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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 5 september 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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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Framställan om tidigarelagd överflyttning av daglig
verksamhet LSS och psykiatri.
(2016/KS0330 001-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc
Kc

2
3

Budget 2017 för Kommunstyrelsen.
(2016/KS0078 041-1)

(Bil)

Anmälningsärenden som behandlas i förslag till Budget 2017
för Kommunstyrelsen
a)

Ansökan om driftbidrag för 2017 års verksamhet till
Föreningsarkivet i Borås.
(2016/KS0533 048-1)
(Bil)

b)

Ansökan om driftbidrag till Borås Idrottshistoriska
Sällskap 2017.
(2016/KS0436 041-1)
(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
Kc
Kc

Kc
Kc

4
5

6
7

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016.
(2015/KS0675 006-1)

(Bil)

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat beslut:
Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16 § 5. Budget för de
kommunala bolagen 2014.
(2014/KS0154 041-1)

(Bil)

Rapport - Elevhälsan i Borås Stad.
(2015/KS0835 007-1)

(Bil)

Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och
förvaltningsorganisation.
(2016KS0330-001-1)

(Bil)
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PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 8 juni-16 augusti 2016: ärendenummer 307, 420, 461,
466-467, 486, 488-596, 598-600, 602-611 och 614628/2016)
(2016/KS0002 023-1)

b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
(Den 15-30 juni 2016: ärendenummer 6-8/2016)
(2016/KS0003 023-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
PF

2

Karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
(2016/KS0101 023-2)

(Bil)

PF

3

Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M);
att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.
(2012/KS0379 023-2)
(Bil)

PF

4

Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M);
att Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och upphandlingsavtal.
(2012/KS0378 023-2)
(Bil)

KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Redovisning av Stadskansliets inkomna synpunkter
januari-juni 2016.
(2016/KS0572 100-1)
(Bil)

b)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn:
Skolinspektionens beslut gällande uppföljning av
föreläggande med vite efter tillsyn av förskolor.
(2012/KS0652 600-3)

(Bil)
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c)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016:
Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn av
förskolan.
(2016/KS0518 600-3)
(Bil)

d)

Granskning av mottagande av nyanlända elever.
(2016/KS0535 600-3)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU

KU

2

3

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i
försöksverksamheten!
(2015/KS0174 610-3)

(Bil)

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Modernisera
upptagningsområdena för skolan!
(2015/KS0318 604-3)

(Bil)

KU

4

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför elevhälsogaranti i Borås.
(2014/KS0456 624-3)
(Bil)

M

1

Förvärv av fastigheten Viared 14:14 på Viared.
(2016/KS0509 252-2)

(Bil)

Förvärv av fastigheten Torpa-Hestra 4:2 på Hestra/Ryssby.
(2016/KS0586 252-2)

(Bil)

Friköp av arrendetomt Nabbagatan 30 inom fastigheten
Viared 9:1.
(2016/KS0583 261-2)

(Bil)

Friköp av arrendetomt på Nabbagatan 28 inom fastigheten
Viared 9:1.
(2016/KS0575 261-2)

(Bil)

Försäljning av del av Sandared 1:264, Sandaredsvägen 14,
Sandared.
(2016/KS0549 253-2)

(Bil)

Försäljning av Vindtunneln 4, Viared.
(2016/KS0551 253-2)

(Bil)
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M
E

7
1

Försäljning av Viran 10, Viared.
(2016/KS0505 253-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-07-31.
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
(2016/KS0525 024-1)

(Bil)

Uppföljning av Kulturplan 2015 - 2017 för grundskola och grundsärskola 2015.
(2014/KS0861 860-2)
(Bil)

(Förslag: a - c till handlingarna)
E

2

Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) om utvärdering av nybyggda förskolor.
(2012/KS0117 049-3)

(Bil)

E

3

Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om
statsbidrag till verksamhet med personligt ombud.
(2016/KS0547 047-3)
(Bil)

E

4

Förvaltning av stiftelsekapital 2015 samt översyn av regler.
(2016/KS0577 046-1)

(Bil)

Svar på motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna.
(2009/KS0404 822-2)

(Bil)

Initiativärende: Bodaskola 4:e våning.
(2016/KS0593 291-3)

(Bil)

Yttrande över planbesked för Centrum, Sandgärdet 6 m.fl.
(2016/KS0419 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked Druvefors, Blåsippan 14.
(2016/KS0293 214-2)

(Bil)
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SP
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3

4
5
6
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8

Yttrande över ansökan om planbesked, detaljplan för del av
Frufällan, Sölebo 1:44.
(2016/KS0165 214-2)

(Bil)

Yttrande samråd för detaljplan för Centrum, kv Pallas 1.
(2015/KS0371 214-2)

(Bil)

Förlängning av Bostadsbyggnadsprogrammets giltighetstid.
(2016/KS0589 270-2)

(Bil)

Antagande av Cykelplan 2016-2017.
(2015/KS0798 312-2)

(Bil)

Överenskommelse med Sverigeförhandlingen om medfinansiering, förskottering och bostäder.
(2015/KS0296 532-2)

(Bil)

Yttrande över tillägg till detaljplan för Centrum, Östen 1.
(2015/KS0469 214-2)

(Bil)

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

Kc 3 a-b) anmälningsärenden som behandlas i förslag till
Budget 2017 för Kommunstyrelsen
Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden som behandlas i förslag till Budget
2017 för Kommunstyrelsen
(Förslag: a-b till handlingarna)

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016
Kommunstyrelsen har beslutat att hålla sammanträde den 19 september 2016. Med anledning av budgetkonferens för Kommunstyrelsens den 19 september 2016 flyttas det planerade sammanträdet till den
12 september 2016.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens sammanträde den 19 september 2016 flyttas till den 12 september 2016.

