att de interna kapitalkostnaderna kommer att
sjunka relativt mycket vid övergången. För att uppnå neutralitet för nämnderna kommer därför
de framräknade kommunbidragen i detta ärende att justeras nedåt när vi har en helt klar bild hur
effekten fördelas mellan nämnderna. För kommunen som helhet är detta ett nollsummespel och
påverkar inte det externa resultatet för Borås Stad.

Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2017
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen har ett antal indikatorer
tagits fram. Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna
indikatorer, skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller
under det ”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt
styr- och ledningssystem Stratsys. Inför budget 2017 har en genomgång av samtliga
Kommunfullmäktiges indikatorer skett, vilket har utmynnat i att några indikatorer föreslås att
tas bort samt att några tillkommer. Se bilaga där förändringarna redovisas.
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Budgetförslagens utformning
Blanketter
Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS.
Tider
Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 24 Augusti
Beslut i Kommunstyrelsen
31 Oktober
Beslut i Kommunfullmäktige
24 November
Övrigt
Budgetförslagen skall inlämnas i 15 exemplar, hålade, samt ett budgetförslag elektroniskt och
exakt lika som det som skickas i pappersform till Kommunstyrelsens diarium.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Budgetramar för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag år 2016 med anledning av särskilda satsningar i det
lokala löneavtalet 2016.
Stadsdelsnämnden Norr 3 300 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 700 000 kr (fristående skolor)
Stadsdelsnämnden Väster 3 600 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 4 400 000 kr
Utbildningsnämnden 2 200 000 kr (därav 200 000 kr avser fristående skolor)
Sociala omsorgsnämnden 1 100 000 kr
Arbetslivsnämnden 300 000 kr
Kulturnämnden 400 000 kr

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Magnus Widén

2016-06-09
RESULTATRÄKNING - Ramar 2017
Mnkr
Bokslut
2014
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnader
Avskrivningar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Bokslut
2015

Budget
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

1 349,5 1 325,9 1 419,8 1 462,4 1 506,3 1 551,5
-6 309,0 -6 461,2 -6 823,9 -7 113,1 -7 353,1 -7 585,3
-4 959,5 -5 135,3 -5 404,1 -5 650,7 -5 846,8 -6 033,9
-190,4

-205,3

-212,0

-230,0

-247,3

-265,8

-5 149,9 -5 340,6 -5 616,1 -5 880,7 -6 094,0 -6 299,7

Skatteintäkter

4128,9

4312,2

4588,2

4 820,9

5 028,2 5 244,4

Generella statsbidrag och utjämning

1093,3

1109,3

1093,9

1 137,0

1 151,7 1 165,0

Finansnetto

27,1

29,5

24,0

30,0

30,0

17,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

99,4

110,4

90,0

107,2

115,9

126,7

Realisationsvinster fastigheter och mark

57,4

49,5

156,8

159,9

90,0

107,2

115,9

126,7

Ökning skatte- och bidragsintäkter

2,9%

3,8%

4,8%

4,9%

3,7%

3,7%

Ökning verksamhetens nettokostnader
-därav nämnderna

4,5%
3,2%

3,7%
2,9%

5,2%
3,6%

4,7%
3,3%

3,6%

3,4%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Hela kommunsektorn

3,0
2,3

2,9
2,5

1,6
2,5

1,8
1,3

1,9
1,0

2,0
1,0

Finansiellt mål 2-3%

Nettoinvesteringar

431

416

400

422

454

491

Nivå vid 80% egenfinansiering

ÅRETS RESULTAT
NYCKELTAL

14:11
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Budget 2017 - Preliminära ramar
Tkr
Nämnd

K-bidrag 2016

Korr 2016

Uppräkning

Ram 2017

12 000
4 450

500
100

87 493
106 050
1 000
5 700

1 750
3 730
0
100

12 500
4 550
0
89 250
109 800
1 000
5 800

0
27 600

0
450

Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-kommunledning Stadskansliet
-kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning skog parker mm
-persontransporter
Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ-och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd

210 704
39 617
0
23 900

4 050
600
0
500

0
28 050
0
214 750
40 200
0
24 400

147 150
61 650
22 800
158 898
482 099
222 150
628 112
667 471
1 264 481
253 234
1 144 761

8 955

4 650
2 550
500
3 000
15 534
4 100
12 998
23 947
55 334
5 066
44 384

151 800
64 200
23 300
162 450
500 300
226 250
643 200
693 600
1 324 700
258 300
1 198 100

Summa
Finansiering
Summa

5 571 320
-252 904
5 318 416

21 312

183 843

5 776 500
-255 785
5 520 715

Ökning nämnder mot K-bidrag 2016

533
2 667
2 090
2 182
4 885

183 843

3,29%

Kommunfullmäktiges indikatorer - 2016 (Borås Stad)
av 47 Kommunfullmäktiges indikatorer

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Människor möts i
Borås

Antal genomförda
medborgardialoger.

26

Kvar

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

13

Kvar

Andel personer i äldreboende
med aktuell
genomförandeplan, ej äldre
än sex månader, %.

93

Ta bort – reglerat i föreskrifter.
Verksamhetsmått/Nämndindikator?
Lagstadgad verksamhetsfråga

Antal lägenheter som är
trygghetsbostäder.

Utfall

204

Kommentar

Kvar? Svårt att styra privata
fastighetsägare

Andel hemtjänsttagare som
uppger att
hemtjänstpersonalen alltid
eller oftast tar hänsyn till den
äldres egna åsikter och
önskemål, %.

89

Kvar

Andel hemtjänsttagare som
uppger att det känns tryggt
att bo hemma med stöd från
hemtjänsten, %.

89

Kvar

Antal besökare på
Textilmuseet.
Antal gästnätter i Borås.

Vi tar gemensamt
ansvar för barn

Målvärde

Andel föräldrar som känner
sig trygga när de lämnar sitt

60 000

200 000

99

Ta bort – etablerad verksamhet.
Flyttas till verksamhetsmått
Kvar men svår att påverka

Högt utfall – flyttas till
verksamhetsmått

Påverkansmöjlighet

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

och unga

barn på förskolan, %.

Målvärde

Utfall

Kommentar

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

88

Kvar

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

83

Ta bort – Nämndsindikator?

Genomsnittligt meritvärde i
årskurs 9.

219

Ta bort – Nämndsindikator?

Andel elever i grundskolan
som upplever att lärarna i
min skola tar hänsyn till
elevernas åsikter, %.

92

Ta bort – Nämndsindikator?

Andel elever som känner sig
trygga i grundskolan, åk 49, %.

98

Ta bort – Nämndsindikator?

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

99

Kvar – viktig framgångsfaktor

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

98

Kvar - Viktig framgångsfaktor

Genomsnittlig betygspoäng i
gymnasieskolan (max är 20
poäng).

14,4

Ta bort – Nämndsindikator??

Andel elever med
grundläggande behörighet till
universitet och högskola, %.

98

Kvar

Andel elever i
gymnasieskolan som
upplever att lärarna i min
skola tar hänsyn till elevernas
åsikter, %.

68

Ta bort – Nämndsindikator?

Andel elever som känner sig
trygga i gymnasieskolan, %.

98

Ta bort – Nämndsindikator?

Påverkansmöjlighet

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Andel barn och unga som
inte lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.
Företagandet
växer genom
samverkan

Livskraftig
stadskärna

Tillgång till mark för
företagande, m2.

Målvärde

Utfall

Kommentar

97

Kvar

250 000

Kvar

Borås Stads näringslivsklimat
- ranking enligt Svenskt
näringsliv.

35

Kvar – men svårt att påverka

Företagsklimat enl. öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt,
Nöjd Kund Index

63

Kvar

Sysselsättningsgrad (20-64
år), %.

78

Ta bort –
verksamhetsmått/information

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

590

Antal personer med
arbetsmarknadsanställningar.

375

Kvar

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

20

Kvar?
Nämndsindikator/verksamhetsmått
Relationsmått?

Förtätning av stadskärnan,
antal nyinflyttade till centrum.

200

Kvar

Antal nya bostäder i
detaljplan i stadskärnan.

100

Ta bort - verksamhetsmått

Antal nyproducerade
bostäder i Borås tätort

500

Kvar

Andel av ansökningarna om
bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut
senast 8 veckor efter

100

Kvar

Påverkansmöjlighet

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Målvärde

Utfall

Kommentar

ansökan, %.
Handelsindex – attraktiv
handel.
Medborgares
initiativkraft gör
landsbygden
levande

Goda resvanor
och attraktiva
kommunikationer

61

Kvar

Antal nyproducerade
bostäder utanför Borås tätort

100

Kvar

Antal nya bostäder i
detaljplan utanför
stadskärnan.

500

Ta bort - verksamhetsmått

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

Tillgängliga cykelstråk, km.

Ekologisk
hållbarhet lokalt
och globalt

Går ej att styra på verksamhetsmått

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

Antal cyklister vid
kommunens
cykelbarometrar.

m

108

4

437 000

159

Kvar – men mäter stadstrafiken
istället

Kvar – men svårt att styra på

Kvar

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

68

Ta bort - verksamhetsmått

Andel personfordon i Borås
Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

90

Kvar

Andel ekologiska
livsmedel, %.

40

Kvar

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

95

Ta bort – verksamhetsmått

Total energiproduktion från

145

Kvar

Påverkansmöjlighet

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Målvärde

Utfall

Kommentar

solenergi, mwh
Ekonomi och egen
organisation

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

7

Kvar

425

Kvar

33

Kvar

Påverkansmöjlighet

Målområden

Kommunfullmäktiges indikatorer

Människor möts i Borås
Övriga styrdokument:
Biblioteksprogram
Program för ett integrerat
samhälle
Internationell policy
Kulturplan för grund- och
särskolan
Kulturprogram för grundskolan
Kulturprogram
Riktlinjer för hemtjänst
Värdighetsgarantier i äldreomsorgen
Riktlinjer för medborgardialog
Riktlinjer för alkoholservering
Värdighetsgarantier för funktionshinderverksamheten och
socialpsykiatrin
Kommunikationspolicy
Rutiner för e-posthantering

Antal genomförda medborgardialoger.

Alla nämnder förutom Tekniska och Service-nämnden

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

Vård- och äldrenämnden

Antal lägenheter som är
trygghetsbostäder.

Kommentar

Svårt att styra privata fastighetsägare

Påverkansmöjlighet

Ansvarig och rapporterande
nämnd

Vård- och äldrenämnden

Andel hemtjänsttagare som
uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.

Vård- och äldrenämnden

Andel hemtjänsttagare som
uppger att det känns tryggt att
bo hemma med stöd från
hemtjänsten, %.

Vård- och äldrenämnden

Antal gästnätter i Borås.

Svårt att påverka med enskilda aktiviteter eller åtgärder från någon/några
nämnder eller bolag

Kommunstyrelsen

Målområden
Vi tar gemensamt ansvar för
barn och unga
Övriga styrdokument
Barnhälsoplan
Bildningsstaden Borås
Barn och ungdomspolitiskt
program
Barn och ungdomspolitisk
plan
Föräldrastödsprogram
Riktlinjer för skolledning
Drogpolitiskt program
Kulturprogram för grundskolan
Kulturplan för grund- och
särskolan
Biblioteksprogram
Program för ett integrerat
samhälle

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommentar

Påverkansmöjlighet

Ansvarig och rapporterande
nämnd

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

Flera faktorer utöver skolans arbete
påverkar utfallet

Grundskolenämnden

Väntetid i antal dagar för de
barn som inte fått plats på
förskola på önskat placeringsdatum

Ny indikator

Förskolenämnden

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

Viktig framgångsfaktor

Grundskolenämnden

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

Viktig framgångsfaktor

Grundskolenämnden

Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen, %.

Ny indikator

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Andel barn och unga som
inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.

Flera faktorer utöver Arbetslivsnämndens arbete påverkar utfallet

Arbetslivsnämnden

Genomsnittligt meritvärde i
åk 9

Grundskolenämnden

Andel elever som känner sig
trygga i grundskolan åk 4-9,
%

Grundskolenämnden

Andel elever som känner sig
trygga i gymnasieskolan, %

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Målområden

Kommunfullmäktiges indikatorer

Företagandet växer genom
samverkan
Övriga styrdokument
Internationell policy
Översiktsplanen
Riktlinjer för serveringstillstånd

Tillgång till mark för företagande, m2

Målvärde
-2015
250 000

Utfall –
2015

Kommentar

400 000

Borås Stads näringslivsklimat
- ranking enligt Svenskt näringsliv.

35

47

Företagsklimat enl. öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt,
Nöjd Kund Index

63

-

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

590

608

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar

375

353

Påverkansmöjlighet

Ansvarig och rapporterande
nämnd
Kommunstyrelsen

Svårt att påverka direkt

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Flera faktorer utöver Arbetslivsnämndens arbete påverkar utfallet

Arbetslivsnämnden

Arbestlivsnämnden

Målområden
Livskraftig stadskärna
Övriga styrdokument
Bostadsbyggnadsprogram
Handlingsplan för bostadsbyggande
Översiktsplanen
Program mot hemlöshet

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

Målvärde
-2015

Utfall –
2015

Kommentar

Påverkansmöjlighet

Ansvarig och rapporterande
nämnd

20

17

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Förtätning av stadskärnan,
antal nyinflyttade till centrum.

200

85

Svårt att påverka

Kommunstyrelsen

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort

500

-

Svårt att påverka

Kommunstyrelsen

100

84

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan
Andel av ansökningarna om
bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut
senast 8 veckor efter ansökan, %.

Målområden

Medborgares initiativkraft gör
landsbygden levande
Övriga styrdokument
Kulturmiljöprogram
Miljömål
Bostadsbyggnadsprogram
Handlingsplan för bostadsbyggande
Översiktsplanen

Kommunfullmäktiges indikatorer

Målvärde
-2015

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

61

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort

100

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan

Utfall
–
2015

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommentar

59

-

Påverkansmöjlighet

Ansvarig och rapporterande
nämnd
Kommunstyrelsen

Svårt att påverka

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Målområden
Goda resvanor och attraktiva
kommunikationer
Övriga styrdokument
Översiktsplanen
Miljömål
Riktlinjer för resor
Cykelplan

Målområden

Ekologisk hållbarhet lokalt
och globalt
Övriga styrdokument
Energi- och klimatstrategi
Grönområdesplan
Översiktsplanen
Avfallsplan
Kostpolicy

Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

Målvärde
-2015
4

437 000

Utfall –
2015

Kommentar

Påverkansmöjlighet

0,2

422 105

Ansvarig och rapporterande
nämnd
Kommunstyrelsen

Svårt att styra på. Många faktorer
påverkar utfallet.

Tekniska nämnden

Tillgängliga cykelstråk, km.

159

156

Tekniska nämnden

Andel personfordon i Borås
Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

90

84

Servicenämnden

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.

Total energiproduktion från
solenergi, mwh

Målvärde
-2015

Utfall
–
2015

Kommentar

Påverkansmöjlighet

Ansvarig och rapporterande
nämnd

40

23,6

Servicenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden,
Vård- och äldrenämnden,
Sociala omsorgnämnden

145

103

Lokalförsörjningsnämnden

Målområden

Kommunfullmäktiges indikatorer

Ekonomi och egen
organisation

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Övriga styrdokument
Personalpolitiskt
program
Program för jämställdhet
Plan för jämställdhet
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter
Kvalitetspolicy

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

Målvärde
-2015
7

Utfall
–
2015

Kommentar

Påverkansmöjlighet

Ansvarig och rapporterande
nämnd

7,4

Alla nämnder

425

474,5

Alla nämnder

33

30,7

Alla nämnder
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BESLUTSFÖRSLAG

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall över Borås Arena 2
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 25,0 mnkr. Det totala borgensåtagandet gentemot Borås
Arena AB uppgår då till 108,6 mnkr.

2016-06-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0443 821
Handläggare: Roger Cardell, tfn 357040
Datum/avdelningschef: 2016-06-01/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2016/KS0443

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för
en fotbollshall över Borås Arena 2
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett utökat borgensåtagande till Borås Arena AB med 25 milj kr för uppförande av en ny permanent
inomhushall över Borås Arena 2. Bakgrunden är att i samband med att Sjuhäradshallen byggdes om till Gymnastikens Hus och idrottshall för människor med funktionsnedsättningar så beslutade Kommunfullmäktige 2014-02-20 om ett utökat borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels
en överbyggnad över Borås Arena 2 som är konstgräsplanen på grusområdet väster
om Borås Arena.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över fotbollsplanen. Borås Arena AB och IF Elfsborg har nu reviderat sina planer och avser
istället att uppföra en permanent inomhushall till en investeringsutgift om ca 35 milj
kr. Borås Arena AB och Elfsborg bedömer att detta är det mest fördelaktiga alternativet. Anledningen är en längre avskrivningstid för en permanent hall jämfört med tältet
och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Kommunstyrelsen biträder Borås Arena AB och Elfsborgs bedömning att en permanent hall ger ett större mervärde och till en marginellt högre årlig kostnad. Principen
för driften och den ekonomiska hanteringen av Borås Arena 2 följer den som gäller
för huvudarenan Borås Arena. Borås stad genom sin Fritids- och folkhälsonämnd
kommer att förfoga över utnyttjandet och bokningen av anläggningen enligt den upparbetade modell som är etablerad. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att den
årliga kostnaden i huvudavtalet kommer att öka med ca 300 tkr i och med tillskottet
av denna hall.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 25,0 mnkr. Det totala borgensåtagandet
gentemot Borås Arena AB uppgår då till 108,6 mnkr.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olson
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 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-16

§ 58
2016/FF0062 821
Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall över Borås Arena 2
Borås Arena AB vill fullfölja planerna på en övertäckning över Borås Arena 2. Kostnaden är
beräknad till 35 milj kr.
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en Idrottshall för
människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige, 2014-02-20 § 23, om ett
borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels
investeringen av ett nytt tält över Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2 skulle fungera som ett
alternativ för vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr
som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har bekostat
ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan. Borås Arena
AB och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill istället bygga en
permanent inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden för den permanenta hallen
skiljer sig inte markant från driftkostnaden för en tälthall. Anledningen är en längre
avskrivningstid på en permanent hall och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som
likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan. I förslaget till ny hall
finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.
Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att bedriva en
ändamålsenlig och meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en hög nyttjandegrad under
perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till andra aktiviteter än fotboll.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat borgensåtagande
till Borås Arena AB på 25 milj kr för uppförande av en ny permanent inomhushall över Borås
Arena 2. Beslutet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-05-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ulla-Britt Möller (S)
Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-16

Forts. § 58
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-05-24.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Diarienummer

2016-05-12

2016/FF0062 821

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en
fotbollshall över Borås Arena 2
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat
borgensåtagande till Borås Arena AB på 25 milj kr för uppförande av en ny permanent
inomhushall över Borås Arena 2. Beslutet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut.
Sammanfattning
Borås Arena AB vill fullfölja planerna på en övertäckning över Borås Arena 2.
Kostnaden är beräknad till 35 milj kr.
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en
Idrottshall för människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige,
2014-01-27 dnr 2013/KS0638, om ett borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle
täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels investeringen av ett nytt tält över
Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2 skulle fungera som ett alternativ för
vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr
som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har
bekostat ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan.
Borås Arena AB och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill
istället bygga en permanent inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden
för den permanenta hallen skiljer sig inte markant från driftkostnaden för en tälthall.
Anledningen är en längre avskrivningstid på en permanent hall och att drifts- och
uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan.
I förslaget till ny hall finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Diarienummer

2016-05-12

2016/FF0062 821

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Förvaltningens övervägande
Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att
bedriva en ändamålsenlig och meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en
hög nyttjandegrad under perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till
andra aktiviteter än fotboll.
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Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fastställa reviderade Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg
att gälla fr o m 1 januari 2016.

2016-06-08
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0474
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2016-06-07/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2016/KS0474

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

Regler och villkor för bidrag till kooperativa
familjenätverk för kompletterande barnomsorg
Kommunfullmäktige fastställde den 21 februari 2008 Regler och villkor för kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg. Av reglerna framgår att ersättningens storlek beror på barnets vistelsetid. Kommunstyrelsen har bemyndigande att
justera bidragsbeloppen med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån. Kommunstyrelsen tog den 24 januari 2011 beslut om 2011 års ersättningar. Några kooperativa familjenätverk har inte funnits i Borås de senaste åren.
Uppräkningen av ersättningarna följer Borås stads generella pris- och löneuppräkningar för barnomsorgen. Det innebär att 2011 års ersättningsbelopp har
räknats upp med 2,18 % (efter avdrag med 0,62 % för lägre arbetsgivaravgift) för
2012, med 2,7 % för 2013, med 2,2 % för 2014, med 1,8 % (efter 0,5 % effektiviseringskrav), för 2015 och med 1,8 % inför 2016.
Ersättningen till kooperativa familjenätverk är 2 856 kr/mån för 8 - 15 timmars
vistelsetid per vecka, 4 287 kr/mån för 15 - 30 timmars vistelsetid per vecka och
7 143 kr/mån för 31 och fler timmars vistelsetid per vecka.
För barn som deltar i allmän förskola är bidraget högst 4 287 kr/mån.
Reglerna har uppdaterats med stadsdelsnämnder (i stället för kommundelsnämnder) 3-åringar (i stället för 4-åringar) för allmän förskola och beloppen har räknats upp från år 2011.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg att gälla fr o m 1 januari 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

1

Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för
kompletterande barnomsorg
Antagna av Kommunfullmäktige 2008-02-21
Reviderade av Kommunstyrelsen 2016-06-20
Gäller fr o m 2016-01-01
1. Respektive stadsdelsnämnd lämnar bidrag enligt dessa regler och villkor till kooperativa
familjenätverk, som bedriver en kompletterande barnomsorg. Innan bidrag utbetalas skall
stadsdelsnämnden fatta beslut om att det kooperativa familjenätverket är berättigat till bidrag.
Målgrupp för verksamheten är barn från och med den månad barnet fyller ett år till och med juni
månad barnet fyller sex år.
Såväl barn till den, som faktiskt utför tillsynen, som andra barn är bidragsberättigade. En
förutsättning för bidrag är att det i det kooperativa familjenätverkets verksamhet finns barn från
minst två familjer.
2. Den juridiska formen för de kooperativa familjenätverken skall vara formellt registrerad
ekonomisk förening, vars ändamål begränsas till att bedriva kompletterande barnomsorg. Till
föreningens medlemmar skall endast antas vårdnadshavare som lämnar barn till omsorg hos
föreningen.
Föreningen skall utöver ovanstående uppfylla följande krav:
- Föreningen skall inneha gällande F-skattesedel.
- Föreningen skall ha utsett styrelse och revisor.
- Föreningen skall efter varje redovisningsår sända in resultat- och balansräkning och
revisionsberättelse till kommunen.
Representant för kommunen skall ha rätt att ta del av föreningens redovisningshandlingar och
tillhörande underlag.
3. Det kooperativa familjenätverket organiserar själv sin verksamhet inklusive anställer personal.
Nätverket är skyldigt att tillse att de personer som arbetar med barnen inte har några
anmärkningar i registerutdrag enligt lagen om belastningsregister.
4. Den familj som lämnar barn till ett kooperativt familjenätverk skall vara berättigad till
förskoleverksamhet enligt kommunens regler. Detta skall styrkas med intyg till respektive
stadsdelsförvaltning.
5. Personalen skall vara ansvars- och garantiförsäkrad. Barnen skall vara försäkrade med ett skydd
motsvarande det som gäller i kommunens förskoleverksamhet.
6. Respektive stadsdelsförvaltning har rätt till insyn i verksamheten. Om det kooperativa
familjenätverket inte följer uppställda regler kan stadsdelsnämnden med omedelbar verkan
besluta att bidraget skall upphöra.

2

7. Bidragets storlek beror på barnets vistelsetid i genomsnitt per vecka
Bidragets storlek i förhållande till vistelsetiden:
Tim/vecka
8 - 15
16 - 30
31 -

Bidrag kr/mån
2 856
4 287
7 143

Antalet timmar avrundas nedåt till hela timmar.
Deltar barnet i allmänna förskolan för tre- och femåringar hos kommunen eller hos enskild
förskola är bidraget högst 4 287 kr/mån från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.
Bidraget betalas 12 månader per år.
Bidragsnivån utgår från att föräldrarna därutöver betalar avgift till föreningen. Det är dock fritt
för varje förening att besluta om sina avgiftsnivåer inklusive att helt avstå från avgift.
Bidraget betalas ut senast den 25:e i varje månad med hänsyn till omfattningen av verksamheten
under samma månad. Den månad ett barn börjar betalas bidrag för de dagar barnet deltagit. Vid
uppehåll för huvudsemestern på sommaren beräknas bidraget utifrån förhållandena föregående
månad.
Bidraget grundas på schemalagd tid oavsett i vilken omfattning barnet faktiskt deltar i
verksamheten.
Om ett barn lämnar familjenätverkets verksamhet betalas fortsatt bidrag under en
övergångsperiod på tre kalendermånader fr o m den månad föräldrarna ger besked att barnet skall
lämna verksamheten. Bidrag betalas från första dagen barnet är i familjenätverkets verksamhet
även under uppsägningstid i kommunens verksamhet.
8. Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om komplettering av dessa regler liksom att utfärda
tillämpningsföreskrifter till reglerna. Detta bemyndigande får dock inte användas till att ändra
reglerna eller att gå emot principerna för dessa. Kommunstyrelsen har rätt att inför varje år
besluta om nya bidragsbelopp med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån.
Kommunstyrelsen skall fatta beslut om kompletterande regler så att vårdnadsbidrag och bidrag
till familjenätverk inte skall betalas samtidigt för ett och samma barn
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Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och
förskoleklass 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller fristående skola för år 2015.

2016-06-08
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0333 611
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, Torbjörn Alfredsson, tfn 033-35 58 50, 033-35 71 90
Datum/avdelningschef: 2016-06-08/Magnus Widén

Sida
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Dnr 2015/KS0333

Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Borås Kristna Skola
Internationella Engelska skolan
Kunskapsskolan
Malmen Montessori

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 om ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem för år 2015. Malmen Montessori överklagade beslutet
och Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom i målet 2016-04-08 och målet
överlämnades till Borås stad för ny beräkning av grundbeloppet för år 2015 i enlighet
med domskälen. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-02 att uppdra åt Stadskansliet
att ta fram en ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem för år 2015.
Frågan i målet gällde vilka kostnader som ska hänföras till kostnadsslaget undervisning respektive administration. I kommunens beräkningsunderlag ingår inte administrationskostnader, - istället läggs 3 % för administration på grundbeloppet vid beräkningen för ersättning till fristående skola. Enligt skolförordningen ska bl a kostnader
för skolans rektor och ”andra anställda med ledningsuppgifter” omfattas av kostnadsslaget
undervisning. Vad som avses med begreppet ”andra anställda med ledningsuppgifter” anges
inte närmare i skolförordningen eller av förarbetena. I Borås stads beräkningsunderlag
lades bl a tjänsterna biträdande rektorer som administrationskostnader.
Förvaltningsrätten biföll Malmens Montessoris överklagande på så sätt att biträdande
rektor ska beräknas under kostnadsslaget undervisning och tjänsterna utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef för elevhälsan ska dels beräknas under kostnadsslaget administration och dels under kostnadsslaget undervisning. Domstolen
ansåg att Borås stad ska avgöra hur stor del av arbetsuppgifterna för utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef för elevhälsan som hör till kostnadsslaget
undervisning respektive administration. Stadsdelsförvaltningen Norr har gjort bedömningen att ca 80 % av tjänsterna riktas mot huvudmannens kvalitetsarbete med
resultatanalys och kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser och stöd till
rektorer kring undervisningen och bör därmed ingå i kostnaderna för undervisning.
Ca 20 % bedöms vara administration i form av statsbidragsansökningar, remissvar,
ekonomi m m.
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Genom att fler tjänster ska tillhöra kostnadsslaget undervisning blir också grundbeloppet för ersättning till fristående skola högre. Ny beräkning har gjorts enligt Förvaltningsrättens dom. Underlaget till beräkningarna har hämtats från Borås stads redovisningssystem och uppgifter om det faktiska utfallet 2015 av tjänsterna rektor,
biträdande rektor, 80 % utvecklingspedagog/utvecklingsledare och 80 % chef för
elevhälsan kommer från stadsdelsförvaltningarna. Det faktiska utfallet av barn/elever
återfinns i Borås stads årsredovisning 2015. Antalet nyanlända barn har ökat och
därmed har också antalet elever i förskoleklass och grundskola ökat mer än vad som
förutsågs vid budgetläggningen.
Grundskola
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-28 om ett tilläggsanslag på 13,5 mnkr för att
genomföra en riktad satsning i första hand för att stärka skolan. Kompensation för
tillfälligt ökade skolskjutskostnader, förstärkt fritidsverksamhet under 2015 och lokalanpassningar inom skolan berör inte ersättningen till de fristående skolorna. Däremot
ingår de fristående skolorna i den resurstilldelning på 4 500 tkr för läromedel och
3 000 tkr för IKT i förskoleklass – grundskolan som gjordes. Resurserna fördelades
med antal elever i stadsdelsnämndernas och de fristående skolorna som grund. De
fristående skolorna erhöll sammanlagt 870 tkr.
Av beräkningsunderlaget, bilaga 1, framgår att en post för Statsbidrag, Skolverket har
avräknats. Statsbidrag från Skolverket avser statsbidrag som söks av respektive huvudman som bidrag för lärarlyftet, karriärtjänster och nyanlända elever, och ska inte
ingå i underlaget.
Det faktiska antalet elever i Borås stads grundskolor var 9 465. Kommunen hade 240
fler elever än vid budgeteringstillfället (9 225 elever). Ökningen beror på att antalet
nyanlända elever har ökat.
Av beräkningsunderlaget framgår att en ny beräkning av ersättningen ger 6 295 kr per
månad för elev i årskurs 1-6 och 7 554 kr per månad för elev i årskurs 7-9 – att jämföras med kommunstyrelsens beslut 2015-03-09 som gav 6 366 kr per månad för elev i
årskurs 1-6 och 7 639 kr per månad för elev i årskurs 7-9. Ersättningen per elev är
lägre efter bokslutet än den ersättning som har lämnats de fristående skolorna.
Ingen ytterligare ersättning kommer därför att ges för elev i fristående skola.
Förskoleklass
Förskoleklass visar ett positivt resultat på 3 362 tkr gentemot budget vilket framgår av
bilaga 2. Vid budgettillfället antogs att 1 212 elever skulle gå i kommunal förskoleklass, men vid bokslutet var antalet 1 245.
Det positiva resultatet och att antal elever ökat gentemot budget, gör att ersättningen
per elev till fristående förskoleklass är lägre efter bokslutet än den ersättning som har
lämnats de fristående förskolorna. Ingen ytterligare ersättning kommer därför att ges
för elev i fristående förskoleklass.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Bilagor:
Bilaga 1 Beräkning ersättning fristående skola
Bilaga 2 Beräkning ersättning fristående förskoleklass
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BESLUTSFÖRSLAG

Införa utmaningsrätt (Budgetuppdrag 2015)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna upprättat förslag till regelverk för utmaningsrätt i Borås Stad.
Genom godkännande av upprättat regelverk bemyndiga Kommunstyrelsen att inom ramen för regelverket
fatta beslut om inkomna utmaningar.
Regelverket fastställs att gälla fr.o.m. 2017 års verksamhet.

2016-06-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0205 050
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2016-06-10/Magnus Widén

Programområde: 1
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2016-06-20

Dnr 2015/KS0205

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Införa utmaningsrätt (Budgetuppdrag 2015)
Kommunstyrelsen har härmed beslutat att lämna bilagt regelverk som förslag till
Kommunfullmäktige för godkännande. Regelverket innebär att den person, fysisk
eller juridisk, som så önskar har möjlighet att skriftligen utmana café- och restaurangverksamheter i Borås Stad som drivs av kommunen med inom kommunen anställd
personal, för att initiera en upphandling av utmanad verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna upprättat förslag till regelverk för utmaningsrätt i Borås Stad.
Genom godkännande av upprättat regelverk bemyndiga Kommunstyrelsen att inom ramen för
regelverket fatta beslut om inkomna utmaningar.
Regelverket fastställs att gälla fr.o.m. 2017 års verksamhet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida
1(2)

BILAGA
2016-06-20

Dnr 2015/KS0205

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

Regelverk för utmaningsrätt i Borås Stad
1. Utmaningsrätt
Utmaningsrätten innebär att den person som vill överta ansvaret för driften av en
verksamhet som kommunen driver, har möjlighet att göra så via offentlig upphandling. Genom en formell utmaning riktar du som person, juridisk eller fysisk, ett önskemål om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas.
Syftet med detta förfarande är att genomlysa kommunal verksamhet ur ett kvalitetsoch kostnadsperspektiv. Målet om att skattepengar ska användas effektivt och med
kvalitetsinriktning poängteras ytterligare genom utmaningsrätten.

2. Utmaningsrätt i Borås Stad
I Borås Stad gäller utmaningsrätten café- och restaurangverksamhet som bedrivs av
kommunen med i kommunen anställd personal. Café- och restaurangverksamhet som
drivs under Arbetslivsförvaltningen ligger utanför utmaningsrätten i Borås Stad.
Om en utmaning riktas mot kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk
eller fysisk person genom ett avtal med kommunen, ska den betraktas som en intresseanmälan att delta i kommande upphandling.

3. Krav för att utmaning ska kunna antas
Förutom att den utmanade verksamheten ska uppfylla de förutsättningar som nämns i
punkt 2 första stycket, ska den också
• vara definierbar
• kunna avgränsas från övrig verksamhet utan att påverka kvarvarande kommunal verksamhet negativt
• vara av sådan omfattning att den bildar en naturlig enhet med ekonomisk bärkraft
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4. Utmaningens innehåll
Nedan följer de punkter som ska beröras i den skriftliga utmaningen:
• vilken verksamhet som utmanas
• ett konkret förslag på hur verksamheten kan bedrivas på ett bättre sätt, dvs.
- effektivare
- med högre kvalitet
- effektivare med högre kvalitet.
• beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig och möjlig anbudsgivare
avseende verksamheten
• uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten
Bedömning av punkten om trovärdighet ska följa lagen om offentlig upphandling
(LOU), eftersom denna lagstiftning blir aktuell om utmaningen antas.
Upphandlingsenheten bör vara behjälplig i kommunikationen med utmanaren så att
denne kan komplettera sin utmaning ifall vissa mindre brister identifierats. Målet är att
utmaningen ska kunna gå vidare i handläggningen.

5. Handläggning av inkomna utmaningar
Borås Stads upphandlingsenhet ansvarar för att ta emot och administrera inkomna
utmaningar. Enheten svarar också för att pröva om utmaningen är relevant i enlighet
med punkt 2 första stycket i detta regelverk. Finner upphandlingsenheten att inkommen utmaning faller inom ramen för vad som nämns i punkt 2 andra stycket, ansvarar
densamma för att den intresseanmälan som därmed är gjord beaktas vid eventuell
kommande upphandling av den utmanade verksamheten.
Finner upphandlingsenheten att utmaningen är riktig i enlighet med punkt 2 första
stycket i detta regelverk, ska utmaningen remitteras till den nämnd, som vid utmaningens inkommande, ansvarar för driften av den utmanade verksamheten.
Remissinstansen prövar utmaningen med utgångspunkt i det som beskrivs i punkt 3
och kommer därefter med sitt yttrande.
Det är slutligen Kommunstyrelsen som beslutar om utmaningen bifalles eller ej. Vid
bifallen utmaning inleds ett upphandlingsförfarande enligt gällande lagstiftning samt
övrig praxis i frågan inom Borås Stad.

6. Hur ärende om utmaning avslutas
Varje inkommen utmaning handläggs som ett enskilt ärende och kan avslutas på två
sätt:
• Upphandlingsenheten finner att den utmanade verksamheten inte uppfyller de
förutsättningar som beskrivs i punkt 2 första stycket. Upphandlingsenheten
skriver fram ärendet till Kommunstyrelsen för kännedom och föreslår att detsamma läggs till handlingarna, vilken/vilka förutsättningar som inte uppfylls
ska då framgå i anmälningsärendet. Beslutet bör, efter att ärendet behandlats i
Kommunstyrelsen, skyndsamt delges personen vilken inkommit med utmaningen.
•

Kommunstyrelsen bifaller eller avstyrker utmaningen. Beskrivning av prövningen samt motivering till fattat beslut ska framgå av skrivelsen som, tillsammans med beslutet, delges personen vilken inkommit med utmaningen.
Delgivningen bör ske skyndsamt efter fattat beslut.

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

SP 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Delegering av ansvar för prövning av dispens från
strandskyddet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämnden beslutar fr o m 2016-10-01 i ärenden angående prövning av dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken.
Detta beslut upphäver delar av beslut KF 2010-03-18 §43 som rör delegering i ärenden om prövning av dispens
från strandskyddet.

2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0487 400
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2015-11-18 / bh

Programområde: 2

Sida
1(3)
Dnr 2009/KS0487 400

2016-06-20
Strategisk samhällsplanering
Charlotta Tornvall

Kommunfullmäktige

Delegering av ansvar för prövning av dispens
från strandskyddet
Bakgrund
Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Lagen innebar i korthet att ett differentierat strandskydd och en ny ansvarsfördelning mellan kommun och länsstyrelsen
infördes.
Byggnadsnämnden hade tidigare förordnande om delegation av Länsstyrelsen angående beslutsbefogenheter enligt 16 § tredje stycket naturvårdslagen i vissa fall då särskilda skäl förelåg sedan ett beslut från 1978-04-14. Då ansvaret för dispensprövning
av strandskyddsbestämmelserna övergick till kommunen fr o m den 1 juli 2009 upphörde Länsstyrelsens delegation till Byggnadsnämnden att gälla.
I Borås Stad beslutar Kommunstyrelsen i ärenden angående prövning av dispens från
strandskyddet enligt Miljöbalken. Ändringen gäller fr o m den 1 juli 2009 fram till
dess att ett nytt beslut om delegering av ansvar för prövning av dispens från strandskyddet fattas. (KF 2010-03-18 §43)
Prövning av dispens från strandskyddet
Syftet med strandskyddet är, enligt Miljöbalken 7 kap 13 §, att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddet är
det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller anläggningar så att de
avhåller allmänheten från området, utföra förberedelsearbeten för byggnader eller
anläggningar och att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djuroch växtarter.
För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet
med strandskyddet inte påverkas negativt. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
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Kommunen ansvarar, enligt Miljöbalken, för att pröva dispens från strandskyddet om
särskilda skäl föreligger. De särskilda skäl som ska beaktas vid prövningen om dispens
från strandskyddet är om dispensen avser ett område som:
1. Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet ej kan tillgodoses utanför området,
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området,
6. Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Granskning av dispenser
Samtliga medgivna dispensbeslut skickas till Länsstyrelsen. Beslutet vinner inte laga
kraft förrän tre veckor från det att det blivit instämplat hos Länsstyrelsen om inte
Länsstyrelsen godkänner ärendet på kortare tid. Länsstyrelsen skickar en underrättelse
till sökanden och kommunen om godkännande alternativt beslut om att ta upp ett
ärende till överprövning.
Erfarenheter av hanteringen av strandskyddsdispenser i Borås Stad visar att eftersom
samtliga medgivna dispensbeslut skickas till Länsstyrelsen för granskning så lämnas
inte mycket rum för tolkningar i Miljöbalken och regelverket kring dispensgivningen
för strandskydden.
Länsstyrelsen hanterar vissa dispenser
Länsstyrelsen ansvarar för att pröva dispens från strandskyddet om särskilda skäl föreligger i fråga om försvarsanläggningar, allmänna vägar, järnvägar. Länsstyrelsen ansvarar även för prövning av dispens från strandskyddet för områden som skyddas
enligt andra bestämmelser i 7 kap Miljöbalken då skyddet beslutats av någon annan än
en kommun. I dessa fall krävs både dispens från områdesskyddet och från strandskyddet. Sådana områden är: nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne,
biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, miljöskyddsområde, vattenskyddsområde, Natura 2000-område samt landskapsbildskyddsområden enligt gamla
Naturvårdslagen.
Handläggningen
Handläggningen av strandskyddsdispenser ställer krav på en bedömning av hur växtoch djurlivet berörs av den sökta åtgärden och man bör ta hänsyn till bland annat:
• Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet?
• Hur känsliga är de berörda naturtyperna?
• Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller påverkas?
• Skapar åtgärden en barriär för djurlivet eller växternas spridningsmöjligheter?
• Är miljön relativt orörd och opåverkad?
Kompentensen för att avgöra dessa frågor finns normalt hos Miljöförvaltningen.
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Genom att upphäva nuvarande delegation av strandskyddsdispenser och istället överföra ansvaret för dispensgivningen till Miljö- och konsumentnämnden ligger alla beslut som rör strandskydd och hela den verksamhet som rör myndighetutövning enligt
Miljöbalken samlade på samma nämnd.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Miljö- och konsumentnämnden beslutar fr o m 2016-10-01 i ärenden angående prövning av dispens
från strandskyddet enligt Miljöbalken.
Detta beslut upphäver delar av beslut KF 2010-03-18 §43 som rör delegering i ärenden om prövning av dispens från strandskyddet.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande, granskning över detaljplan Frufällan,
Längjum 5:8
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-27
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0510 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-05-24 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2012/KS0510
Ert dnr 2012-1009

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över granskning över detaljplan för
Frufällan, Längjum 5:8
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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GRANSKNING
Nämndbeslut
2016-04-21
§2016-000106

Diarienummer
BN 2012-1009

Underrättelse om granskning för Detaljplan för Frufällan,
Längjum 5:8, Riggvägen, Borås Stad
Avsikten med planen är att skapa en ny byggrätt för ytterligare ett enbostadshus på
fastigheten Längjum 5:8. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen. För området åter
inträder strandskydd. Strandskyddet som berör kvartersmark upphävs i samband med
antagandet av detaljplanen. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför
betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Planen har varit på samråd under tiden 2015-06-26 – 2015-08-26 inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörsele.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse
i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella
hyresgäster om innehållet i detta brev. Den som inte
yttrat sig skriftligen senast vid granskningsskedet kan
förlora rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår den 16 maj– den 12 juni.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre
kl. 8-16.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Emma Larsson tfn. 033-358534, e-post emma2.larsson@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 12 juni via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2012-1009. Yttrandet önskas som
pdf eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Borås den 12 maj
Samhällsbyggnadsnämnden

BN 2012-1009

Detaljplan för Frufällan
LÄNGJUM 5:8, Riggvägen, Borås Stad

GRANSKNING
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Fastigheten Längjum 5:8 omfattar en yta på ca 5600
kvm och innehåller ett enbostadshus i två våningar och
några uthus. Planen möjliggör en delning av fastigheten
och en ny byggrätt för ytterligare ett enbostadshus
på fastighetens norra del. Fastigheten ligger på sedan
tidigare planlagd mark för bostadsändamål där
strandskyddet är upphävt. När denna plan vinner laga
kraft återinträder strandskyddet, men det upphävs inom
kvartersmark då det handlar om redan i anspråkstagen
mark. Öresjö är kommunens huvudvattentäkt
vilket innebär vissa restriktioner för att värna om
vattenkvaliteten.
En behovsbedömning daterad 2015-04-23 har gjorts
och planen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Frufällan,
LÄNGJUM 5:8, Riggvägen, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad den
7 april 2016.