20160825
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0675 006
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033 – 35 84 29
Datum/avdelningschef: 20160824/GB

Programområde: 1

Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat
beslut: Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16 § 5.
Budget för de kommunala bolagen 2014
En kommuninvånare överklagade kommunfullmäktiges beslut den 16 januari 2014 att fastställa avkastningskrav och finansiella mål för Borås Elnät AB för 2014 med yrkande att beslutet skulle upphävas
såsom stridande mot den kommunala självkostnadsprincipen, d v s vara olagligt.
Samma kommuninvånare hade överklagat motsvarande kommunfullmäktigebeslut för år 2013, ett mål
som gick hela vägen till Högsta Förvaltningsdomstolen, som slog fast att Ellagens regler om avgiftsuttag har företräde framför Kommunallagens självkostnadsprincip. Överklagandet avslogs därför.
2014 års mål vilade i Förvaltningsrätten i avvaktan på att 2013 års mål skulle vinna laga kraft. När väl
domen kom från Högsta Förvaltningsdomstolen avgjordes även 2014 års mål av Förvaltningsrätten i
dom den 3 december 2015. Överklagandet avslogs med hänvisning till Högsta Förvaltningsdomstolens
dom. Kommuninvånaren överklagade domen men varken Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd i beslut den 8 april respektive den 30 maj 2016. Kommunfullmäktiges beslut, att fastställa avkastningskrav och finansiella mål för 2014, har därmed vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Förvaltningsrättens dom den 3 december 2015, att avslå överklagandet, samt Kammarrättens och Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 8 april respektive den 30 maj 2016, att inte meddela prövningstillstånd, läggs till
handlingarna.
2016-06-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-08-24
Datum
Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0154 041
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 2016-06-03/Svante Stomberg

Kc6

BESLUTSFÖRSLAG

Rapport - Elevhälsan i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bifogad skrivelse översänds som Kommunstyrelsens svar på Stadsrevisionens rapport om Elevhälsan i Borås
Stad.

2016-07-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0835 007
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 20160622/Svante Stomberg

Programområde: 3

Sida
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Dnr 2015/KS0835

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Stadsrevisionen

Rapport - Elevhälsan i Borås Stad
Ärendet

Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås. Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen. Stadsrevisionen gör följande bedömningar
-

-

Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar för verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte är likvärdig i Borås
Stads skolor är betydande. Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad
och används inte i verksamheten.
Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs inte
likartat, och det saknas ett enhetligt digitalt dokumentationsstöd.
Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner innebär risker för att
kvaliteten inte kan upprätthållas.
Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för verksamheten och en
ökad risk för att verksamhetsmålen inte ska kunna uppnås.

Mot ovanstående bakgrund har Stadsrevisionen identifierat ett utvecklingsbehov
inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/dokumentation samt
förutsättningar för rekrytering av personal.
Rapporten har översänts till Kommunstyrelsen och Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr.
Kommunstyrelsens bedömning

Stadsdelsnämndernas yttrande visar att nämnderna är medvetna om de brister och
utvecklingsområden som identifierats och för flera av områdena menar man att likvärdigheten i elevhälsoarbetet kommer att ha bättre förutsättningar då den samlas i en
gemensam nämnd 2017.
Kommunstyrelsen konstaterar också att det tagits fram ett ledningssystem och att det
pågår ett arbete med att ta fram de rutiner som behövs för att kunna arbeta enligt
ledningssystemet. Det är viktigt att ledningssystemet blir ett konkret sätt att styra och
leda verksamheten och att det blir känt för alla berörda. Särskilt viktigt blir detta de
fall det är en hög personalomsättning, för att säkerställa att arbetet sker enligt de rutiner etc som är framtagna.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Höglund
Planeringsledare område skola
033-35 52 74

2016-03-07

2015/SDNV0223

Yttrande över Stadsrevisionens granskning av
elevhälsan i Borås Stad
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka yttrandet och sända yttrandet som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i
Borås och då identifierat ett antal utvecklingsområden inom styrning och
ledning: likvärdighet inom Borås Stad, dokumentation, rekryteringsproblem
och ökade utmaningar för elevhälsan i och med det ökade antalet
nyanlända.
Det finns behov av att se över och förändra styrning och ledning av
elevhälsan i Borås Stad. Genom att grundskolan nu kommer att organiseras
i en facknämnd ökar förutsättningarna för en likvärdighet i Borås Stads
skolor samt att komma till rätta med de brister som framförs i
Stadsrevisionens granskning. Granskningen kommer vara en del av det
underlag som används i det övergripande arbetet med styrning och ledning i
den nya organisationen.
Yttrandet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i
Borås och då identifierat ett antal utvecklingsområden.
-

Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar
för verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte
är likvärdig i Borås Stad är betydande. Elevhälsoplanen är inte
uppdaterad och används inte.