Planområde
Öresjö

Frufällan

Älvsborgsbanan
Riksväg 42

1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Fastigheten Längjum 5:8 ligger intill Öresjö och
omfattar en yta på ca 5600 kvm. Här finns idag
ett enbostadshus i två våningar och några uthus.
Fastigheten ligger på redan planlagd mark för
bostadsändamål, men befintlig byggrätt medger
inte att fastigheten styckas av eller att ytterligare ett
bostadshus byggs. Fastighetsägaren vill få möjlighet
att dela av fastigheten och uppföra ytterligare ett
enbostadshus norr om befintligt hus. Önskemålet
är att bygga ett enplanshus på ca 140 kvm. Planens
syfte är att addera en byggrätt för en sådan bostad och
möjliggöra en delning av fastigheten. När den nya
planen träder i kraft återinträder strandskyddet för
Öresjö, men då det handlar om redan i anspråkstagen
mark i ett område som i befintlig detaljplan varit
undantaget strandskyddet ämnar planen att åter
upphäva strandskyddet. Öresjö är kommunens
huvudvattentäkt vilket innebär restriktioner för
verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten
negativt.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet ligger i Frufällan, vid stranden till
Öresjö ca 6 km norr om centrala Borås. Planområdet
innefattar ca 0,56 ha.
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Karta över planområdet och dess omgivningar
1.3.2 Markägare

Fastigheten Längjum 5:8 är i privat ägo.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har den 17 december 2012
beslutat uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att
upprätta detaljplan för Längjum 5:8 enligt KS § 635.
Planuppdraget har initierats av fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 31 januari 2013
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för fastigheten enligt SBN § 14.
2.2 Miljömål för Borås

Kommunfullmäktige fastställde den 20 december
2012 Borås Stads miljömål 2013-2016. Målen strävar
efter att skapa ett mer hållbart samhälle och är till viss
del grundade i de nationella miljömålen. Målen syftar
bland annat till att uppmuntra hållbart byggande,
förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik och
cyklister, höja kvaliteten på enskilda avlopp samt att
värna om den biologiska mångfalden.
2.3 Strandskydd

Planområdet ligger i direkt anslutning till Öresjö, men
strandskyddet är idag upphävt. Strandskyddsområdet
för Öresjö är generellt 200 meter. Fastigheten
Längjum 5:8 ingår i ett större planlagt område,
där strandskyddet är upphävt. För den aktuella
fastigheten och stor del av omgivande mark gäller
bostadsändamål, och det är så området idag används.
När denna detaljplan vinner laga kraft och ersätter
befintlig detaljplan återinträder strandskyddet.
I föreslagen detaljplan upphävs strandskyddet igen
för att möjliggöra tillkommande enbostadshus. Detta
görs enligt 7 kap 18 § miljöbalken med argumentet
att området redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
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syften. För att uppfylla detta krävs att upphävandet
av strandskyddet inte påverkar växt- och djurlivet
på ett oacceptabelt sätt och inte heller försämrar
allmänhetens tillträde till strandområdet.

tillgänglig för allmänheten. Detta gör att tillgången
till strandområden för allmänheten är god och säkrad
i befintlig plan. Denna plan innebär en oförändrad
användning av området.

Allmänhetens tillträde till strandområdet

Växt- och djurlivet

Den berörda fastigheten utnyttjas idag som privat
tomtmark och tomten är tydligt avgränsad med
staket ända ner till vattnet. Det finns ingen fri passage
och allmänheten har idag inget tillträde till tomten.
Fastigheten direkt norr om planområdet har också
en privat strandlinje, utan åtkomst för allmänheten.
Även från sjösidan upplevs planområdet som en privat
fastighet. En stensatt kaj följer hela strandkanten
och två bryggor med intilliggande bodar finns i
strandkanten. Från båda bryggorna leder trätrappor
upp mot den övre delen av tomten. I den murade
kajen finns trappavsatser och fundament från äldre
bebyggelse. På angränsande fastigheter på båda sidor
om planområdet utgörs strandkanten av sluttning med
natursten, vilket blir en tydlig skillnad sett från sjön.

Vad gäller växt- och djurlivet så bedöms området idag
inte hysa några specifikt höga naturvärden. Den södra
delen av tomten består av klippt gräsmatta med buskar
och planteringar. På den norra delen av tomten växer
yngre lövträd och markvegetationen hålls röjd. En
mer ingående beskrivning av vegetationen finns under
4.1.1 Mark och vegetation. Stängslet runt tomten
begränsar delvis djur att ta sig till sjön över fastigheten.
Däremot finns god tillgång till vattnet för djurlivet
i och med angränsande allmänning. Allmänningen i
söder består av delvis röjd buskig naturmark med bok,
björk och al.

Direkt söder om fastigheten ligger en större
allmänning som är allmänt tillgänglig. På norra
sidan ligger en privat villafastighet som är stängd för
allmänheten. Däremot angränsar denna i sin tur till
en fastighet planlagd för fritidsverksamhet som är

Den sammantagna bedömningen av detta är att
tomten redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att
den saknar betydelse för strandskyddets syften. Planen
påverkar inte växt- och djurlivet på ett oacceptabelt
sätt och försämrar inte heller allmänhetens tillträde till
strandområdet.
Vid antagandet av denna plan föreslås därför att
strandskyddet även fortsättningsvis förblir upphävt för
området.
Tillkommande byggrätt begränsas på ett sådant sätt
att tillkommande huvudbyggnad placeras på tomtens
övre del. Detta för att inte riskera att tillkommande
bostadshus upplevs som avhållande, exempelvis för
den som befinner sig i en båt på sjön.
2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar
utveckling. Detaljplanens genomförande är i linje
med översiktsplanen. Då planen innebär en viss
förtätning bidrar den till en mer resurshushållande
bebyggelsestruktur.
2.5 Vattenskyddsområde

Utdrag ur befintlig plan där strandnära områden
tillgängliga för allmänheten är markerade med grönt.
Plangräns för denna detaljplan är markerad med rött och
tillkommande byggrätt är markerad med gult

Öresjö är Borås huvudvattentäkt och försörjer
80 000 människor med färskt dricksvatten. För att
skydda den från föroreningar har området runt sjön
och dess närmaste tillrinningsområde klassats som
vattenskyddsområde. Detta ställer höga krav på att allt
vatten som rinner ner i sjön är så rent som möjligt.
Inom detta område gäller skyddsföreskrifter med stöd
i MB 7 kap.

GRANSKNING
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2.6 Vattenresursplan

Öresjö är kommunens huvudvattentäkt vilket betonar
vikten av att skydda vattenkvaliteten och undvika
föroreningar.
2.7 Skyddsföreskrifter för Öresjö

I skyddsföreskrifterna för Öresjö beskrivs de
begränsningar som satts upp för att säkra kvaliteten
på vattentäkten. Flera restriktioner har satts upp
för området på och närmast intill sjön. Bland annat
begränsas hanteringen av kemikalier och skadliga
ämnen, fordonstvätt, upplag för skogsbruket,
användning av bekämpningsmedel och gödsel
samt värmepumpar som utvinner värmeenergi från
ytvattnet. Trafik med flera typer av bensindrivna
fordon är förbjudet på sjön. Några restriktioner
som kan vara mer relevanta för planområdet är
begränsningar för schaktning, exempelvis för husgrund
samt begränsning för husbehovstäkter.
2.8 Gällande detaljplaner

1985-10-03 fastställdes ”Stadsplan för del av
Frufällan” som innefattar fastigheten Längjum 5:8.
På fastigheten finns en byggrätt som tillåter bostäder
i form av fristående hus i en våning med en högsta
byggnadshöjd på 4,5m. Stora delar av fastigheten får ej
bebyggas enligt planen.

att utsläpp av förorenande ämnen ska undvikas och
att djurlivet skall värnas. Inga andra höga naturvärden
finns i anslutning till planområdet.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Älvsborgsbanan och Riksväg 42 öster om planområdet
är riksintressen, men ingen av dem kommer att
påverkas av plangenomförandet.
Planområdet berörs av strandskydd från Öresjö
som återinträder vid planens antagande, men då det
handlar om redan ianspråkstagen mark ämnar planen
att åter upphäva strandskyddet.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB, är föreskrifter om
lägsta godtagbara kvalitet för mark, vatten, luft eller
miljö inom ett geografiskt område. Normerna reglerar
den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås. Statliga
myndigheter har beslutat om åtgärder för att följa
normerna där vissa av åtgärderna är direkt riktade till
kommunerna.
Planen ligger inom Vattenskyddsområde från
Öresjö och därmed finns restriktioner för vad man
får göra inom planområdet. Detta finns som en
information på plankartan. Skyddsbestämmelserna
för vattentäkten ska följas och därmed påverkas inte
miljökvalitetsnormerna för grundvatten.
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten utgår ifrån
förutsättningarna för växt och djurliv samt hur
mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet
eller bottensedimentet. Öresjö hade i den senaste
klassningen från 2013 måttlig ekologisk status
och uppnådde ej god kemisk status. Detaljplanens
genomförande med ett tillkommande bostadshus
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna för
ytvatten negativt.

Utdrag ur befintlig plankarta
2.8 Naturvårdsprogram

Öresjö har klass II – mycket högt naturvärde. Det
är en av kommunens största sjöar och här finns en
riklig fauna med fisk och djurplankton och sjön är
också viktig för fågellivet. Sjön har även stor betydelse
för friluftslivet. I Borås naturvårdsprogram beskrivs
naturvärdet i sjöar och vattendrag. Bland åtgärderna
för att förstärka sjöars naturvärde nämns bland annat
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I området bedöms inte luftföroreningshalten vara
hög. Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna
negativt. Därmed behöver åtgärder inte vidtas.
Normerna överskrids inte på platsen de kommer heller
inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse
som tillåts i detaljplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dagvattnet från fastigheten kommer att tas om
hand via infiltration. Detta säkras genom en
planbestämmelse som anger att ytan närmast sjön
inte får hårdgöras. Syftet med bestämmelsen är att
ytterligare skydda vattenkvaliteten i Öresjö.
I planområdet planläggs inga bostäder som
kan bli störda av buller. Den verksamhet som
tillåts ger inte upphov till något buller som
kan störa omkringgivande bostäder. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

vegetation. Denna del av tomten hålls regelbundet
röjd.
Fastigheten hyser idag inga specifikt höga naturvärden.
På fastighetens södra del och närmast Riggvägen är
vegetationen iordningställd med klippta gräsmattor,
planteringar och träd.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Marken inom planområdet sluttar ned från vägen,
som ligger på ca +145 - +146 m, ner mot sjön, vars yta
ligger på ca +133 m. Sluttningen är brantare närmast
strandkanten och flackare intill vägen.

Vid infarten från Riggvägen finns en mindre allé

Hela planområdet är en privatägd villatomt och
vegetationen är varierad med gräsytor, planteringar,
träd och buskar av varierande sorter. Ett stängsel
omgärdar fastigheten på samtliga sidor, förutom
mot vattnet. Tomten består idag framförallt av två
vegetationstyper som markeras på kartan nedan. Dels
gräsmattor med inslag av träd, buskar och planteringar
och dels naturmark med yngre lövträd och lägre

Den övre delen av tomten består främst av gräsmatta med
inslag av buskar och planteringar.

Illustration av befintlig markanvändning
Gräsmatta
Röjd naturmark

Även nedanför huvudbyggnaden finns en klippt
gräsmatta.
GRANSKNING
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I sluttningen ner mot sjön på tomtens norra del står
yngre lövträd i form av björk, al, asp och sälg. Inga
grova träd eller ädellövträd finns på denna del av
tomten. Markvegetationen hålls regelbundet röjd och
består främst av kirskål, olika gräs och älgört.

Stenkajen vid strandkanten samt den norra av de två
bryggorna, med intilliggande uthus.
4.1.2 Geoteknik

I slutningen i norr växer några yngre lövträd.
Markvegetationen hålls röjd.

Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram 2015-10-16
av WSP. Av utlåtandet framgår att jorden överst består
av fyllning och därunder av siltig sandig morän som
vilar på berg. Berget går troligtvis i dagen i nordöstra
delen av fastigheten men djup till berg har inte
fastställts.
Jorden är stabil med god bärighet. Någon
risk för spontana skred eller ras finns inte och
sättningsförhållandena kan förutsättas vara
gynnsamma eftersom jorden består av morän.
Grundläggning av byggnader kan utföras med
plattor på konventionellt sätt både på morän och på
återfyllning efter urgrävning.
4.1.3 Radon

En grusad stig som övergår i en trätrappa förbinder den
övre delen av tomten med sjön.
Vid strandkanten planar marken ut något och längs
hela strandlinjen går en murad stenkaj. Vegetationen
består även här till stor del av olika gräs och annan
lägre vegetation samt några lövträd.

Enligt översiktlig inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon.
4.1.4 Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom
planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

Inom planområdet finns idag ett enbostadshus i två
våningar. I anslutning till detta finns några uthus, tre
finns på tomtens övre del och två intill bryggorna vid
sjön.
Bebyggelsen runtomkring planområdet består främst
av villor i varierat utförande och från olika tidsepoker.

Från den södra av tomtens två bryggor i sjön går en
trappa upp mot huvudbyggnaden.

8

Norr om befintligt bostadshus tillkommer en byggrätt
som ger utrymme för ytterligare ett enbostadshus.
Maximal byggnadsarea begränsas till 220 kvm och
nockhöjden sätts till +152 m vilket ger utrymme för
en bostad i ett eller två plan.
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Bestämmelserna för befintligt bostadshus avser att
göra befintlig byggnad planenlig och tillåter därmed
friliggande bostadshus med maximal nockhöjd på
+152 m. En begränsning i byggnadsarea medger en
byggnadsarea på maximalt 260 kvm inom byggrätten,
komplementbyggnader inkluderat. Byggrättens
storlek och placering för befintligt hus när i princip
oförändrad från tidigare detaljplan.

Den södra av de två bryggorna och den bod som ligger
intill.
4.2.2 Service

Förskola finns ca 250 m från planområdet. Övrig
service, så som grundskola och vårdcentral finns ca 3
km söder om planområdet i Sjöbo. Viss service finns
även i Sparsör ca 3 km norr om planområdet. Ingen
tillkommande service planeras inom planområdet.
Befintligt bostadshus på fastigheten sett från öster.

4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Planområdet trafikförsörjs via Riggvägen i det lokala
gatunätet som har en hastighetsgräns på 50 km/h.
Mellan 250 och 300 m öster om planområdet går
Älvsborgsbanan och riksväg 42. Den trafikökning som
ett tillkommande enbostadshus genererar kan ses som
försumbar gällande trafiknätets belastning. Ingen av
gatorna ingår i planområdet.

På tomtens övre del finns idag tre komplementbyggnader.

Karta över vägarna i direkt anslutning till planområdet
Foto på det största av fastighetens komplementbyggnader.

GRANSKNING
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4.3.2 Gång- och cykeltrafik

4.5 Buller

Gång- och cykeltrafiken är i området till största
delen hänvisade till det ordinära gatunätet. Från
vändplatsen i änden av Riggvägen fortsätter en
gång- och cykelväg som sammanbinder gatan med
kvarteren norr om planområdet. Inga förändringar i
gång- och cykelnätverket planeras i och med planens
genomförande.

2012 utförde Borås stad en bullerkartläggning i
enlighet med aktuella miljökvalitetsnormer för buller.
Den för planområdet mest relevanta bullerkällan
enligt kartläggningen är Älvsborgsbanan, ca 250 m
öster om planområdet. Nedan visas bullernivåer från
järnvägen för maximalbuller.

4.3.3 Kollektivtrafik

Busshållplats finns vid riksväg 42 ca 500 m från
planområdet. Härifrån går bussar söderut mot Borås
och norrut mot Fristad, Borgstena, Herrljunga och
Vårgårda.
4.3.4 Parkering

Antalet nya parkeringsplatser ska följa Borås Stads
parkeringsnorm. På 1000 kvm bruttoarea ska
det enligt normen finnas 13 platser för bostäder
i gruppbyggda småhus vid nybyggnation. Vid
befintliga bostäder ska det finnas 6-11 platser per
1000 kvm bruttoarea, beroende på biltätheten i
stadsdelen. Tillkommande bostäder ska hantera sitt
parkeringsbehov på den egna fastigheten.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns inom
planområdet. Planens genomförande innebär inget
ökat tryck på befintligt dagvattennät.
Dagvatten från fastigheten ska infiltreras. Detta säkras
med en planbestämmelse som anger att ytan närmast
sjön inte får hårdgöras och ska vara av vegetation.

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som
normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av bostäder.
Boverkets allmänna råd, huvudregler:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad

4.4.2 Värme

Tillgång till fjärrvärme finns i nuläget inte i anslutning
till planområdet.
4.5.3 El och tele

Befintligt el- och telenät har kapacitet att försörja
fastigheten efter planens genomförande.

70 dBA maximal ljudnivå på uteplats i anslutning till
bostad
Bullernivåerna inom planområdet ligger under
riktvärdena vilket framgår av utdraget från
bullerkartläggningen ovan. Plangenomförandet berörs
alltså inte av höga bullervärden.

4.4.4 Avfall

Borås energi och miljö AB sköter avfallshanteringen
i området. Återvinningsstation för glas, kartong
och tidningar finns lokalt i Frufällan ca 250 m från
planområdet.
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4.6 Klimatförändringar

När det kommer till de klimatförändringar som över
tid kan påverka planområdet är det troligt att det kan
komma att handla om ökad och intensivare nederbörd
och möjligen risk för höga vattenstånd i Öresjö.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5. Konsekvenser

5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

5.1 Behovsbedömning

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas
p.g.a. den verksamhet som medges i detaljplanen.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Planområdet tillåter användning för bostäder och i
planbestämmelserna begränsas storlek och utformning
av tillkommande bostäder.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att
ingen betydande påverkan förorsakas framgår nedan
av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Bedömningen är att planens genomförande inte
kommer att påverka den hållbara utvecklingen
nämnvärt. En viss förtätning inom området kan
ge vissa positiva konsekvenser gällande service och
kollektivtrafiksunderlag.

5.5.2 Vattenavrinning

På grund av sluttningen på Längjum 5:8 kommer
dagvattensystemet i Riggvägen inte belastas
ytterligare. Dagvattenhanteringen inom planområdet
kommer att ske via infiltration, vilket säkras med en
planbestämmelse.
5.5.3 Vattentäkt

Öresjö är kommunens huvudvattentäkt och flera
restriktioner finns angående verksamheter och
användning av mark i anslutning till sjön. Planens
genomförande påverkar inte ytvattentäkten negativt.
Beräknat högsta flöde enligt
Flödeskommittens riktlinjer
för dammdimensionering
100 års flöde

Öre
sjön

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts.

5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen inte innebär
någon förändring i pågående markanvändning.
Befintlig infrastruktur är tillräckligt omfattande för att
fylla behoven från ytterligare ett enbostadshus.
5.4 Miljö

Fru

5.4.1 Naturvärden

Planområde

Närliggande naturvärden påverkas inte av planens
genomförande.
5.4.2 Kulturvärden

Varken kända fornminnen eller bebyggelse med höga
kulturvärden finns i närheten av planområdet.
5.4.3 Landskapsbild/stadsbild

Planerad nybyggnation bedöms passa in i befintlig
stadsbild.

Utdrag ur översvämningskarteringen: Bebyggelsen inom
planområdet påverkas inte av höga vattenstånd.

5.4.4 Tillgänglighet/Handikappanpassning

5.5.4 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

Att uppnå god tillgänglighet för tillkommande
fastighet bedöms fullt genomförbart. Tillgängligheten
bevakas vid bygglovsskedet.
5.4.5 Infrastruktur

Befintlig infrastruktur har god kapacitet att kunna
hantera de förändringar plangenomförandet innebär.

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker
enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010. I karteringen anges plushöjder
för vattennivå vid olika översvämningsscenarier.

GRANSKNING
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Vattennivån beräknas nå +134,2 m vid dagens
100-årsregn, +134,4 m för framtida 100-årsregn och
+135,6 m vid beräknat högsta flöde, som beskrivs
som översvämningar med en återkomsttid på 10
000 år. Planområdets lägsta punkt ligger på +133,3
m, och byggrättens lägsta punkt ligger på +140,5
m. Detta innebär att det inte finns några risker för
översvämningar som påverkar byggnaderna inom
planområdet. Detta trots att karteringen tagit i
beräkning de ökade vattennivåer som kan uppkomma
till följd av ett förändrat klimat.

Medverkande i upprättandet av planhandlingar har
varit Emma Larsson från Borås Stad och Ida Olsson
Bjärmark från Werner Arkitekter AB.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Stefan Werner

planchef

planarkitekt

Planerad bebyggelse utgör ingen risk för förorening av
grundvattnet. Inte heller kommer bebyggelsen inom
planområdet påverkas av höga vattenstånd.
5.5.5 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
5.5.6 Buller

Enligt den kartläggning av buller som Borås Stad
gjorde 2012 berörs inte planområdet av höga
bullernivåer från närliggande vägar eller järnvägar.
5.5.7 Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av
störningsskyddsbestämmelser.
5.5.8 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
av riskerna förknippade med transport av farligt gods.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

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

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
6.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.
Plankonsult har varit Werner Arkitekter AB genom
Stefan Werner.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Frufällan,
LÄNGJUM 5:8, Riggvägen, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad den
7 april 2016

2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.
Huvudmannaskapet saknar dock betydelse då
detaljplanen inte innehåller någon allmän plats.
Intilliggande gator ligger inom en detaljplan
(stadsplan) där kommunen är huvudman och därmed
ansvarig för att bygga ut gator och andra allmänna
platser samt ansvara för deras drift och underhåll.

3. Fastighetsrättsliga frågor

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

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

Planen genomförs med normalt planförfarande.
Samråd genomfördes sommaren 2015. Granskning
sker våren 2016 och ett antagande senare under
2016. Detaljplanen vinner laga kraft fyra veckor
efter antagandet under förutsättning att den inte blir
överklagad.

3.1 Markägare

Planen omfattar den privatägda fastigheten Längjum
5:8.
3.2 Servitut och ledningsrätter

Fastighetsförteckningen visar att planområdet belastas
av en rättighet avseende slänt för gata. Vid avstyckning
av ny fastighet ska denna rättighet fortsätta att gälla.
3.3 Gemensamhetsanläggning

Fastigheten Längjum 5:8 är delaktig i en
gemensamhetsanläggning, Längjum ga:5, vilken
omfattar vägar. Förrättningen, enligt lagen om
enskilda vägar, skedde 1958. Sedan kommunen tagit
över ansvaret för väghållningen i det område som
omfattas av stadsplan, vilket är stora delar av Frufällan,
kan gemensamhetsanläggningen omprövas.
3.4 Fastighetsbildning

2.2 Gällande detaljplaner

Planområdet ligger inom tidigare detaljplanelagt
område. För den detaljplanen har genomförandetiden
löpt ut.
2.3 Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år från det att den
vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden är fastighetsägarna
garanterade att få genomföra det som planen medger.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras
utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan ändras
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas eller ersättas.

Kvartersmarken inom planområdet kan delas upp i två
eller flera bostadsfastigheter så länge dessa är lämpliga
för sitt ändamål enligt fastighetsbildningslagen. En
avstyckning av ny fastighet genomförs av lantmäteriet
efter ansökan av fastighetsägaren.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ansöka
om förrättning för att förändra delaktighet i och
omfattningen av Längjum ga:5.

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Någon ny gatu- eller vägutbyggnad föranleds inte av
detaljplanen.
4.2 Vatten, spillvatten och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten.
4.3 El

Området kan försörjas av befintligt elnät.
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5. Ekonomiska frågor
5.1 Kommunala intäkter och kostnader

Kommunen har inga investeringskostnader till följd
av planen. Befintlig infrastruktur kan användas.
Plankostnaderna betalas av ägaren till Längjum 5:8
enligt upprättat plankostnadsavtal.
Nytillkommande bebyggelse betalar
anslutningsavgifter enligt kommunens va-taxa.

Genomförandebeskrivningen har upprättats av Explo
AB genom Eva Engman

GRANSKNING
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Samrådsredogörelse

SVAR DATUM

S01

Kommunstyrelsen

2015-08-18

Upprättad den 7 april 2016 med avseende på detaljplan för del av Frufällan, LÄNGJUM 5:8, Riggvägen, Borås
Stad, Västra Götalands län

S02

Miljö- och konsumentnämnden

2015-08-26

S03

Kulturnämnden

2015-08-25

S04

Stadsdelsnämnden norr

2015-08-26

S05

Räddningstjänsten

2015-08-13

S06

Borås elnät

2015-08-05

1. Handläggning

S07

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2015-07-10

Planen har varit på samråd enligt PBL (2010:900)
avseende planförslag upprättat den 7 maj 2015 under
tiden 26 juni 2015 - 26 augusti 2015. Detaljplanen
har annonserats i Borås Tidning och berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset samt varit tillgänglig på kommunens hemsida.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är delvis
sammanfattade för att enkelt skapa en överblick över
de viktigaste inkomna synpunkterna.
3.1 Remisspart

2. Sammanfattning
Sju remissinstanser har framfört synpunkter under
samrådstiden. Inga yttranden har inkommit från
berörda sakägare med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:

S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra.
S02 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.
S03 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen.

• Beskrivning och motivering för strandskyddetts
upphävande förtydligas i planbeskrivningen.

S04 Stadsdelsnämnden norr

• Planbeskrivningen förtydligas angående
naturvärden i området.

S05 Räddningstjänsten

• Planhandlingarna kompletteras med en geoteknisk
utredning.
• All text om vatten i planbeskrivningen ses över och
koordineras.
• Planbeskrivningen utvecklas med avseende på
konsekvenser av framtida klimatförändringar.
• Byggrätten minskas i väster.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
• Att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen
samt att skicka detaljplanen för granskning.
• Att genomförandet av detaljplanen inte kan
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.
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REMISSPART

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
S06 Borås Elnät

Borås elnät har inget att erinra.
S07 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Frågor som berör strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan
för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
1. Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att
området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften
och anser att strandskyddet endast får upphävas
inom den del av planområdet som utgörs av hävdad
tomtmark. Länsstyrelsen anser att marken mellan Öresjö och den hävdade tomtmarken bör vara
strandskyddad för att säkerställa fri passage för
allmänheten samt bevara goda villkor för växt- och
djurliv.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Länsstyrelsen lämnar också vissa råd för fortsatt planläggning:
2. Beskrivning av natur bör utgå från inventering
och beskrivas på sådant sätt att bedömning av
naturvärdena kan göras.
3. Bedömning av markens geotekniska stabilitet
och byggbarhet bör baseras på undersökningar på
platsen eller annat trovärdigt relevant underlag.
4. Det är viktigt att förorenat dagvatten inte når Öresjö. Därför bör dagvattenhanteringen beskrivas på
ett bättre sätt och även regleras med bestämmelse.
All text beträffande vatten i beskrivningen behöver
ses över och koordineras.
5. Planområdets lämplighet över tid med hänsyn
till klimatförändringar bör analyseras. Analysen
bör sedan ligga till grund för beslut om
lämplig markanvändning, samt vilka eventuella
klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i
planförslaget för att möta effekterna av ett förändrat
klimat.
6. Länsstyrelsen anser att egenskapsgräns mot väster
skall överensstämma med befintliga byggnader
för att tillkommande bebyggelse inte skall vara
avhållande för allmänheten och därmed motverka
strandskyddets syfte.
Kommentar

2.
3.
4.

5.
6.

allmänning. Planen innebär inga förändringar för
växt- och djurliv.
Sammantaget gör detta att kommunens bedömning även fortsättningsvis är att området redan
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Planen innebär
inte en oacceptabel påverkan på växt och djurliv
och påverkar inte heller allmänhetens tillgång till
strandområdet.
Beskrivning av naturvärden inom planområdet
uppdateras och förtydligas.
Planhandlingarna kompletteras med en geoteknisk
utredning.
I framtagandet av detaljplanen har diskussion
skett med Borås Energi och Miljö. De ställer
inte krav på dagvattenfördröjning om inte de
hårdgjorda ytorna överstiger 2500 m2. På mindre
fastigheter som denna görs inga bestämmelser om
dagvatten. För denna detaljplan förordas istället att
dagvattenhanteringen löses via infiltration.
All text om vatten i planbeskrivningen ses över och
koordineras.
Planbeskrivningen utvecklas med avseende på
konsekvenser av framtida klimatförändringar.
Byggrätt minskas i väster så att byggrättsgränsen
överensstämmer med befintlig plan.

1. Hela fastigheten Längjum 5:8 uppfattas idag som
ianspråkstagen tomtmark. Vid strandkanten finns
två bryggor och två mindre komplementbyggnader. Längs hela strandlinjen går en murad stenkaj.
Vegetationen vid stranden hålls röjd och stängsel i
tomtgräns går ända ut i vattnet. Kommunen anser
därför att även området närmast vattnet utgörs av
hävdad tomtmark.
Idag finns ingen fri passage för allmänheten. Då
fastigheten norr om planområdet är en privat fastighet skulle fri passage för allmänheten inte uppnås
även om del av planområdet skulle beröras av
strandskydd. Söder om planområdet finns en större
allmänning vilket innebär att allmänheten redan
idag har god tillgång till sjön.
I området intill stranden finns några yngre lövträd
av björk, al, asp och sälg. Markvegetationen hålls
regelbundet röjd. Här finns inga grova träd eller
ädellövträd och området har inga specifikt höga
naturvärden. Stängslet i tomtgräns hindrar delvis att
djur når vattnet via fastigheten. Däremot finns goda
möjligheter för djurlivet att nå sjön via angränsande
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande över detaljplan för Fristad, del av
Hedagården 1:73
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2016-06-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0145 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-05-30 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2013/KS0145 214
Ert dnr BN 2013-169

Avd: Strategisk samhällsplanering/Mark och exploatering
Handläggare: Karin Graad/Maria Carlund
Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för
Fristad, del av Hedagården 1:73
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

fllD BORÅS STAD

GRANSKNING
Samhällsbyggnadsnämnden
2016-05-19 §154 BN2013-169

Underrättelse om granskning för detaljplan för
Fristad, del av Hedagården 1 :73, Fristad parkstad,
Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för marknära grupphusbostäder och
villor på en tidigare obebyggd tomt inom området Fristad parkstad. Byggnaderna tillåts
i vissa delar av området uppföras i en våning och i andra delar i två våningar.
Planbestämmelser säkerställer att den tillkommande bebyggelsen anpassas i skala och
placering likt den befintliga. Förutom bostäder tillåts även vård inom delar av området.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, inte behövs.
Planen har varit på samråd under perioden 2 november till den 29 november 2015.
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

~

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/ detaljplan. Där finns även
utredningar som utgör underlag för planen.

AJtingen

Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för
samfälligheter ombeds informera övriga delägare
om innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
I

Granskningstiden pågår den 1 juni- den 4 augusti.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 816 fre kl. 8-15. Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga
tjänstemännen. Ring gärna före besök.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 4 augusti via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2013-169. Yttrandet önskas
som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.
Det går även att skicka synpUiµkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 25 maj 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Detaljplan för Fristad,
del av Hedagården 1:73 (Fristad parkstad)
Granskning

BN 2013-169

Sammanfattning
Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka
12 km norr om Borås centrum och cirka 1,5 km väster om
Fristad centrum. Detaljplanen omfattar del av fastigheten
Hedagården 1:73. Syftet med detaljplanen är att skapa
byggrätter för marknära grupphusbostäder och villor på
en tidigare obebyggd tomt inom området Fristad parkstad.
Byggnaderna tillåts i vissa delar av området uppföras i en
våning och i andra delar i två våningar. Planbestämmelser
säkerställer att den tillkommande bebyggelsen anpassas i
skala och placering likt den beﬁntliga. Förutom bostäder
tillåts även vård inom delar av området.
Planen har varit ute på samråd under perioden 2 november
till den 29 november 2015.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73, Fristad parkstad, Borås Stad, upprättad den 4 maj 2016.

1. Inledning
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för marknära
grupphusbostäder på en tidigare obebyggd tomt inom
området Fristad parkstad. Inom en del av planområdet är
det även tillåtet att uppföra fristående villor. På denna del
tillåts en högre nockhöjd och det är möjligt att bygga i två
plan. Planbestämmelser säkerställer att den tillkommande
bebyggelsen anpassas i skala och placering likt den beﬁntliga.
Förutom bostäder tillåts även vård inom delar av området.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Fristad tätort, cirka
12 km norr om Borås centrum och cirka 1,5 km väster om
Fristad centrum. Detaljplanen omfattar del av fastigheten
Hedagården 1:73. Området angränsar till Asklandaskolan och
omgärdas av grönytor i norr och i öster, samt ett villaområde
i väster. Hedagården 1:73 är i privat ägo.

Gällande detaljplan
Planområdet ingår i ett större område som omfattas av
detaljplanen P 929, som vann laga kraft 1997. Planen tillåter
bostäder, daghem med mera. Antal tillåtna våningar är
begränsat till en våning med högst tillåten byggnadshöjd på
tre meter. All mark, undantaget kring beﬁntlig bebyggelse,
är punktprickad vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Planens genomförandetid har gått ut.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen har den 6 maj 2013 beslutat att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att ändra detaljplan för Hedagården 1:73 (§KS0145 2013).
Planuppdraget har initierats av en begäran om planändring
från fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 13 juni 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för
fastigheten (§SBN 2013-000203).
Den 26 oktober 2015 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen för
Fristad, del av Hedagården 1:73 (Fristad parkstad) på samråd
(§ Pl 2015-000011). Samrådet ägde rum den 2 november – 29
november 2015. Inkomna synpunkter ﬁnns sammanställda en
i en samrådsredogörelse.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2016 §154
att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att
skicka ut detaljplanen för granskning. Nämnden beslutade
även att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet omfattar en del av den tidigare vårdinrättning
som fanns här och som landstinget skötte, numera kallat
Fristad parkstad. Förutom bostäder uppfördes även en
skola och andra lokaler som behövdes för verksamheten.
Området har en grön karaktär med stora öppna ytor och låg
bebyggelse. Husen är placerade i nord-sydlig eller öst-västlig
riktning och grupperade i storkvarter med gräsytor emellan.
Entréerna är i huvudsak vända mot bilgatan. Ett fåtal längor
vänder sig mot den gemensamma gården. Varje bostadslänga
har egen parkering i carport eller på hårdgjord yta i anslutning till uppfarten, samt en uteplats på baksidan av huset.

Ny bebyggelse
I Fristad parkstads norra del, norr om Hagvägen, ﬁnns ett i
stort sett obebyggt område som omfattar cirka 1,5 hektar. I
gällande plan ﬁnns det inte några byggrätter för bostadshus,
men på en del av området får man bygga uthus och garage.
Idag ﬁnns det ett garage i den östra delen av planområdet
som är till för bostäderna söder om Hagvägen. Aktuellt
planförslag möjliggör att bostadshus kan uppföras på den
obebyggda delen av området. Planen medger även en byggrätt
för bostäder eller vårdverksamhet sydost om Hagvägen.
Beﬁntligt garage kommer fortsatt att ﬁnnas kvar som en
fristående del av det nya kvartet som planeras. Planen medger
att området exploateras med ﬂerbostadshus i ett plan i
framkant mot Hagvägen och i två plan mot gångstigen i öster
samt mot det angränsande villaområdet i väster. På den västra
delen tillåts förutom ﬂerbostadshus även enfamiljshus i två
plan.

Stadsbild och gestaltning
Tillkommande bebyggelse bygger vidare på den beﬁntliga
strukturen med längor i nord-sydlig och öst-västlig riktning. På grund av fastighetsgränserna blir placeringen
något annorlunda för de byggnader som gränsar mot den
kommunala marken. Dessa byggnader får istället en riktning
likt det angränsande villaområdet. Inom kvarteret ﬁnns det
utrymme för stora öppna gräsytor eller annan plantering,
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Planområdet är markerat med röd, heldragen linje. Streckade vita linjer visar viktigta gång- och cykelbanor i området.
1. Beﬁntligt villaområde
2. Norra delen av Fristad parkstad där nya byggrätter medges
3. Asklandaskolan
4. Beﬁntliga bostäder i ett plan
5. Förskola
6. Beﬁntligt parhusområde i två plan
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Illustrationskarta

vilka kan användas för lek och utevistelse av de boende. Varje
bostadsenhet planeras få en bilplats i carport med förråd.
På illustrationskartan har carportarna placerats med nära
anslutning till Hagvägen och till vändplanen i slutet på den
nya anslutningsgatan i kvarteret. Tanken är att koncentrera
traﬁken i området till beﬁntlig infrastruktur och till ett fåtal
gator, för att på så sätt möjliggöra större grönytor i kvarteret.
Detaljplanen reglerar dock inte byggnadernas eller gatornas
placering i detalj. Utformningen kan komma att ändras. Det
är t.ex. möjligt att istället för vändplan göra en genomgående
anslutningsväg.

Historik och kulturmiljöer
Beﬁntlig bostadsbebyggelse uppfördes under 1970-talet och
består av gruppbostäder i ett plan med fasader av tegel och
trä. Av de 15 ursprungliga längorna kvarstår 14, men då den
femtonde längans bottenplatta återanvändes när man byggde
nytt så är strukturen i stort sett oförändrad sedan 70-talet. En
del garage och miljöhus har tillkommit. Totalt ﬁnns ett 70-tal
lägenheter i området. Området är inte utpekat i Borås Stads
kulturmiljöprogram. Anläggningen som helhet kan dock
anses besitta ett kulturhistorisk värde utifrån ett samhällsoch socialhistoriskt perspektiv medan de enskilda byggnaderna inte bedöms ha särskilda bevarandevärda kvalitéer.
Ingrepp i enskilda byggnader får naturligtvis konsekvenser
för områdets karaktär men inte i så stor grad att det påverkar
helheten. Den övergripande strukturen är välbevarad
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och är fortfarande läsbar i området, vilket delvis styrt hur
planområdet utformats. Planbestämmelser reglerar skalan och
placering så att de nya husen anpassas till de beﬁntliga, men i
övrigt sker ingen reglering vad gäller utformningen.

Bostäder
Planen medger att en variation av olika bostadstyper kan
uppföras. Om området bebyggs i enlighet med illustrationskartan kan cirka 36 nya bostäder byggas i området, fördelat
på radhus och villor. Antalet bostäder blir något högre ifall
man istället för friliggande villor väljer att bygga ﬂerbostadshus eller radhus och ifall man bygger ﬂerbostadshus i två plan
med loftgång och lägenheter både på övre och nedre plan.

Arbetsplatser
I närområdet ﬁnns arbetsplatser bl.a. inom skola och vård,
samt Fristad byggvaror. Planerad bebyggelse är främst tänkt
som bostadshus, men planen tillåter även användningen vård
för delar av planområdet.

Offentlig service
I nära anslutning till planområdet ﬁnns ﬂera olika typer
av offentlig service. I den södra delen av området, närmast
Asklandavägen, ﬁnns en förskola, men det ligger även en
förskola öster om området, invid Askvägen. Angränsande
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skola, Asklandaskolan, har elever från förskoleklass upp
till årskurs sex. Det ﬁnns även olika typer av daghem och
boenden inrymt i den beﬁntliga strukturen.

Kommersiell service
Planområdet ligger cirka 1,5 km från Fristad centrum, där
det bl.a. ﬁnns mataffär, restauranger och annan kommersiell
service. I den östra delen av området, direkt norr om Asklandaskolan, ﬁnns en byggnad för kommersiell verksamhet.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta
Beﬁntligt hus söder om Hagvägen, mittemot planområdet.

Vid ny-, om och tillbyggnation ska BBR (Boverkets byggregler) tillämpas, vilka syftar till att alla byggnader ska vara
tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Vid utbyggnad av området ska också Borås stads
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning beaktas.
Inom planområdet är det inga större nivåskillnader och det
bedöms inte bli några problem att tillgänglighetasanpassa
området kring den nya bebyggelsen.

3. Gator och trafik
Gatunät
Beﬁntligt bebyggelse kring planområdet utgörs av enplanshus med sadeltak

Planområdet nås via Hagvägen och ingår till viss del i en
gemensamhetsanläggning som sköts av Fristads vägförening.
Den del av Hagvägen som angränsar till planområdet ingår
inte i gemensamhetsanläggningen för vägföreningen.
Hagvägen och kopplas samman med omgivande gatunätet
via Norra Påtorpsvägen och som i norr ansluter till väg
42, Vångavägen. I söder ansluter Norra Påtorpsvägen till
Asklandavägen som kopplas samman med väg 42 mot Borås
i sydöstra delen av Fristad. Aktuell detaljplan innebär ingen
förändring av gatustandarden på Hagvägen.

Gångtrafik
Planområdet har många kopplingar för gående till angränsande områden. Även in till Fristad centrum går det att ta
sig som gående. Inom och utom planområdet, längs med
Hagvägen, saknas det trottoarer för gående. Detta är inte
optimalt ur traﬁksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt men
då området har en begränsad traﬁkmängd och en vägbredd
på cirka sex meter där hastigheten är låg, så utgör det inget
större hinder för gående att röra sig i området. Från gångvägen vid villaområdet i väster via planområdet till Hagvägen
går en gångstig som används som genväg och koppling för
gående i området.

Gångstigen som kopplar samman det angränsande villaområdet med Hagvägen.
DETALJPLAN

7

Cykeltrafik och cykelparkering
Liksom för gående ﬁnns det många kopplingar för cyklister
att ta sig till angränsande områden. Flertalet gång- och
cykelvägar är helt separerade från biltraﬁk. Inom planområdet ﬁnns det möjlighet att anordna cykelparkering inom den
egna fastigheten. Det ﬁnns möjlighet att uppföra väderskyddad cykelparkering i anslutning till bostadshusen inom hela
planområdet.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Hedagården och Lönnvägen på
cirka 275 meter respektive 550 meters avstånd. Hedagården
traﬁkeras av linje 150 som kör mellan Fristad och Borås samt
linje 240 som kör mellan Borås-Borgstena-Herrljunga. Linje
150 är också den linje som traﬁkerar hållplatsen Lönnvägen.
Buss 150 avgår dagtid med en halvtimmes mellanrum, samt
varje kvart på morgonen och eftermiddagen. Restiden från
hållplatsläget till Södra torget med linje 150 respektive restiden från hållplatsläget med linje 240 till Borås resecentrum är
drygt 30 minuter. Till Herrljunga station tar det drygt 40 min.
Linje 240 avgår med 2 avgångar per dag i vardera riktning.
Avståndet till Fristad station är cirka 1,5 km. Fristad station
ligger längs med Älvsborgsbanan som är järnvägen mellan
Uddevalla och Varberg.

Biltrafik
En traﬁkutredning är genomförd på uppdrag av Borås stad
(SWECO 2016-04-27). Analyserna visar att kapaciteten är
god och med god framkomlighet i samtliga studerade korsningspunkter för 2016 års traﬁknivåer. Samtliga analyserade
korsningar beräknas ha ”önskvärd” framkomlighetsstandard
jämfört med de riktvärden som ﬁnns i Traﬁkverkets skrift
VGU (Vägar och Gators Utformning).
Planförslaget beräknas alstra cirka 180 bilförﬂyttningar per
vardagsdygn. Med normal variation under dygnet förväntas
traﬁkﬂödet till och från planområdet under maxtimman
utgöra 10-12 % av dygnsﬂödet, vilket motsvarar cirka 20
bilförﬂyttningar. Enligt utredningen beräknas traﬁktillskottet från detaljplanen således bli mycket begränsat jämfört med
beﬁntliga traﬁkﬂöden.
Den generella traﬁktillväxten från 2016 till 2030 antas bli
cirka 15 % enligt Traﬁkverkets prognoser. Detta innebär
exempelvis att ﬂödet på väg 42, söder om Asklandavägen,
ökar med 1 700 till 13 200 fordon/dygn. Även baserat på
2030 års traﬁknivåer, inklusive den tillkommande traﬁken
från planområdet, är kapaciteten tillräcklig i de studerade
korsningarna. Samtliga analyserade korsningar beräknas få
”önskvärd” framkomlighetsstandard jämfört med VGUs
riktvärden.
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Väg 42 är utpekad som riksintresse. Vägen ses som viktig
från ett regionalt perspektiv då den binder samman Sjuhäradsbygden och Fyrbodal. Delar av vägen ingår i ett av nio
utpekade stråk i Västra Götalandsregionen. Vägen utgör
också huvudinfart till Borås från norr och fyller en viktig
funktion som pendlingsväg till Borås.
Väg 42 har studerats i förstudien Borås-Trollhättan, delen
Sjöbo-Kvarbo sommarstad (2012). Studien syfte var en ökad
framkomlighet och tillgänglighet för både fordonstraﬁk,
oskyddade traﬁkanter samt att förbättra traﬁksäkerheten för
att minska antalet olyckor.
I studiens förarbete framkom bland annat att;
»

Traﬁkmiljön i Fristad är inte anpassad utifrån tätortens
villkor. Vägen och järnvägen ligger på vissa sträckor i
direkt anslutning till varandra vilket gör att vägrummet upplevs som brett, vilket i sin tur leder till högre
hastigheter.

»

Traﬁkmiljön i anslutning till skolorna i den södra delen
av Fristad upplevs som rörig och otydlig.

»

Det kan vara svårt för traﬁkanten att uppfatta var
Fristad samhälle börjar, både i söder och i nordväst,
vilket leder till höga hastigheter långt in i samhället.

Planområdet behandlas dock inte speciﬁkt i förstudien.
Ovanstående problem och brister anses inte kunna lösas
inom ramen för planförslaget, utan bör studeras på ett mer
övergripande plan.
Gatornas placering och utformning kan dock komma att
ändras eftersom utformningen inte regleras med planbestämmelser. Det har bedömts bättre med en ﬂexibel placering
och utformning än en fastslagen, då goda boendemiljöer kan
skapas på ﬂera olika sätt.
De beﬁntliga vägarna i området sköts av Fristads vägförening
och det kommer att behövas en samfällighet/gemensamhetsanläggning även för de nya vägarna alternativt att vägföreningens ansvarsområde omprövas till att omfatta även dessa.

Bilparkering
För sammanbyggda hus likt ﬂerbostadshus eller radhus
bör med fördel gemensamma parkeringar anordnas.
Parkeringarna ska följa de krav på antal parkeringsplatser
som ﬁnns i Borås Stads parkeringsnorm. För friliggande
enbostadshus och parhus ska parkering anordnas inom den
enskilda tomten. På illustrationskartan är de gator som ﬁnns
inom kvarteret främst avsedda för gående och cyklister, men
det går att nå varje bostad med bil. Gatan med vändplan
är avsedd för biltraﬁk, eftersom det behövs för att sopbil
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och boende ska kunna angöra villatomterna. Syftet med att
förlägga de gemensamma parkeringarna i nära anslutning till
en bilväg är att freda den gemensamma gården från biltraﬁk,
och skapa en lugn och grön miljö likt de gårdar som ﬁnns i
den beﬁntliga strukturen.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planområdet består av en grönyta kantad av främst lövträd.

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
Planområdet är idag införlivat i verksamhetsområdet för
dagvatten och kommer att anslutas till beﬁntliga dagvattenledningar som sin tur avleds till Munkån. För fastigheter
med hårdgjord yta större än 2500 m² ska fördröjningsåtgärder
för dagvatten vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv
volym av 3 m³ per 100 m² hårdgjord yta ska anläggas.
En planbestämmelse på plankartan anger att det ska ﬁnnas
möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Värme
Beﬁntlig bebyggelse i närområdet är ansluten till fjärrvärme.
Ledningar ﬁnns bl.a. i Norra Påtorpsvägen.

El och tele
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. Inga
kända ledningar ﬁnns inom planområdet. Strax utanför
planområdet ﬁnns dock beﬁnliga ledningar. Det har därför
fört in u-områden på plankartan, som reglerar att marken ska
vara tillgänglig för undergjordiska ledningar.

Avfall
För ﬂerbostadshusen/radhusen ska gemensamma soprum
anordnas. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall
Sveriges Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets
vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och
estetisk följas.

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är i huvudsak plan, men väster om beﬁntlig bebyggelse ﬁnns en stor trädbevuxen sluttning som skiljer området
från angränsande villabebyggelse. Området ligger naturskönt
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Delar av området används för husvagns- och husbilsparkering.

i direkt anslutning till ett stort sammanhängande skogsområde och på cykelavstånd till sjöarna Ärtingen och Öresjö.
Området går under namnet Fristad Parkstad och områdets
karaktär präglas starkt av de stora öppna gräsytorna som
ﬁnns mellan byggnaderna. Flera av gräsmattorna kantas av
fruktträd och lövträd.
Det skiljer cirka sex meter mellan den lägsta och den högsta
delen av planområdet. Merparten av området saknar dock
några större nivåskillnader.
Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i den
norra delen av det beﬁntliga området. Denna del består av en
större grästäckt yta delvis bevuxen med träd, vilka övergår
till ett tätare bestånd i gränsen mot gång- och cykelvägen
och villaområdet väster om planområdet. Om detaljplanen
genomförs kan stora ytor komma att hårdgöras och merparten av träden tas ner. Det är också troligt att området behöver
terrasseras i den västra delen vilket kan leda till att det blir en
brantare slänt mot gång- och cykelvägen och villaområdet.

Lek och rekreation
Lekplatser ﬁnns i anslutning till villaområdet väster om
planområdet samt i anslutning till de närliggande förskolorna, Gångavståndet till lekplatserna är mellan 150-500
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meter. Inom planområdet ﬁnns det möjlighet att anordna
en lekplats. Lekplatsen blir i så fall inom kvartersmark och
kommunen ansvarar inte för anläggning, drift eller underhåll.
Planområdet gränsar till naturområdet vid Påtorp som ﬁnns
utpekat i kommunens grönområdesplan. Naturområdet har
rekreationsvärden, besöksvärden och mycket höga naturvärden.
Den mark som ska bebyggas bedöms inte ha några större
rekreations- eller lekvärden.

Utredningen visar att metaller och organiska ämnen fanns
som låga halter i de ytliga grundvattnet. Bly överskrider dock
gränsvärdet för otjänligt dricksvatten i en provpunkt. Men
eftersom den tillkommande bebyggelsen kommer att anslutas
till kommunalt vatten så görs bedömningen är att de höga
halterna av bly för dricksvatten inte är hindrer för att bygga i
området, det eftersom ingen ska ha egen brunn.

6. Vatten
Strandskydd

Fornlämningar/kulturminnen

Planområdet berörs inte av strandskydd från något vattendrag.

Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom eller i direkt
anslutning till planområdet.

Översvämningsrisk

Geoteknik och radon
En geoteknisk utredning har utförts (WSP 2014-12-03).
Följande text är en sammanfattning av den geotekniska
rapporten för området. Marken är huvudsakligen skogsbevuxen med undantag av öppen plan mark i söder. I väster
stiger marken upp mot högre liggande villor.
Under ett cirka 0,5 meter tjockt lager med mulljord följer
sand som kan vara genomsatt av siltskikt. Lokalt följs mulljorden av mullhaltig sand med upp till 0,5 meter tjocklek.
På ungefär en meters djup sker en övergång till grusig siltig
sand av moränkaraktär. Sanden överst har låg relativ fasthet
medan jorden därunder är mycket fast. Trycksonden har
stoppat i mycket fasta jordlager.
Grundvattenytan har i några av undersökningspunkterna
avlästs 1,5 meter under nuvarande markyta.
Förekommande jordar är fasta och ringa sättningsbenägna.
Det föreligger ingen risk för skred. Blivande byggnader kan
grundläggas i naturligt lagrad jord med sulor/grundplattor
eller kantförstyvad bottenplatta av betong. Grundläggningen
skall ske efter att humushaltig ytjord och eventuell fyllning
avlägsnats. Hamnar grundläggningsnivån ovan terrassen så
bör det fyllas på med grus/krossmaterial som komprimeras
till minst 90 % packningsgrad.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk grundvattenundersökning har
utförts (WSP 2014-12-04) med anledning av att planområdet
ligger i nära anslutning till ett område som är förorenat.
Undersökningen gjordes för att utreda om det ﬁnns föroreningar (bl.a. doppningsmedlet pentaklorfenol och dioxin)
som kan ha spritt sig till berörd fastighet via grundvattnet.

DETALJPLAN

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

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 uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft. Detaljplanens genomförande bedöms inte
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, buller och luft
negativt.

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.
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt på
grund av föreslagen planåtgärd.
Planen ligger inom den tertiära skyddszonen för Öresjö
och därmed ﬁnns restriktioner för vad man får göra inom
planområdet. Detta ﬁnns med som en information på
plankartan. Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas
och därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna.

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
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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.

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.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som ﬁnns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015
både god kemisk status och god ekologisk status. Den
här detaljplanens genomförande med tillskott på cirka 36
bostadshus bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna
negativt.

Allmänna platser

8. Planbestämmelser
Planområdet saknar allmän plats. Vilket innebär att ingen
del av planområdet behöver vara tillgängligt för funktioner
riktade mot allmänheten.

Kvartersmark

7. Störningar på platsen
Risk
Cirka 100 meter norr och öster om planområdet ﬁnns
industriområden. Området öster om ingår i en byggnadsplan
med föreskrifter om att det inte får vara verksamheter som
är störande för bostäder. Industriområdet norr om är inte
planlagt men ligger i nära anslutning till bostäder vilket
inverkar på vilken typ av verksamhet som kan etablera sig i
området. Planområdet har långt till övriga riskkällor såsom
väg och järnväg. Det bedöms därför inte nödvändigt att göra
ytterligare riskutredning.

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
I planområdet planläggs inte några bostäder som riskerar
att bli störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte
upphov till något buller som kan störa omkringliggande
bostäder.

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.

14

Hela planområdet består av kvartersmark med ändamålet
B. Bokstaven B står för Bostäder och tillåter all form av
boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement
ingår i användningen. Bostadskomplement kan vara t.ex.
parkeringar för boende och besökare, soprum mm. För
den södra delen av planområdet tillåts även ändamålet D.
Bokstaven D står för Vård vilket innebär att det är tillåtet att
inom det markerade området ha en vårdverksamhet avsedd
för människor. Det är alltså inte tillåtet med vård av djur
såsom t.ex. en smådjursakut. I dagsläget ﬁnns det redan ﬂera
vårdverksamheter i närområdet. Genom att tillåta vård i den
delen av området som gränsar mot de beﬁntliga verksamheterna möjliggörs en framtida utveckling av de beﬁntliga
verksamheterna alternativt att nya verksamheter kan etablera
sig. Platsen bedöms som väl lämpad för ändamålet. Syftet
är främst att det ska vara vårdverksamhet inriktad på
boende eller daglig verksamhet, och inte en vårdcentral eller
liknande.

Egenskapsbestämmelser
Inom planområdet regleras utnyttjandegraden, placering och
utseende genom olika planbestämmelser, d.v.s. hur mycket
och vilken byggnadstyp som får byggas, var byggnader får
placeras samt hur höga de får bli.
Prickmark, kryssmark samt placeringsbestämmelser styr var
byggnader kan placeras i området. Prickmarken och kryssmarken säkerställer att det ﬁnns en öppen yta inom området,
att det blir tillräckligt avstånd till angränsande bebyggelse
samt att gaturummet får ett visst utseende. För området
norr om Hagvägen ﬁnns det dessutom en bestämmelse
som reglerar att huvudbyggnaderna ska placeras parallelt
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Beskuren plankarta

med Hagvägen i öst-västlig riktning. Syftet är att säkerställa
att den tillkommande bebyggelsen anpassas efter beﬁntlig
struktur.

två enheter som är sammanbyggda. Enheterna får byggas
samman i fastighetsgräns och varje enhet får vara 120 m² ,
det vill säga att ett parhus får max vara 240 m² .

Mot angränsande villaområde och gång- och cykelvägen
i nordväst, tillåts bostadstyper såsom t.ex. radhus, parhus
och friliggande enbostadshus. Här är det tillåtet att uppföra
en byggnad med en högsta nockhöjd på nio meter med en
minsta takvinkel på 23 graders lutning. Detta motsvarar ett
hus med två våningsplan, men det är också tillåtet att bygga
lägre.

I den nordöstra delen är det en lägre nockhöjd, sex meter
jämfört med nio meter. Anledningen till den lägre nockhöjden och förbudet mot friliggande enbostadshus och parhus
är för att det är här som mötet med den beﬁntliga strukturen
sker. Det har därför bedömts som viktigt att reglera detta för
att säkerställa att det nya området upplevs som en del av den
beﬁntliga strukturen och att området ses som en helhet.

Beroende på vilken bostadstyp som uppförs ﬁnns olika
restriktioner om största tillåtna byggnadsarea och fastighetsstorlek. Det ﬁnns även en bestämmelse som reglerar
den totala längden för en bostadsvolym och radhuslänga.
Syftet med längdrestriktionen är att styra utformningen av
området så att det samspelar med den beﬁntliga strukturen
vars karaktär domineras av öppna kvarter med friliggande
byggnader kring gemensamma grönytor.

I mitten av planområdet ﬁnns ett område markerat med
kryssmark med bestämmelserna ej garage och ej parkering.
Det är tillåtet att uppföra komplementbyggnader som växthus, cykelgarage etcetera men inte anläggningar avsedda för
bil såsom carportar eller garage. Avsikten är att området ska
kunna bli en gemensam vistelseyta för de boende i området.
Det kan vara i form av t.ex. en lekplats, odlingslotter mm.

Utöver ett par undantag regleras planområdet i stort sett på
samma vis. I nordväst är det dock tillåtet att bygga parhus
och friliggande enbostadshus, vilket man inte får göra
inom det resterande planområdet. Ett parhus är i praktiken

DETALJPLAN

I gällande plan är det område som omfattar Hagvägen
prickmarkerat och omfattar planbestämmelsen g. En liten
del av Hagvägen, i den östra delen, ska också vara tillgänglig
för underjordiska allmänna ledningar. I aktuellt detaljplaneförslag har vägen fortsatt dessa bestämmelser, dels för att
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det inte är aktuellt att ha kommunalt huvudmanaskap för de
körbara ytorna inom området och dels då planområdet endast
berör en del av Hagvägen och det är viktigt att den nya
planen samspelar med den beﬁntliga.

utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. De mål och etappmål som främst berör
planarbetet är:
»

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.

9. Övergripande beslut

»

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från traﬁken

Vision 2025

»

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås,
antagen under hösten 2012. Planförslaget bidrar framförallt
till att nå målområdet ”Medborgares initiativkraft gör
landsbygden levande”, genom strategin ”Vi utformar socialt
hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med
en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer”.

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag.

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Spelregler som
är särskilt relevanta för planinnehållet är bland annat:

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Behovsbedömningen har
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i
detaljplanen:

»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtraﬁken.

»

Närheten till ett riskklass 1 objekt och de eventuella
föroreningar som detta kan innebära.

»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

»

Påverkan på stadsbilden då det handlar om förtätning i
ett redan bebyggt område.

»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

Översiktlig planering

Området är inte speciﬁkt utpekat i ÖP06 men i bilagan
Möjlig markanvändning – skisser med konsekvensbedömning, anges att villor dominerar bebyggelsen väster om
riksväg 42 och att denna del av Fristad bör kompletteras med
ﬂerbostadshus. Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna
för ÖP06.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Hushållning med naturresurser

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av följande mål:

Planområdet har god tillgänglighet för gång-, cykel- och
kollektivtraﬁk vilket innebär att det är lätt för boende att
välja mer hållbara färdsätt. Det ﬁnns möjlighet att ansluta
ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. Marken som tas i anspråk
är i stort sett plan vilket minimerar behovet av att spränga,
tillföra massor mm. Bedömningen är att ett genomförande
av detaljplanen inte är negativt med avseende på hushållning
med naturresurser.

»

Sociala värden

Miljömål

God bebyggd miljö: Förtätning av en beﬁntlig struktur
med möjlighet att skapa ett större utbud av arbetsplatser
samt ett bättre underlag för kollektivtraﬁk.

Miljömålen för Borås Stad antogs av kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad
valt att arbeta med fyra prioriterade områden. Områdena
är: Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
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I Fristad är den dominerande bebyggelsestrukturen
villaområden och särskilt väster om centrum är det brist på
ﬂerbostadshus och marknära lägenheter. Aktuell detaljplan
möjliggör en förtätning med dessa bostadstyper vilket är
positivt för områdets sociala värden. Ny bebyggelse i direkt
anslutning till det redan beﬁntliga ger goda möjligheter för
en ökad upplevd trygghet då området kommer att bli mer
befolkat, inte minst under dygnets mörkare timmar.
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När det ﬁnns ﬂera olika typer av boende att välja på ﬁnns
det också möjlighet för många olika typer av människor
att bosätta sig i området, liksom att man kan bo kvar i sitt
närområde i takt med förändrade behov.

Planavdelningen

Stefan Wallner
Tf. planchef

Anna Westergården
planarkitekt, Ramböll AB

Konsekvenser för barn och ungdomar
Aktuell detaljplan möjliggör boende med lättillgängliga
grönområden och skolor vilket gynnar de barn och ungdomar som kommer att bo i området. Planområdet ligger invid
beﬁntliga gång- och cykelstråk och det ﬁnns bra kopplingar
till angränsande områden.

Identitet
Fristad parkstad har en tydlig identitet med sin låga bebyggelse och sina stora grönytor, något som aktuellt planförslag
tar fasta på. Planområdet ligger idag vid en av entréerna in
till Fristad parkstad och området saknar en tydlig funktion
och koppling till den beﬁntliga strukturen. Genom att
förtäta området blir det en tydligare entré och ett tydligare
gaturum, något som kan stärka den beﬁntliga karaktären.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

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

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Geoteknisk utredning (WSP, 2014-12-03).

»

Översiktlig miljöteknisk grundvattenundersökning
(WSP, 2014-12-04).

»

Traﬁkutredning (SWECO, 2016-04-27).

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar. Kontaktperson på Borås stad är Kristina Axelsson.

DETALJPLAN
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Fristad, del av Hedagården 1:73, Fristad parkstad, Borås Stad, upprättad den 23 maj 2016.

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

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

Tidplan
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd

4:e kvartalet 2015

Granskning

2:a-3:e kvartalet 2016

Antagande

3:e kvartalet 2016

Laga kraft

4:e kvartalet 2016

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Före genomförandetidens utgång kan
kommunen endast ändra en detaljplan om ingen fastighetsägare som berörs motsätter sig det
Ändringen får dock genomföras om det behövs på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses
vid planläggningen eller om det behöver införas bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplanen
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Ansvarsfördelning
Detaljplanen omfattar endast kvartersmark. Fastighetsägare
ansvarar för samtliga åtgärder inom kvarteret när det gäller
utförande, kostnader och framtida drift och underhåll.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Hedagården 1:73 ägs av Hedagårdens Fastighets AB.

Fastighetsbildning
Detaljplanen tar inte ställning till framtida indelning av
tomtplatser inom kvartersmarken. Vid eventuell delning av
fastigheten kan det bli aktuellt att bilda nya servitut och att
inrätta en eller ﬂera gemensamhetsanläggningar som tillgodoser fastigheternas gemensamma behov.
Hagvägen fungerar i dagsläget som utfartsväg för ett ﬂertal
fastigheter. Ingen gemensamhetsanläggning har dock bildats
för ändamålet.
Om fastigheten Hedagården 1:73 exploateras eller om den
delas upp i ﬂera fastigheter kan det bli aktuellt att bilda
gemensamhetsanläggningar t.ex. för VA-anläggningar, vägar,
gångvägar, parkeringsytor eller grönytor.
Bildandet av gemensanhetsanläggningar prövas vid en
förrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten.
Under förrättningen prövas frågor kring vad som ska ingå i
gemensamhetsanläggningen vilka fastigheter som ska delta
och hur de ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för
anläggningen.
Fastighetsägare inom planområdet ansöker om och bekostar
eventuella fastighetsbildningsåtgärder och inrättande av
gemensamhetsanläggningar.

4. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Hedagårdens Fastighets AB som täcker
kommunens kostnader för planarbetet.
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Detaljplanen omfattar endast kvartersmark. Detaljplanen
aktualiserar inte några anläggningar eller andra åtgärder på
allmän plats för vilken kommunen är huvudman.

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av
Hedagården 1:73
Kostnader:
»

Plankostnader enligt plankostnadsavtal.

»

Kostnader för byggnation.

»

Tillkommande avgifter t.ex. för VA, el, tele mm.

»

Förrättningskostnader.

»

Bygglovsavgifter.

Intäkter:
Exploatören kan genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den
värdestegring som planen medför.

4. Tekniska frågor
Vägar
Vägnätet inom planområdet ligger på kvartersmark. Ett antal
fastigheter har, genom servitut, rätt till utfart via Hagvägen.
Frågan om ansvar för vägens drift och underhåll är dock inte
reglerad genom lantmäteribeslut. Den del av Hagvägen som
ﬁnns mellan planområdets östra del och Norra Påtorpsvägen,
ingår i Fristads Vägföreningens ansvarsområde. Norra
Påtorpsvägen är en allmän väg för vilken Traﬁkverket
ansvarar.

El och tele
El och optoledningar ﬁnns i Industrivägen.

Vatten och avlopp
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten. Området ska anslutas till
dessa kommunala ledningar.
Exploateringen kan medföra krav på fördröjningsåtgärder för
dagvattnet, innan det ansluts till kommunens dagvattennät.
STADSKANSLIET
Mark och exploatering

Maria Carlund

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Fristad, Hedagården 1:73, Fristad parkstad, Borås Stad, upprättad den 4 maj 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
22 oktober 2015 har ägt rum under tiden 2 november –
29 november 2015. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset och i biblioteket i Fristad. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
18 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet
samt en sakägare. Sakägare Fristad vägförening motsätter sig
en fastighetsförrättning inom området om inte Borås Stad
åtar sig sommar- och vinterunderhåll av vägarna. De motsätter sig dock inte byggplanen i sig.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

1. Yttranden från remisspart
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Ändringar i planförslaget
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Granskningshandlingen för Fristad, Hedagården 1:73 innebär
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

S19 Fristads vägförening
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S20 Framtid Fristad
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Justeringar av plankarta:

2. Synpunkter från övriga
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S21 Asklandaskolans föräldraförening

25

S22 SIK 13:19, Borås
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»

Planbestämmelser har tagit bort för att förbättra
planens läsbarhet och öka planens ﬂexibilitet.

»

Markremsa i planområdets nordvästra, samt östra del
anges begränsningen prickmark istället för kryssmark.
Samt markerats som u-område, för att säkerställa att
marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar

Tillägg och förtydligande i planbeskrivningen:

Förtydligande i genomförandebeskrivningen:
»

I genomförandekapitlet har texten gällande teknisk
försörjning, vatten och avlopp förtydligats (sid. 19).

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

»

»
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Stycket gällande dagvatten har kompletterats med
förutsättningar för och planering av omhändertagande
av dagvatten (sid. 10).
Planbeskrivningen har utvecklat och förtydligat resonemang kring beﬁntlig och framtida traﬁksituation i
samband med utbyggnad av planförslaget (sid. 7-8).

»

att detaljplanen inte kan anses innebära betydande
miljöpåverkan

»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggning
Kommunstyrelsen har den 6 maj 2013 beslutat att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att ändra detaljplan för Hedagården 1:73 (§KS0145 214).
Planuppdraget har initierats av en begäran om planändring
från fastighetsägaren.

detaljplanens syfte är att säkerställa att den tillkommande
bebyggelsen anpassas till skala och placering likt den beﬁntliga.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 13 juni 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för
fastigheten (§SBN 2013-000203).

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Den 26 oktober 2015 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen för
Fristad, del av Hedagården 1:73 (Fristad parkstad) på samråd
(§ Pl 2015-000011). Samrådet ägde rum den 2 november – 29
november 2015. Inkomna synpunkter ﬁnns sammanställda
en i en samrådsredogörelse.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§. Länsstyrelsen
bedömer att planförslaget inte berör prövningsgrunderna
enligt 11 kap. PBL.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2016 att
godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt att skicka
ut detaljplanen för granskning. Nämnden beslutade även att
genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära
en betydande miljöpåverkan (§KSXXXX).

Planförslaget saknar uppgifter om förutsättningar för och
planering av omhändertagande av dagvatten vilket bör
kompletteras tillsammans med eventuella bestämmelser om
dagvattenhanteringen.
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Kommentar

1. Yttranden från remisspart

Planförslaget har kompletterats med uppgifter kring förutsättningar för och planering av omhändertagande av dagvatten.

S1 Kommunstyrelsen
På senare tid har ett ﬂertal planbesked behandlat justeringar
av nyantagna detaljplaner. Att nyantagna detaljplaner måste
ändras i närtid efter att de antagits skapar en onödig administration och förslösad tid.
Kommunstyrelsen är av den meningen att Samhällsbyggnadsnämnden generellt i sitt planarbete bör göra
möjligheterna större och öka ﬂexibiliteten inom ramen för
detaljplanerna. Plankartans detaljeringsnivå måste också ses
över.
I övrigt ingen erinran.

Kommentar
Noterat.
Planbestämmelser har tagit bort för att förbättra planens
läsbarhet och öka planens ﬂexibilitet.
Planbestämmelser avseende utnyttjandegrad har tagits bort
från plankartan och istället satts som generella bestämmelser.
Förändringen har dock ingen praktisk betydelse, utan är av
ren rittekniks art och underlättar läsningen av plankartan.
Detaljeringsnivån bedöms i övrigt som rimlig då en del av
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S3 Trafikverket
Traﬁkverket anser att som grund till detaljplanen för Fristad,
del av Hedagården 1:73 (Fristad Parkstad) behöver Borås
stad göra en traﬁkutredning för ovan nämnda gator och
korsningar. Traﬁkutredningen bör klarlägga effekterna av
traﬁktillskott från ny bebyggelse inom området. Traﬁkutredningen bör inkludera såväl fordonstraﬁk som oskyddade
traﬁkanter från berörda verksamheter och boende i området.
Det är Traﬁkverkets uppfattning att Borås stad ska presentera beﬁntliga och tillkommande traﬁkmängder samt en
prognos för framtida situation med tidshorisont 2030. Vidare
anser Traﬁkverket att traﬁkanalysen ska inventera eventuella
åtgärder som kan behöva genomföras för att säkerställa
framkomlighet och traﬁksäkerhet på nämnda vägar och
korsningar.
Borås stad bör säkerställa traﬁksäkra lösningar för alla
traﬁkanter där särskild oskyddade traﬁkanter bör uppmärksammas. Detta bör ingå i traﬁkutredningen.
Gång- och cykeltraﬁk kopplar samman området med
omgivande stadsdelar och ﬂertalet gång och cykelvägar är
separerade från biltraﬁk. Samrådshandlingen konstaterar
dock att vissa gator saknar trottoarer för gående. Traﬁkverket
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instämmer med Borås stad att detta är ett problem ur såväl
traﬁksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Gator som
saknar trottoarer är exempelvis Hagenvägen och väg 1794,
Norra Påtorpsvägen samt väg 1766, Asklandavägen.
För information har förbättringsåtgärder genomförts på
väg 42 från Fristads centrum och söder ut där bland annat
gångbanor, övergångställe och mittremsor/refuger setts över.
Vid korsningen till väg 1766 har gångbana anlagts som slutar
nära Älvsborgsbanan. Korsningen är fortsatt problematisk
då närheten till järnvägsövergången är ca 25 meter och har
otillräckligt avstånd för att magasinera fordon samt för att
oskyddade traﬁkanter tvingas ut på vägen. Traﬁkverket anser
att denna korsning i första hand bör studeras i ovan nämnda
traﬁkutredning.
Väg 42 har studerats i förstudie, Borås-Trollhättan delen
Sjöbo-Kvarbo sommarstad (2012). I ställningstagande till
fortsatt arbete efter remiss, daterat 2014-03-27, beskrivs att
”Traﬁkverket har i samverkan med kommunen tagit fram
denna förstudie för att skapa en plattform för kommunens
framtida markanvändning med utgångspunkt i utpekade
brister och behov.” Traﬁkverket anser att kommunen behöver
beakta förstudien vid planering av ny bebyggelse i tätorterna
utmed vägsträckan.

hastighet har bedömnigen gjorts att detta inte utgör något
större hinder för gående att röra sig i området. Varken väg
1794, Norra Påtorpsvägen eller väg 1766, Asklandavägen
beﬁnner sig inom planområdet och kan därför inte regleras
av aktuell detaljplan.
Korsningen väg 1766/Älvsborgsbanan ligger cirka 1,5
kilometer från det berörda planområdet. Hur övergången är
konstruerad och vilka problem denna skapar ur traﬁksäkerhetssynpunkt anser Borås stad inte kunna lösa inom ramen
för behandlad detaljplan.
Kommunen har beaktat förstudien gällande BoråsTrollhättan delen Sjöbo-Kvarbo sommarstad (2012) och fört
in resonemang från denna i planbeskrivningen.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
Förvaltningen bedömer att området är mycket lämpligt för
bostadsbebyggelse utan störningar och med närhet till natur
och grönområden.

S6 Borås Energi och Miljö
Kommentar
Kommunen har på inrådan från Traﬁkverket tagit fram en
traﬁkutredning som klargör effekterna av de traﬁktillskott
som den framtida bebyggelsen kan komma att generera
(SWECO, 2016-04-27).
Utredningen presenterar beﬁntliga och tillkommande
traﬁkmängder samt en prognos för framtida situation med
tidshorisont år 2030. Den generella traﬁktillväxten från 2016
till 2030 antas bli cirka 15 % enligt Traﬁkverkets prognoser.
Detta innebär exempelvis att ﬂödet på väg 42, söder om
Asklandavägen, ökar med 1 700 till 13 200 fordon/dygn.
Baserat på 2030 års traﬁknivåer, inklusive den tillkommande
traﬁken från planområdet, är kapaciteten tillräcklig i de
studerade korsningarna. Samtliga analyserade korsningar
beräknas få ”önskvärd” framkomlighetsstandard jämfört
med VGUs riktvärden. Enligt utredningen beräknas traﬁktillskottet från detaljplanen bli mycket begränsat jämfört med
beﬁntliga traﬁkﬂöden.
Detaljplanen kan inte reglera områden eller vägsträckor
utanför sitt eget planområde. Delar av Hagvägen ingår
i planområdet och saknar idag trottoar. Kommunen är
medveten om att detta inte är optimalt ur traﬁksäkerhets- och
tillgänglighetssynpunkt, men då området har en begränsad
traﬁkmängd, en vägbredd på cirka sex meter och en låg
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Borås Energi och Miljö har synpunkter på delar av texten i
planbeskrivningen. Ändra till följande:
Genomförande
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten.
Plankartan
Lämpligt med U-område där det ska vara väg, för att det inte
ska vara några problem att anlägga ledningar.
Teknisk försörjning
Lägg till en text att området ska anslutas till kommunala
dagvattenledningar.

Kommentar
Planen fastslår inte exakt placering av bebyggelse, därför
införande av u-område inte anses lämpligt eftersom detta
skulle minska planens ﬂexibilitet.
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning har kompletterat med övriga föreslagna justeringar.

S7 Borås Elnät
Borås Stadsnät har i dagsläget inga ledningar i anslutning till
planområdet. En större utbyggnad kommer att genomföras i

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

samband med Bredbandsmålet 2020 och då möjliggörs ﬁberanslutning till planområdet. Tidsplan för denna utbyggnad,
(fokusområde Fristad), är i skrivande stund inte bestämd.

detaljplan.

S10 Kulturnämnden
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen.

För övrigt ingen ytterligare anmärkning.

S11 Sociala omsorgsnämnden
Kommentar
Noterat.

S8 Lantmäterimyndigheten
Har ej yttrat sig i samrådet.

S9 Stadsdel Norr
Barn och ungdomar påverkas av detaljplanen då det
huvudsakligen är barnfamiljer som ﬂyttar in till nya bostäder.
Barnfamiljer berörs direkt av möjligheten till utökat antal
förskoleplatser i ett växande Borås.
Behov av förskoleplatser inom Fristad är stort. Behov av
förskoleplatser och skolplatser samt nybyggnationer bevakas
i nämndens Lokalresursplan 2017-2019. Ny förskola med sex
avdelningar bredvid Fristadskolans idrottshall planeras stå
klar 2017/2018.
Behov av skolplatser inom Asklandaområdet är stort, vilket
medför att vid kapacitetsbrist får ﬂer barn söka sig till skolor
utanför närområdet.
Ungdomar påverkas direkt av traﬁksäkerheten då dessa
använder grönområden, mötesplatser, kollektivtraﬁk,
gång- och cykelvägar. Utveckling av goda resvanor hos barn
förutsätter en god traﬁkmiljö och traﬁksäkerhet. Traﬁksäkerhet och traﬁkåtgärder inom Fristad studeras i separata planer
och Traﬁkverket och Tekniska förvaltningen är ansvariga.
I detta arbete deltar Framtid Fristad, elever från Fristadskolan och Asklandaskolan (deltagit i workshop), föreningar
och företag från Fristad samt representanter från berörda
förvaltningar.

Kommentar
Planförslaget prövar markens lämplighet för användningarna
bostäder och vård och kan därför inte lösa eventuell platsbristen på skola och förskola i Fristad. Borås stads skolverksamhet uppger att den sedan tidigare kapacitetsbrist på Asklandaskolan har åtgärdats genom förändrat upptagningsområde, då
vissa barn får skolskjuts till Gula Skolan istället.

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen. Nämnden har
inget att erinra mot förslaget.
Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt
att planen följer det styrdokument som är antaget i staden:
Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning.

Kommentar
Vid ny-, om och tillbyggnation ska BBR (Boverkets byggregler) tillämpas, vilka syftar till att alla byggnader ska vara
tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. I detaljplanen förutsätts att föreskrifterna i BBR
efterföljs vid bygglovsgivning.

S12 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har granskat detaljplanen och har inga
synpunkter i ärendet.

S13 Vattenfall
Vattenfall står för den lokala elförsörjningen i området.
Vattenfall har två stycken transformatorstationer i nära
anslutning till planområdet. Dessa två transformatorstationer
har tillräcklig kapacitet för att kunna elförsörja tilltänkt
bebyggelse.
Vattenfall önskar bli kontaktade i god tid innan området
byggs ut för att kunna planera nya kablars lägen tillsammans
med övrig infrastruktur.
I bifogad karta illustreras Vattenfalls 40 kV regionnätskabel
med grön streckad linje. Kabeln är lokaliserad intill planområdets nordvästra gräns. Det är från Vattenfalls sida önskvärt
att ny kvartersmark för bostäder hålls någon meter från
planområdets nordvästra gräns. Detta för att minimera risken
för skador på anläggning men framförallt för att minimera
risken för personskada i samband med att marken exploateras. Ett markreservat i form av u utmed plangränsen ger ett
visst skydd men Vattenfall ser ﬂera risker med att nya tomter
avstyckas ända fram till beﬁntlig fastighetsgräns.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Stadsdel Norrs uppfattning kring vikten av god traﬁkmiljö och traﬁksäkerhet
i utvecklingen av goda resvanor hos barn. Förvaltningen
vill dock poängtera att traﬁkmiljön och traﬁksäkerheten för
Fristad som helhet inte kan lösas inom ramen för behandlad
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Synpunkten vidarbefodras till exploatören.
Omnämnt område i nordväst har fått begränsningen
prickmark istället för kryssmark, vilket i praktiken innebär
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att byggnader inte får uppföras. Området har också markerats
som u-område, för att säkerställa att marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.

båda föreningarna har inget att invända i planärendet, mer
än att så mycket som möjligt av trädbeståndet sparas. Detta
gäller framför allt några ekar och en lind i området.

S14 Lokalförsörjningsnämnden

Kommentar

Lokalförsörjningsnämnden anser att denna planändring
harmoniserar med Borås vision 2025 samt att närhet till
grönområden och kommunal service gör att marken är
lämplig för denna typ av byggnation.

Planförslaget reglerar inte byggnadernas placering. Att
eventuellt bevara trädbeståndet bestäms således av framtida
exploatör.

S19 Fristads vägförening
Då området också domineras av villabebyggelse känns
behovet av denna typ av byggnation välkommen för att skapa
en bra mix av bostadstyper.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
förslagna detaljplanen

S15 Hyresgästföreningen
Vi förordar att man bygger ﬂerbostadshus för att komma
upp i volym, vilket behövs med tanke på den stora bristen av
bostäder i Borås.

Fristad Vägförening har tagit del av detaljplanen, del
av Hedagården 1:73 Fristad parkstad och motsätter ej
byggplanen, däremot bedömer föreningen att det ﬁnns ett
antal brister och felaktigheter i planen och lämnar därmed
synpunkter enligt nedan:
Gång- och cykelvägar
»
Gång- och cykelväg, som är ansluten till Ljungavägen
saknar delvis asfalterad yta. Måste åtgärdas för cykeltraﬁk.
»

Ljungavägen i sin tur saknar trottoar vilket gör vägen
traﬁkfarlig för gång o cykel-traﬁk.

»

Säkerhetsbrist där gång- och cykelväg till Centrum
korsar Askvägen.

Kommentar
En del av planens syfte är att tillkommande bebyggelse ska
anpassas till skala och placering likt den beﬁntliga i närområdet. Omkringliggande bebyggelse består i dagsläget av låg
bebyggelse med stora, gröna ytor.
Planförslaget medger att området exploateras med ﬂerbostadshus i ett plan i framkant mot Hagvägen och i två plan
mot gångstigen i öster, samt mot det angränsande villaområdet i väster. På den västra delen tillåts förutom ﬂerbostadshus
även enfamiljshus i tvåplan.
Exploateringsgraden bedöms som rimlig utifrån planens
syfte om anpassning till beﬁntlig bebyggelse.

S16 Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av
rubricerat ärende och låter meddela att det ej ﬁnns något att
invända mot detsamma.

Busshållsplats vid Ljungavägen
»
Busshållsplats vid Ljungavägen, traﬁksäkerhetsmässigt
felplacerad.
»

Traﬁk
»
Traﬁk på Ljungavägen, Norra Påtorpsvägen och
Askvägen har påpekats tidigare till Traﬁkverket med
tanke på vägens beskaffenhet är den inte lämpad för
gångtraﬁk till centrum och hållplats.
»

Skanova har inga anläggningar inom aktuellt område.

Hållsplats vid Ljungavägen är den hållplats som ligger
närmast det planerade området vilket troligen innebär
att resenärerna går till Ljungavägen

Nybyggnation vid Hedagården 1:73 Fristad parkstad
kommer traﬁken öka ytterligare, särskilt mot Ljungavägen där trottoar saknas.

Kommentar
Noterat.

S17 Västtrafik
Västtraﬁk har tagit del av detaljplanen har inga synpunkter.

I planen nämns säker gång & cykelväg till Fristad Centrum
vilket antagligen förutsätter att Hedevägen används. Den
vägen saknar helt avskiljning mellan bilar och fotgängare/
cyklister och kan inte betraktas som säker.

S18 Naturskyddsföreningen
Borås naturskyddsförening och Fristads naturskyddsförening
vill avge följande yttrande i planärendet Hedagården 1:73 : De
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Gemensamanläggning – vägar
Fristad Vägförening motsätter sig en fastighetsförrättning
inom området om inte Borås Stad åtar sig vinter och sommar
underhåll av vägarna.

Kommentar
Detaljplanen kan inte reglera områden eller vägsträckor
utanför sitt eget planområde. Varken Ljungavägen, Askvägen
eller Norra Påtorpsvägen beﬁnner sig inom planområdet.
Busshållplatsen ligger utanför planområdet och är inte heller
placerad ut med en kommunal väg. Frågan kring hållplatsens
placering ägs av Västtraﬁk och vägens huvudman, Traﬁkverket.
Det är inte optimalt ur traﬁksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt att det inte ﬁnns trottoarer för gående utmed
Fristads vägar, men bedömningen har gjorts att det även i
framtiden kommer att bli en begränsad traﬁk på omkringliggande vägar.

Kommentar
Planförslaget prövar markens lämplighet för användningarna bostäder och vård och kan därför inte lösa eventuell
platsbrist på skola och förskola i Fristad. Borås stads skolverksamhet uppger att den sedan tidigare kapacitetsbrist på
Asklandaskolan har åtgärdats genom förändrat upptagningsområde, då vissa barn får skolskjuts till Gula Skolan istället.
Skolverksamheten ser inte problem med att barn skjutsas till
Gula skolan och har inte heller några planer på att bygga ut
Asklandaskolan. Skulle förutsättningarna förändras ﬁnns
dock möjligheten till utbyggnad av Asklandaskolan.
Detaljplanen kan inte reglera områden eller vägsträckor utanför sitt eget planområde. Likaså kan behandlat planförslag
inte påverka traﬁksituationen som uppkommer vid hämtning
och lämning vid skola och förskola.

2. Synpunkter från övriga

Vem som utför skötsel och underhåll av vägföreningens
vägar regleras inte i detaljplanen, utan vem som har ansvaret
för drift och underhåller av vägnätet fastställs först i en
lantmäteriförrättning.

S21 Asklandaskolans föräldraförening

S20 Framtid Fristad

Skolan är idag helt full och dess upptagningsområde har
under några år kontinuerligt minskat till följd av större
barngrupper i närområdet. Det verkar heller inte vara någon
avmattning i denna ökning med nya bostadsområdet Buxbomen och generationsskiften i det beﬁntliga bostadsbeståndet,
som i huvudsak är från 60- och 70-talet.

Vi vill som intresseförening för Fristad inkomma med
följande synpunkter.
Vi samtycker till den inkomna detaljplanen men med några
viktiga förbehåll.
Asklandaskolan är redan idag fullt utnyttjad med konsekvenser att en del barn i närområdet bussas till Gula skolan som
ligger på ett avstånd av ca 1,7 km från Asklandaskolan, öster
om riksväg 42. Ytterliggare bybyggelse som redan är planerad
på Buxbomen kommer att ytterligare öka trycket på förskolor
i området och på Asklandaskolan. Godkänns denna detaljplan måste en utbyggnad av Asklandaskolan genomföras
omgående.
Gång och cykelvägar fram till Fristads centrum är inte
separerade från biltraﬁk. De gång och cykelvägar som
ﬁnns idag förutsätter att man cyklar på Hedevägen, som
inte har en separerad gång- cykelväg och på riksväg 42
under järnvägsviadukten som heller inte har en separerad
gång- cykelväg. Vi har från Framtid Fristad tidigare påpekat
att det saknas en säker anslutning från Asklanda området till
Fristads centrum vad det gäller gång och cykelvägar. En ökad
bebyggelse på Asklandaområdet betyder att ﬂer människor
behöver på ett säkert sätt ta sig till och från Fristad centrum
på ett säkert sätt.

Som föräldraförening för Asklandaskolans F-6 vill vi komma
in med synpunkter gällande den inkomna detaljplanen, som
förutsättningar för dess genomförande.

Genomförs detaljplanen kommer ytterligare press att sättas
på denna skola. Vi yrkar därför att detaljplanen endast kan
genomföras med en omedelbar utbyggnad av Asklandaskolan.
Vi anser även, att ökad bebyggelse kräver en rejäl översyn
av kommunikationer mellan bostadsområden och Fristads
centrala delar med affär, bibliotek, närhälsa m.m. Cykelvägar
som på ett säkert sätt ansluter till leden längs med riksväg 42
saknas helt idag. Det ﬁnns också behov av ytterligare säkra
övergångar över järnvägen. Idag ﬁnns endast en planskild
korsning i Fristads norra del. Vi yrkar på att Borås Stad tar
på sig ansvaret att anordna säker kommunikation för cykeloch gångtraﬁkanter mellan Asklandas bostadsområden till
centrala Fristad.

Kommentar
Se kommentar till Framtid Fristad.

S22 SIK 13:19, Borås
Boende på Björkvägen har framfört följande synpukter:
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Jag förstår att detaljplanen innefattar förskola, vilket är ett
måste om det skall byggas mer inom Asklanda området. Det
är ju sedan två år fullt på både skola och förskolor. Dessutom
behövs det gång- och cykelbanor utmed Norra Påtorpsvägen
samt Rv42. Man måste även tänka på traﬁksituationen för
hämtning och lämning vid skolan och förskola.
Dessutom krävs en omedelbar utbyggnad av Asklandaskolan,
så det ﬁnns för få klassrum i dagsläget samt att matsalen är
för lite, så skolan är maxad som det är nu, och nybyggnation
(här räknar jag även in ökat byggande på Buxbomen) tillsammans med ett omfattande generationsskifte i stora delar
av Asklandaområdet alltid bidrar till ökat barnantal. Detta
kommer såklart även i förlängningen leda till att Fristadskolan blir för liten. Detta bör tas i beaktande innan ﬂer bostäder
byggs.

Kommentar
Se kommentar till Framtid Fristad.
Planavdelningen

Kristina Axelsson
plansamordnare
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Anna Westergården
planarkitekt, Ramböll AB
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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 (PBL) 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
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de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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 beslut om planuppdrag och
ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget kommer från
en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett positivt
planbesked från Kommunstyrelsen.

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till
och lämna synpunkter på förslaget.

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 bibliotek
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
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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.

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

antagandebeslutet 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. Granskningsförslaget skickas
då ut på granskning till alla som berörs av förslaget samt till
våra remissinstanser. Om ni fortfarande har synpunkter och
invändningar mot planen ska ni skriftligen lämna dessa till
Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare vilja överklaga
antagandebeslutet måste ni ha lämnat skriftliga invändningar
senast under granskningstiden. Efter granskningstiden
sammanställs synpunkterna och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds till dem som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda. Om förslaget ändras väsentligt
efter granskningen kommer detaljplanen att ställas ut för
granskning på nytt.

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

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

DETALJPLAN

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.

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

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta
är saker som berör sådant som planen reglerar. Vad planen
reglerar går att se på plankartan under Planbestämmelser.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6 eller på vår hemsida www.boras.se/
detaljplan. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det
bra om ni bokar tid.
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Detaljplan för Sjöbo
Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan
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BN 2015-853

Sammanfattning
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en
förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till
vissa funktionshindrade. Boendet ryms inom beteckningen
B – bostäder. För att planen ska kunna användas till andra
kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård.
Detta är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid.

Översiktskarta
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås Stad, BN 2015-853, upprättad den 10 maj 2016.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade. Syftet med lagen är att människor med
funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Ett exempel
på hjälpinsats man kan få är bostad med särskild service
eller annan särskild anpassning. Denna typ av boende kallas
LSS-boende. Boendet ryms inom beteckningen B – bostäder.
För att planen ska kunna användas till andra kommunala
ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. Detta är
viktigt då kommunens behov och verksamhet förändras
över tid. I planen tillåts även bestämmelsen E som betyder
tekniska anläggningar. I detta fall är det för att den beﬁntliga
återvinningsstationen även i framtiden ska kunna inrymmas
på platsen samt eventuellt en transformatorstation.

möjligheterna att bebygga två tomter för kommunal verksamhet på Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-0702 § SBN 2015-000211 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att upprätta detaljplan.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i ett område med stadsplan från 50-talet
med en bebyggelsestruktur som är typisk för tiden. I området
blandas ﬂerfamiljshus i tre till fem våningar samt villabebyggelse. I området ﬁnns även naturområden som lämnats kvar
som gröna kilar.

Planområde

Den föreslagna bebyggelsen ligger delvis på en av Sjöbos
gröna kilar, vilket gör att det är viktigt att lämna naturmark
runt om området för att inte täppa igen spridningskorridorer
för djur och för att inte bryta mot bebyggelsestrukturen i
närområdet.

Planområdet ligger mellan Skogsfrugatan och Norra Sjöbogatan. Planområdet är ca 5700 m2 och ägs av Borås Stad.

Ny bebyggelse

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger A - allmänt ändamål
samt allmän platsmark - natur, vilket betyder naturmark
för allmänheten. Allmänt ändamål är en gammal planbestämmelse som inte används längre. Planbestämmelsen
tillåter kommunal och statlig verksamhet som till exempel
skolor. Anledningen till att planen behöver göras om är att
kommunen vill placera kommande byggnation i den delen av
planområdet som är planlagt som naturmark.

Kommunala beslut

Lokaliseringen av boendet har bedömts som lämplig
utifrån kraven som ställs på ett LSS-boende. Faktorer som
kommunen vägt in är till exempel närhet till service och
kollektivtraﬁk.
I området ﬁnns även en vändzon för kollektivtraﬁk samt
parkering och en återvinningsstation. Borås Stads intentioner
är att de funktionerna ska kunna vara kvar.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är att
människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som

Kommunstyrelsen gav 2015-04-27 §201 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaner för att se på

Sektion A-A är dragen öster-väster(se illustrationsplan) över planområdet och
visar en möjlig placering av byggnad. Sektionen visar att det ﬁnns ganska gott om
plats på tomten och att det är viktigt att ta upp höjderna i området samt att en
ny bebyggelse går att tillföra platsen utan att bli störande för beﬁntlig bebyggelse.
Sektionen visar även var det ﬁnns höga träd idag. De streckade volymerna är
den föreslagna nya bebyggelsen. Heldragen linje visar beﬁntlig villabebyggelse på
Skogsfrugatan 9. De högre husen vid Norra Sjöbogatan. Skala 1:500
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behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Ett exempel på hjälpinsats man kan få är bostad med särskild
service eller annan särskild anpassning.
De som omfattas av LSS-lagen är personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer
med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som
inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder samt personer
med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som
inte beror på normalt åldrande och som ﬁnns kvar under
lång tid.
Det ﬁnns många hjälpinsatser inom LSS-lagen, och boende
är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal
som ﬁnns på plats i ett LSS-boende.

Vy mot planområdet från norr. Bild tagen från Norra Sjöbogatan.

Planen som föreslås är mycket ﬂexibel för att möjliggöra att
tomten används även för andra ändamål i framtiden. Från
Norra Sjöbogatan sluttar planområdet nedåt längs Skogsfrugatan. Det skiljer cirka 8 meter på en sträcka av cirka 95
meter, vilket gör att byggnaderna kommer att behöva göras
i souterräng och att anpassning av marknivån behöver göras
för att passa för boendeformen.

Stadsbild och gestaltning
Till planen ﬁnns en illustrationskarta samt sektionen nedan
som visar exempel på hur området kan se ut om det bebyggs
enligt planen. Planen är väldigt tillåtande och skulle kunna
bebyggas med ﬂer huskroppar än vad illustrationsplanen
visar. Det ﬁnns t.ex. inget som hindrar att området används
för skola eller ett ﬂerfamiljshus om kommunens behov
ändras över tid.

Skogsfrugatan. Planområdet till vänster.

Bebyggelsen tillåts i tre våningar så att volymerna liknar
dem som ﬁnns sydväst om planområdet. Fasadmaterial och
taklutningar regleras inte i detaljplanen. Det viktigaste för
områdets gestaltning är att ta upp höjdnivåerna med byggnaderna och slänter så att ingreppen i marken inte blir för stora.
En smal grön remsa lämnas mot beﬁntlig bebyggelse i
sydväst och nordväst.

Planområdet sett från söder.
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Panorama över planområdet sett från väster.

Historik och kulturmiljöer

Cykeltrafik och cykelparkering

Sjöbo är planerat som en grannskapsenhet. Bebyggelsen runt
planområdet är från tidigt 60-tal. Planområdet ligger bredvid
ett egnahemsområde och ett ﬂerfamiljshusområde.

Från planområdet går det enkelt att ta sig med cykel. Det
ﬁnns cykelväg in mot centrum som går utmed Fristadvägen.
Eftersom boendet också kommer att vara en arbetsplats är
det viktigt att ordna cykelparkering på kvartersmark.

Bostäder och arbetsplatser
I området ﬁnns bostadsrätter, hyresrätter och villor. Sjöbo är
ett område med främst bostäder och den närmsta lite större
arbetsplatsen är Sjöboskolan. LSS-boendet blir både nya
bostäder och arbetsplatser och bidrar till att det kommer att
ﬁnnas mer människor på platsen under dygnets alla timmar.

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Skogsfrugatan ligger precis vid planområdet.
Det är linje 1 som går förbi. Linje 1 är den mest traﬁkerade
linjen i Borås och turerna går ofta.

Biltrafik och bilparkering
Offentlig och kommersiell service
Närmaste offentliga service är Sjöboskolan. Närmaste
kommersiella service ﬁnns vid Sjöbo Torg och där ﬁnns
bland annat en mataffär. Till Sjöbo Torg är det cirka en
kilometer.

Tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning
Planområdet är kuperat och kommer därför delvis att planas
ut. Byggnader kommer att byggas i souterräng och vara
tillgänglighetsanpassade.

3. Gator och trafik
Gatunät
Runt området ﬁnns infrastruktur utbyggd. Sjöbo har ett gatunät med tydliga nord-sydliga stråk. Norra Sjöbogatan är en
bred gata med trottoarer och på Skogsfrugatan förekommer
blandtraﬁk. Det ﬁnns ingen anledning att tro att gatunätet
inte klarar ytterligare byggnation i området.

Parkering ordnas inom kvartersmark. Parkering vid återvinningstationen kan ske inom allmän plats.

Angöring och utfarter
Angöring får ej ske från bussvändplatsen. Detta regleras med
utfartsförbud i plankartan.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500
m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska
anläggas.

Värme
I området ﬁnns tillgång till fjärrvärme.

Gångtrafik
Området har bra förutsättningar för gångtraﬁk med trottoarer på de mer traﬁkerade gatorna. Skogsfrugatan har
ingen gångbana men gatuhierarkin uppmuntrar inte till höga
hastigheter på gatan, vilket gör den säker för gående.
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El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar.
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Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas”.
Beﬁntlig återvinningsstation bedöms kunna vara kvar inom
kvartersmark.

5. Mark

av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på ett bostadshus
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Kommunen har ett stort behov av nya LSS-boenden.
Genomförandet av planen bidrar till att lösa den brist som
ﬁnns idag. I omedelbar närhet ﬁnns busshållplats och vackra
rekreationsområden vilket bidrar till att göra platsen lämplig
för boende.

Natur och vegetation
Området består av mark planlagd som kvartersmark samt
ett kvarlämnat grönområde som är tidstypisk för 50-talets
planeringsideal. Området har stora träd som kommer att
försvinna när området bebyggs. Bebyggelsen för med sig
att en del av ett sammanhängande grönområde går förlorat
på Sjöbo men i det stora hela ﬁnns det grönområden med
samma funktion lätt tillgängliga kvar på Sjöbo. De viktiga
gröna stråken genom Sjöbo bibehålls.

Lek och rekreation
Närmaste lekplats ligger 50 meter från området. Det
närmaste rekreationsområdet är Sommarskogen som ligger
ca 100 meter från planområdet.

Skyddad natur

Trygghet
Att bygga ett LSS-boende i området bidrar till att öka antalet
arbetsplatser och gör att området kommer att vara befolkat
en större del av dygnets timmar. Områdets stora kvalitéer
bidrar även till en god boendemiljö för dem som ska bo i
LSS-boendet, vilket är en tillgång för boendetypen.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger cirka 800 meter
från farligt godsled. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

Inom området ﬁnns ingen skyddad natur.

Buller och vibrationer
Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon
Enligt översiktlig geoteknisk utredning består området av
sandig morän. En geoteknisk utredning för projektering
kommer att göras inför granskningsskedet av detaljplanen.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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.
Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning ﬁnns ingen
risk för att riktvärden för buller överskrids på platsen.
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer

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.

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

Det ﬁnns normer för en rad ämnen som till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med ﬂera.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.
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vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier,
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar
halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision ﬁnns en målsättning om socialt hållbara
bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Denna plan bidrar till att möta efterfrågan som ﬁnns på
LSS-boende i kommunen, och därmed till att nå Vision 2025.

Översiktlig planering

9. Planbestämmelser

Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:

Allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA visar att gatorna ska ha kvar
sin användning som kommunala gator. Inom begreppet
LOKALGATA kan även busshållplats, parkeringar eller
andra anläggningar ﬁnnas. Om ytan i framtiden inte skulle
behövas för busshållplats kan den göras om till en liten
torgbildning eller liknande.
Norr och öster om byggrätten bevaras en grön remsa av skog
med användningen NATUR på plankartan. Skogsremsan
bedöms inte ha något exploateringsvärde. Den fungerar
som en skyddande ridå mellan ny bebyggelse och beﬁntliga
grannar och bidrar till att bibehålla ett sammanhängande
grönområde för djurpassage.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen BDSE. B står för
bostäder, D för vård och S för skola. Bestämmelsen E anger
att området får användas för tekniska anläggningar. I detta
fall ska det täcka upp så att återvinningscentralen kan vara
kvar på området.
Bestämmelserna är satta för att tillåta det planerade LSSboendet och ge ﬂexibilitet att i framtiden använda tomten för
andra kommunala verksamheter. Då skulle det vara möjligt
att ändra användningen till exempelvis skolverksamhet eller
vanliga bostäder. Det är tillåtet att bebygga 40 procent av
tomtens yta vilket är ca 2280 kvadratmeter.
Högsta tillåtna höjd är tre våningar. Det bedöms vara en
rimlig höjd på bebyggelsen eftersom planområdet omges av
låg villabebyggelse och trevåningshus. För att styra angöringen har delar av planområdet en linje som visar var det är
utfartsförbud.
Det ﬁnns även en bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas på kvartersmark.
Marken som är punktprickad får inte bebyggas med undantag
av mindre teknikanläggningar som till exempel transformatorstationer eller liknande.
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»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.

»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god traﬁksäkerhet.

»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

Strategisk plan
Strategisk samhällsplanering på Stadskansliet i Borås Stad har
tagit fram ett förslag till strategisk plan för Sjöbo.
Syftet med planen är att studera de strategiska utvecklingsmöjligheterna på Sjöbo med utgångspunkt i att genomfartstraﬁken ﬂyttats till den nya förbifarten. I den strategiska
planen föreslås bland annat en förtätning av Sjöbo liksom
omvandling av Ryda och del av Nordskogen för att skapa ﬂer
bostäder och förbättra underlaget för service och kollektivtraﬁk.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö,
vilka behov vi människor har och att de resurser som ﬁnns är
begränsade.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda
förutsättningar för kollektivtraﬁk.

Grönområdesplan
Området ﬁnns med i kommunens grönområdesplan. Området är inte en viktig spridningskorridor för djur. Enligt
grönområdesplanen består värdena mestadels av människors
möjlighet till närrekreation. På Sjöbo ﬁnns fortfarande stora
grönområden för rekreation och lek sparade. Ett bra alternativ är att tillföra kvalitéer för människor i den naturmark som
lämnas kvar, eftersom en större yta för närrekreation försvin-
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ner. Att de smala gröna kilarna som ﬁnns med i planområdet
ﬁnns kvar är för att behålla områdets struktur.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik och radon kommer att
utgöra planunderlag.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planavdelningen

Kristina Axelsson
Plansamordnare

DETALJPLAN

Johan Ekeblom
Planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 6 maj 2016.

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

2. Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) ansvarar för genomförandet av den del av planen som ska bebyggas för LSSboende med tillhörande anläggningar. LFF ansvarar också
för iordningställandet av en infart-utfart till området.
Borås Stad, Tekniska förvaltningen, ansvarar för nedtagning
av skog och träd inom planområdet inför exploateringen.
LFF bekostar och ansvarar för eventuell återplantering av
naturmarken i samråd med Park- och skogsavdelning.

Huvudmannaskap

Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, och avser att möjliggöra ett LSSboende men även annan bostadsexploatering. Planen medger
också användning för vård, skola och teknikanläggning.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av lokalgata och natur inom planområdet.

Planen ligger inom planlagt område (plan P217 som vann
lagakraft år 1953). Ändamål enligt beﬁntlig stadsplan för
området är Natur och Allmänt ändamål.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Tidsplan
Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande
tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Markägare och avtal
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Torpa Sjöbo 2:1 och
2:5 som ägs av Borås Stad.

2:a kvartalet 2016
3:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Upplåtelse av den avstyckade tomten sker genom internt
arrendeavtal mellan Borås Stad och Lokalförsörjningsförvaltningen.

Fastighetsbildning
LSS-tomten ska bilda en egen fastighet. För detta krävs
lantmäteriförrättning, avstyckning, som Borås Stad, Mark
och exploatering, kommer att ansöka om. Förrättningskostnader betalas av LFF.

Genomförandetid

Om del av planområdet säljs för annan bostadsexploatering
ska även denna avstyckas för att bilda egen fastighet. Exploatören står då för dessa förrättningskostnader.

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen
vinner laga kraft.

Servitut och ledningsrätt

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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.
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Ledningar, så som fjärrvärme och el, som hamnar på kvartersmark markeras med u-område alternativt prickmark och
säkras lämpligen med servitut. Respektive ledningsägare bör
teckna ett avtal med markägaren om upplåtelse av mark för
ledningen.
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4. Tekniska frågor

5. Ekonomiska frågor

Vatten och avlopp, dagvatten, fjärrvärme
och el

Exploateringskostnader

Den nya bebyggelsen kan anslutas till beﬁntliga vatten- och
avloppsledningar samt el- och fjärrvärmesystem.

Lokalförsörjningsförvaltningen får kostnader för byggandet
av LSS-boendet samt till boendet hörande kostnader som
projekteringskostnader, anslutningsavgifter, internarrende
m.m.

Fjärrvärmeledning
Det går en fjärrvärmeledning genom planlagt område.
Exploateringen kan innebära att fjärrvärmeledningen måste
ﬂyttas.

Trafik
Detaljplanen kan medföra ökad traﬁk på Sjöbogatan/Skogsfrugatan om det i framtiden byggs ytterligare bostadsbyggnad
eller om kommunen ändrar användningen till exempelvis
skola. Vägens standard anses vara tillräcklig för den eventuellt ökade traﬁken.

Tekniska förvaltningen ansvarar för driftkostnader för
gatumark och naturmark på allmän platsmark.
Utförande och ﬁnansiering för ﬂytt av fjärrvärmeledning
bestäms genom samråd mellan exploatör och ledningsägare.
Eventuell ﬂytt av återvinningsstation bekostas av LFF.
Eventuell transformatorstation bekostas av Borås Elnät.

Plankostnader
Parkering
Parkering för kommande fastigheter byggs ut inom kvarterets
mark.

Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften och bekostas av LFF.

Västtrafiks hållplats och vändplats
Tekniska förvaltningen utreder om Västtraﬁk vill behålla
vändplatsen. Området planläggs annars som kvartersmark.
Frågan ska vara utredd till granskningen av detaljplanen.
Västtraﬁk har idag, utöver sitt hållplatsväntrum, också ett
WC-hus som behöver tas hänsyn till och eventuellt ﬂyttas.

Transformatorstation

Stadskansliet,
Mark och exploatering

Maria Carlund
Mark- och exploateringsingenjör

Borås Elnät har meddelat att de kan komma att behövas plats
för en transformatorstation inom planområdet.

Återvinningsstation
I dagsläget ﬁnns en återvinningsstation mot korsningen
Norra Sjöbogatan/Skogsfrugatan. Denna kommer eventuellt
att behöva ﬂyttas på inom planområdet. Samtal om detta
förs mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen),
LFF och Borås Stad. FTI har idag 8 st avfallssorteringskärl
av varierande storlek. Storleken och utbudet av dessa kan
behöva ses över.

Natur och kultur
Det ﬁnns inga fornlämningar inom planområdet. Det
detaljplanelagda området nämns i Borås Grönområdesplan
som klass 3, högt värde, men innehåller inga skyddsvärda
träd.
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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 upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar
och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, ner
till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet gör
kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inﬂytande.

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

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

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

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

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

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

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

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

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

Ansökan om planbesked för detaljplan för Hulta, Hultamad 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Hultamad 1.

2016-06-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0720 214
Handläggare: Richard Mattsson, 0768 – 88 84 90
Datum/avdelningschef: 2016-05-31 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2015/KS0720
Ert dnr: BN2015-1924

Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Richard Mattsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för
detaljplan för Hulta, Hultamad 1
Kommunstyrelsen anser att en utökning med 40-50 lägenheter från dagens 47st är
lämplig. Vidare är det positivt med tillskott av service så som apotek, vårdcentral samt
kiosk/minilivs. Byggnationen skulle innebära en förtätning av Hulta samt ge fler bostäder i kollektivtrafiknära läge.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att
ändra detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

I
NKOM:2015-10-26
DNR: BN2015-1924
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Yttrande över detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo
2:1, Gyllingstorpsgatan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2016-06-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0448 214
Handläggare: Karolina Rosén, tfn 0768888279
Datum/avdelningschef: 2016-05-31 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2016/KS0448
Ert dnr BN2015-854

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karolina Rosén

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över detaljplan för Sjöbo, del av
Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Dp

Detaljplan för Sjöbo
Del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan
Samråd

BN 2016-927

Sammanfattning
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en
förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till
vissa funktionshindrade. Boendet ryms inom beteckningen
B – bostäder. För att planen ska kunna användas till andra
kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård.
Detta är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad, BN 2016-927, upprättad den 10 maj 2016.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade. Syftet med lagen är att människor med
funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Ett exempel
på hjälpinsats man kan få är bostad med särskild service
eller annan särskild anpassning. Denna typ av boende kallas
LSS-boende. Boendet ryms inom beteckningen B – bostäder.
För att planen ska kunna användas till andra kommunala
ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. Detta är
viktigt då kommunens behov och verksamhet förändras
över tid. I planen tillåts även bestämmelsen E som betyder
tekniska anläggningar, för att området i framtiden ska kunna
inrymma en transformatorstation.

Planområdet ligger i ett område med stadsplan från 30-talet
med en bebyggelsestruktur som är typisk för tiden. I området
blandas ﬂerfamiljshus i tre till fem våningar samt villabebyggelse. Närmast planområdet är det villabebyggelse. I området
ﬁnns även naturområden som lämnats kvar som gröna kilar.

Planområde
Planområdet ligger mellan Gyllingstorpsgatan och Trollgatan. Planområdet är ca 4800 m2 och ägs av Borås Stad.

Den föreslagna bebyggelsen ligger delvis på en av Sjöbos
gröna kilar, vilket gör att det är viktigt att lämna naturmark
runt om området för att inte täppa igen spridningskorridorer
för djur och för att inte bryta mot bebyggelsestrukturen i
närområdet.

Ny bebyggelse
Lokaliseringen av boendet har bedömts som lämplig
utifrån kraven som ställs på ett LSS-boende. Faktorer som
kommunen vägt in är till exempel närhet till service och
kollektivtraﬁk.

Kommunala beslut

LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är att
människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som
behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Ett exempel på hjälpinsats man kan få är bostad med särskild
service eller annan särskild anpassning.

Kommunstyrelsen gav 2015-04-27 §201 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaner för att
se på möjligheterna att bebygga två tomter för kommunal
verksamhet på Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2015-07-02 § SBN 2015-000211 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Därefter har
Kommunstyrelsen 2015-05-02 gett nya direktiv till Samhällsbyggnadsnämnden att studera platsen på Gyllingstorpsgatan.

De som omfattas av LSS-lagen är personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer
med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som
inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder samt personer
med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som
inte beror på normalt åldrande och som ﬁnns kvar under lång
tid.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger allmän platsmark natur, vilket betyder naturmark för allmänheten.

Sektion A-A är dragen sydväst-nordväst (se illustrationsplan) och visar hur man genom att bebygga i soutteräng kan skapa en
byggnad som jobbar med höjderna i området och få en byggnad som inte höjdmässigt skiljer sig dramatiskt från omgivande bebyggelse. Sektionen som motsvarar illustrationskartans placering av byggnaden visar endast förhållandet mellan höjder och byggnad
utan att närmare ha studerat hur man bäst placerar byggnaden. Detta gör att det i illustrationen framstår som byggnaden har
fyra våningar. Sektionen visar även var det ﬁnns höga träd idag. De streckade volymerna är den föreslagna nya bebyggelsen.
Beﬁntlig villabebyggelse på Gyllingstorpsgatan 12 och Gyllingstorpsgatan 23 som egentligen ligger bakom sektionen som ﬁnns
med för att visa höjdförhållandena. Skala 1:500
A
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Det ﬁnns många hjälpinsatser inom LSS-lagen, och boende
är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal
som ﬁnns på plats i ett LSS-boende.
Planen som föreslås är mycket ﬂexibel för att möjliggöra att
tomten används även för andra ändamål i framtiden. Från de
omgivande gatora sluttar planområdet ut i naturen. Det skiljer cirka 11 meter på en sträcka av cirka 100 meter, vilket gör
att byggnaderna bör göras i souterräng och att anpassning av
marknivån behöver göras för att passa för boendeformen.

Stadsbild och gestaltning
Till planen ﬁnns en illustrationskarta samt sektionen nedan
som visar exempel på hur området kan se ut om det bebyggs
enligt planen. Planen är väldigt tillåtande och är tänkt att
bebyggas med en huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Vy mot planområdet från söder. Bild tagen från Trollgatan.

Bebyggelsen tillåts i tre våningar. Fasadmaterial och taklutningar regleras inte i detaljplanen. Det viktigaste för områdets gestaltning är att ta upp höjdnivåerna med byggnaderna
och slänter så att ingreppen i marken inte blir för stora.

Historik och kulturmiljöer
Sjöbo är planerat som en grannskapsenhet. Bebyggelsen runt
planområdet är från 30-talet. Planområdet ligger bredvid ett
egnahemsområde som kallas Sjöbos småstugor.
Gyllingstorpsgatan. Planområdet till höger.

Bostäder och arbetsplatser
I området ﬁnns bostadsrätter, hyresrätter och villor. Sjöbo är
ett område med främst bostäder och den närmsta lite större
arbetsplatsen är Sjöboskolan. LSS-boendet blir både nya
bostäder och arbetsplatser och bidrar till att det kommer att
ﬁnnas mer människor på platsen under dygnets alla timmar.

Offentlig och kommersiell service
Närmaste offentliga service är Sjöboskolan. Närmaste
kommersiella service ﬁnns vid Sjöbo Torg och där ﬁnns
bland annat en mataffär. Till Sjöbo Torg är det cirka en halv
kilometer.
Planområdet sett från Gyllingtorpsgatan.

Gyllingstorpsgatan 23

Gyllingstorpsgatan 12

A
Vägkorsningen
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Tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning
Planområdet är kuperat och kommer därför delvis att planas
ut. Byggnader kommer att byggas i souterräng och vara
tillgänglighetsanpassade.

3. Gator och trafik
Gatunät
Runt området ﬁnns infrastruktur utbyggd. Sjöbo har ett
gatunät med tydliga nord-sydliga stråk. Gatorna runt
planområdet är smala gator utan trottoarer med blandtraﬁk.
Det ﬁnns ingen anledning att tro att gatunätet inte klarar
ytterligare byggnation i området.

Värme
I området ﬁnns tillgång till fjärrvärme.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

5. Mark
Natur och vegetation

Gångtrafik
Området har bra förutsättningar för gångtraﬁk med trottoarer på de mer traﬁkerade gatorna. Gatuhierarkin uppmuntrar
inte till höga hastigheter på gatan, vilket gör den säker för
gående.

Cykeltrafik och cykelparkering
Från planområdet går det enkelt att ta sig med cykel. Det
ﬁnns cykelväg in mot centrum som går utmed Fristadvägen.
Eftersom boendet också kommer att vara en arbetsplats är
det viktigt att ordna cykelparkering på kvartersmark.

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Gyllingstorpsgatan ligger precis vid planområdet. Det är linje 11 som går förbi. Linje 11 är linjen Sjöbo
- Södra torget - Brotorp. Det är även nära till hållplatser för
Linje 1 som går mellan Sjöbo och Hässleholmen och som är
den mest traﬁkerade linjen i Borås där turerna går ofta.

Området består av ett kvarlämnat grönområde som är
tidstypiskt för tidens planeringsideal. Området har stora
träd som kommer att försvinna när området bebyggs.
Kommunens intentioner är att delar av träden ska sparas som
en del i utemiljön. Bebyggelsen för med sig att en del av ett
sammanhängande grönområde går förlorat på Sjöbo men i
det stora hela ﬁnns det grönområden med samma funktion
lätt tillgängliga kvar på Sjöbo. De viktiga gröna stråken
genom Sjöbo bibehålls.

Lek och rekreation
Närmaste lekplats är Sjöboparkens lekplats som ligger ca 250
meter från området. Det närmaste rekreationsområdet är
Trollskogen som planområdet ligger i utkanten av.

Skyddad natur
Inom området ﬁnns ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen
Biltrafik och bilparkering

Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom planområdet.

Parkering ordnas inom kvartersmark.

Geoteknik och radon
Angöring och utfarter
Angöring får ej ske vid gatukorsningen, vilket regleras i
planen med utfartsförbud.

Enligt översiktlig geoteknisk utredning består området av
sandig morän. En geoteknisk utredning för projektering
kommer att göras inför granskningsskedet av detaljplanen.

4. Teknisk försörjning

6. Vatten

Vatten och avlopp

Översvämningsrisk

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Dagvatten
För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500
m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska
anläggas.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
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myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på ett bostadshus
bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Kommunen har ett stort behov av nya LSS-boenden.
Genomförandet av planen bidrar till att lösa den brist som
ﬁnns idag. I omedelbar närhet ﬁnns busshållplats och vackra
rekreationsområden vilket bidrar till att göra platsen lämplig
för boende.

Trygghet
Att bygga ett LSS-boende i området bidrar till att öka antalet
arbetsplatser och gör att området kommer att vara befolkat
en större del av dygnets timmar. Områdets stora kvalitéer
bidrar även till en god boendemiljö för dem som ska bo i
LSS-boendet, vilket är en tillgång för boendetypen.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger cirka 800 meter
från farligt godsled. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier,
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar
halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen BDSE. B står för
bostäder, D står för vård och S för skola. Bestämmelsen E
anger att området får användas för tekniska anläggningar till
exempel en transformatorstation.
Bestämmelserna är satta för att tillåta det planerade LSSboendet och ge ﬂexibilitet att i framtiden använda tomten för
andra kommunala verksamheter. Då skulle det vara möjligt
att ändra användningen till exempelvis skolverksamhet eller
vanliga bostäder. Det är tillåtet att bebygga 40 procent av
tomtens yta vilket är ca 1900 m2
Högsta tillåtna höjd är tre våningar. Det bedöms vara en
rimlig höjd på bebyggelsen eftersom planområdet omges
av låg villabebyggelse. För att styra angöringen har delar av
planområdet en linje som visar var det är utfartsförbud.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning ﬁnns ingen
risk för att riktvärden för buller inte överskrids på platsen.
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det ﬁnns normer för en rad ämnen som till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med ﬂera.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och
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Det ﬁnns även en bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas på kvartersmark. Marken som är punktprickad får inte
bebyggas med undantag av mindre teknikanläggningar som
till exempel transformatorstationer eller liknande.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision ﬁnns en målsättning om socialt hållbara
bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Denna plan bidrar till att möta efterfrågan som ﬁnns på
LSS-boende i kommunen, och därmed till att nå Vision 2025.

Översiktlig planering
Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:
»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.
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A

A

»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god traﬁksäkerhet.

»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Strategisk plan

Handläggning

Strategisk samhällsplanering på Stadskansliet i Borås Stad har
tagit fram ett förslag till strategisk plan för Sjöbo.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Syftet med planen är att studera de strategiska utvecklingsmöjligheterna på Sjöbo med utgångspunkt i att genomfartstraﬁken ﬂyttats till den nya förbifarten. I den strategiska
planen föreslås bland annat en förtätning av Sjöbo liksom
omvandling av Ryda och del av Nordskogen för att skapa ﬂer
bostäder och förbättra underlaget för service och kollektivtraﬁk.

Planavgift

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö,
vilka behov vi människor har och att de resurser som ﬁnns är
begränsade.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda
förutsättningar för kollektivtraﬁk.

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik och radon kommer att
utgöra planunderlag.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planavdelningen

Kristina Axelsson
Plansamordnare

Johan Ekeblom
Planarkitekt

Grönområdesplan
Området ﬁnns med i kommunens grönområdesplan. Området är inte en viktig spridningskorridor för djur. Enligt
grönområdesplanen består värdena mestadels av människors
möjlighet till närrekreation. På Sjöbo ﬁnns fortfarande stora
grönområden för rekreation och lek sparade. Ett bra alternativ är att tillföra kvalitéer för människor i den naturmark som
lämnas kvar, eftersom en större yta för närrekreation försvinner.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, sociala
perspektiv eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 9 maj 2016.

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

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad,
Lokalförsörjningsförvaltningen, och avser att möjliggöra
ett LSS-boende och andra former av användningsområdet
Bostad. Planen medger också användning för vård och skola.
Planen ligger inom planlagt område (plan P94 som vann
lagakraft år 1935). Ändamål enligt beﬁntlig stadsplan för
området är Natur och Allmänt ändamål.

Ansvarsfördelning
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) ansvarar för genomförandet av planen inom kvartersmark. Detta innefattar
utbyggnaden av ett LSS-boende, med tillhörande anläggningar samt iordningställandet av en infart-utfart till området.
Borås Stad, Tekniska förvaltningen, ansvarar för nedtagning
av skog och träd inom planområdet inför exploateringen.
LFF bekostar och ansvarar för eventuell återplantering av
träd inom kvartersmark i samråd med Park och skogsavdelning.

Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av intilliggande lokalgata och natur.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Markägare och avtal

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande
tidplan gäller:
Samråd 2:a kvartalet 2016
Granskning
3:e kvartalet 2016
Antagande
4:e kvartalet 2016
Laga kraft
4:e kvartalet 2016
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Detaljplanen omfattar del av fastigheten TorpaSjöbo 2:1 som ägs av Borås Stad.
Upplåtelse av den avstyckade tomten sker genom internt
arrendeavtal mellan Borås Stad och Lokalförsörjningsförvaltningen.

Fastighetsbildning
LSS-tomten ska bilda egen fastighet. För detta krävs lantmäteriförrättning, avstyckning, som Borås Stad, mark och
exploatering, kommer att ansöka om. Förrättningskostnader
betalas av LFF.

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Servitut och ledningsrätt

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Ledningar, så som för fjärrvärme, el, VA och dagvatten, som
hamnar på kvartersmark markeras med u-område alternativt
prickmark och säkras lämpligen med servitut. Respektive
ledningsägare bör teckna ett avtal med markägaren. Inom
planlagt område ﬁnns dagvattenledningar med utlopp i
planområdet. Dessa ska ﬁnnas kvar och behöver tas med i
planeringen kring markberedningen. Ledningsägaren skall
också ansöka om rättighet för detta hos markägaren.
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4. Tekniska frågor
Vatten och Avlopp, dagvatten, fjärrvärme
och el
Den nya bebyggelsen kan anslutas till beﬁntliga vatten- och
avloppsledningar samt el- och fjärrvärmesystem. LFF
samråder med Borås Energi och Miljö om lämpligt läge och
utformning av dagvattenutloppen.

Plankostnader
Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften och bekostas av LFF.

Stadskansliet
Mark och exploatering
Maria Carlund
Mark- och exploateringsingenjör

Trafik
Detaljplanen kan medföra ökad traﬁk på Gyllingstorpsgatan/
Trollgatan om det i framtiden byggs ytterligare bostadsbyggnad eller om kommunen ändrar användningen till
exempelvis skola. Vägens standard anses vara tillräcklig för
den eventuellt ökade traﬁken.

Natur och kultur
Det ﬁnns inga fornlämningar inom planområdet. Det
detaljplanelagda området Trollskogen nämns i Borås
Grönområdesplan som klass 2, mycket högt naturvärde, men
innehåller inga skyddsvärda träd.

Parkering
Parkeringar för fastighetens behov byggs ut inom kvartersmarken.

Transformatorstation
Borås Elnät har meddelat att de kan komma att behöva plats
för en transformatorstation inom planområdet.

5. Ekonomiska frågor
Exploateringskostnader
Lokalförsörjningsförvaltningen får kostnader för byggandet
av LSS-boendet samt till boendet hörande kostnader som
projekteringskostnader, anslutningsavgifter, internarrende
m.m.
Eventuell transformatorstation bekostas av Borås Elnät.

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättas 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-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

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

Programsamråd

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

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

Granskning

Efter programsamrådet
Efter samrådet sker en
Efter granskningen sker
sker en bearbetning av
bearbetning av planförslaeventuellt mindre redigeprogramförslaget med
get med anledning av
ringar innan den färdiga
anledning av inkomna
inkomna synpunkter.
detaljplanen tas upp i
Planprocessen.
Byt
bild
K:\SBK\PLAN\Administration\planprocessbroschyr
om
synpunkter. Det färdiga
Samhällsbyggnadsnämnprogrammet godkänns av
den för godkännande,
Samhällsbyggnadsnämndärefter antar Kommunden eller av Kommunfullfullmäktige planen.
mäktige.

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.

du har begränsat förfarande

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

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

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.
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Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

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

SP9

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för Kv Hässlehus 3
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen och möjliggöra ytterligare bostäder. En högre exploateringgrad än vad sökande begärt kan prövas.

2016-06-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-06-09
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0461 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: Bh 2016-06-01

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2016/KS0461

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked Kv Hässlehus 3,
En utökning av antalet bostäder på Hässleholmen är en positiv utveckling och följer
intentionerna i visionen Borås 2025.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen och
möjliggöra ytterligare bostäder. En högre exploateringgrad än vad sökande begärt kan
prövas. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Dnr 2015/KS0258
Ert dnr: BN2015-322

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Richard Mattsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande av detaljplan för Trandared , Flintdolken 4 m.fl.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upphävandet av befintlig plan så att en
delning i två fastigheter kan åstadkommas.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk Samhällsplanering
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GRANSKNING
Nämndbeslut
2016-04-21
§SBN 2016-000109

Diraienummer
BN2015-322

Underrättelse om granskning för detaljplan för
Trandared, Flindolken 4 m.fl, Borås Stad.
Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Flintdolken 4. Genom att
upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna tillåts att fastigheten delas i två fastigheter.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan.
Planen har varit på samråd under tiden 2016-01-22 – 2016-02-19, inkomna synpunkte finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan.
Detaljplanen bedöms ha begränsat intresse hos
remissinstanser, sakägare och allmänhet. Därför
sänds planen endast för kännedom till
remissinstanser. De remissinstanser som avkrävs
svar är Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och
Kommunstyrelsen.
Planen sänds även till sakägare d.v.s.
fastighetsägare närmast planområdet.
Fastighetsägare ombeds informera hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga
Samrådstiden pågår den 16 maj – den 12 juni.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås,
mån-tor kl. 8-16 fre kl. 8-15.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Birgitta Höök tfn. 033-358494, e-post birgitta.hook@boras.se
Stefan Wallner tfn. 033-358572, e-post Stefan.wallner@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 12 juni via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-322. Yttrandet önskas som
digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Borås den 12 maj 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Tillägg till detaljplan för Trandared,
Flintdolken 4 m.fl, Borås Stad
Granskning

BN 2015-322

Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Trandared, Flintdolken 4, Borås Stad, upprättad den 7 april 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Kommunala beslut

Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för
fastigheten Flintdolken 4. Genom att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna tillåts att fastigheten delas i två
fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-09-24 att
meddela sökande positivt planbesked, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra ett tillägg till gällande
stadsplan. Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut
daterat 2015-06-09 inget att erinra mot detta. 2016-01-12 Pl
2016-000002 beslutade planchefen via delegation att sända
planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 2016-01-22
- 2016-02-19.

Planområde
Fastigheten ligger utmed Gånghestersvägen och Söderforsparken. Planområdets storlek är ca: 10 500 m2 . Marken i
området är i privat ägo.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är ”Förslag till stadsplan
för del av Strömsdal i Borås upprättad år 1951”. Den anger
att fastigheten får användas för bostadsändamål. Till planen
gäller även ”Tomtindelningskarta å kvarteret Flintdolken i Borås
upprättad år 1952”. I maj 2011 infördes ändringar i Plan- och
bygglagen som gör att tomtindelningar och fastighetsplaner
enligt äldre lagstiftning i dag räknas som fastighetsindelningsbestämmelser. Gällande stadsplan från 1951 fortsätter
att gälla.

2. Planbestämmelser
Administrativa bestämmelser
”Tomtindelningskarta å kvarteret Flintdolken i Borås upprättad 1952”
upphävs inom hela planområdet.
Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

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

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

Handläggning.
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Översiktskarta
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Plankarta

Organisatoriska frågor

Tillägg till detaljplan

Samråd har skett under januari och februari 2016, planen
beräknas kunna antas i maj 2016.

Planavgift

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Administrativa bestämmelser
Tomtindelningskarta å kvarteret Flintdolken i Borås
upprättad år 1952 upphävs inom hela planområdet.

Medverkande tjänstemän/samverkan

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.

Tillägg till Detaljplan för Trandared

Planavdelningen

Beslutsdatum

Flintdolken 4 m.fl

Andreas Klingström
plan- och bygglovchef

Birgitta Höök
planadministratör

Samrådshandling
Inst.

Samråd

2016-01-12

DEL.

Granskning

2016-04-21

Borås Stad, Västra Götalands län

SBN

Antagande

Tillägg upprättat 2016-01-12
Laga kraft

Andreas Klingström
Planchef

DETALJPLAN

Birgitta Höök
Planadministratör

BN 2015-322
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Samrådsredogörelse
Tillägg till detaljplan för Trandared, Flintdolken 4 m.fl, Borås Stad, upprättad 2016-04-07.

Sammanfattning

1. Yttranden från remisspart

Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
12 januari 2016 har ägt rum under tiden 22 januari 2016 till
19 februari 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

S1 Kommunstyrelsen
Ingen erinran.

S2 Länsstyrelsen
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

4 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är bibehållet.

S3 Borås Elnät

Ändringar i planförslaget

S4 Lantmäterimyndigheten

Granskningshandlingen innebär inga ändringar jämfört med
samrådshandlingen.

Ingen erinran.

Beslutsförslag

2. Yttranden från sakägare

Borås Elnät informerar om att ny elanslutning kommer
behövas till den nya fastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

S5 Flintdolken 3
»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka ut detaljplanen på granskning

»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan

Ägaren till fastigheten Flintdolken 3 har framfört att de inte
tillstyrker förslaget. De anser att avstyckningen ska utformas
på alternativt sätt så att en nybyggnad kan placeras längre
bort och med en annan riktning från deras tomtgräns. D.v.s.
något närmare det beﬁntliga huset på Flintdolken 4.

Handläggning

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-09-24 att
meddela sökande positivt planbesked, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra ett tillägg till gällande
stadsplan. Kommunstyrelsen har genom delegationsbeslut
daterat 2015-06-09 inget att erinra mot detta. 2016-01-12 Pl
2016-000002 beslutade planchefen via delegation att sända
planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 2016-01-22 2016-02-19.

Planförslaget innebär en småskalig förtätning av Trandared
genom att en ny bostad kan byggas och det stämmer väl
överrens med spelreglerna i kommunens översiktsplan.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
S2 Länsstyrelsen
S3 Borås Elnät

Tillägget till detaljplanen innebär att gällande tomtindelning
upphävs. Det reglerar inte hur avstyckning ska ske eller var
nybyggnad får ske.
Planavdelningen

Andreas Klingström
plan- och bygglovchef

Birgitta Höök
planadministratör

S4 Lantmäterimyndigheten
2. Yttranden från sakägare
S5 Flintdolken 3

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Följande ärende läggs ej ut på webben
SP 11 Beslut om strandskyddsdispens på Boanäs 1:14.