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Höglund
Planeringsledare område skola
033-35 52 74

-

2016-03-07
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Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs
inte likartat och det saknas ett enhetligt digitalt
dokumentationssystem.
Rekryteringsproblem inom elevhälsans professioner innebär risker
för att kvaliteten inte kan upprätthållas.
Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för
verksamheten och en ökad risk för att verksamhetsmålen inte ska
kunna uppnås.

Styrning och ledning
I samband med statsdelsbildningen organiserades elevhälsan med en
särskild enhet och en enhetschef i varje stadsdel. Enhetscheferna i
respektive stadsdel har ett nära samarbete. Stadsdelsförvaltningen Väster
framhåller att likvärdigheten mellan skolorna har ökat i och med att
stadsdelarna bildades. Förvaltningen bedömer dock att det fortsatt finns
behov av att se över och förändra styrning och ledning av elevhälsan i Borås
Stad. Genom att grundskolan nu kommer att organiseras i en facknämnd
ökar förutsättningarna för en likvärdighet mellan skolorna samt att komma
till rätta med de brister som framförs i Stadsrevisionens granskning.
Granskningen kommer vara en del av det underlag som används i det
övergripande arbetet med styrning och ledning i den nya organisationen.
Utvecklingen av elevhälsoplanen är också en del i detta arbete och
revidering/uppdatering är aktuell först när arbetet kommit längre med hur
den nya tjänstemannaorganisationen ska se ut.
Borås Stad har tagit fram ett ledningssystem för elevhälsans psykologiska
och medicinska insats och har även påbörjat arbetet med att ta fram de
rutiner som behövs för att kunna arbeta enligt ledningssystemet.
Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer att ledningssystemet och rutinerna
kommer att kunna bidra till ökad kvalitet och likvärdighet.
Respektive rektor har en viktig roll för elevhälsoarbetet. Under läsåret
2015/2016 har områdesledningen i område skola i Stadsdelsförvaltningen
Väster fokuserat på utveckling av elevhälsoarbetet. Områdesledningen
består av rektorer, chefen för elevhälsan, en planeringsledare och
områdeschef. Rektorer på skolor med välfungerande elevhälsoarbete har
presenterat sin organisation och styrning för övriga skolor. Presentationer,
litteratur och annan form av erfarenhetsutbyte har legat till grund för
framtagande och förtydligande av respektive skolas rutiner för arbetet med

TJÄNSTESKRIVELSE

Elin Höglund
Planeringsledare område skola
033-35 52 74

2016-03-07
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extra anpassningar och särskilt stöd. Under våren pågår ett arbete i
områdesledningen med fokus på det förebyggande och främjande
elevhälsoarbetet. Det är för tidigt att utvärdera vilka effekter som detta
arbete har bidragit med på respektive skola men det är tydligt att arbetet
varit uppskattat hos rektorerna och stadsdelsförvaltningen Väster bedömer
att kompetensen har ökat hos rektorerna.
Dokumentation
Det finns idag ett digitalt journalföringssystem för skolpsykologer och
skolsköterskor. Orsaken till att elevhälsan idag inte har ett digitalt system för
all personal är de ökade kostnader ett sådant system medför. Det pågår idag
en upphandling gällande ett digitalsystem där alla elevhälsans funktioner kan
ingå. Stadsdelsförvaltningen Väster ställer sig positiva till ett gemensamt
digitalt dokumentationssystem i Borås Stad men de ekonomiska
konsekvenserna är besvärande.
Rekryteringsproblem
Rekrytering av behörig personal är en stor utmaning för skolan i Borås Stad
men också i Sverige. Stadsdelsförvaltningen Västers har gjort några olika
insatser för att möta bristen. Då det varit svårt att anställa utbildade
specialpedagoger har vakanser erbjudits till pedagoger som rekommenderats
av rektorerna. Dessa har sedan anställts som obehöriga specialpedagoger
och får nu under sin anställning studera till specialpedagoger på viss del av
deras tjänst. En ytterligare åtgärd som vidtagits för att underlätta rekrytering
av skolpsykologer är att representanter från Borås Stad har varit på möte
med utbildare på psykologprogrammet i Göteborg för dialog kring
samarbete. En viktig del för att behålla personal är också att Borås Stad är
en attraktiv arbetsgivare. Enhetschefen för elevhälsan i
Stadsdelsförvaltningen Väster för nu en dialog med de olika
yrkeskategorierna inom elevhälsan för att se vilka faktorer som påverkar
valet av arbetsgivare. Utifrån denna dialog blir nästa steg att se över vilka
åtgärder som kan vidtas.
Ökat antal nyanlända
I Stadsrevisionens granskning framkommer att det finns en ökad risk att
verksamhetsmålen inte kan uppnås då ett ökat antal nyanlända innebär
utökade utmaningar. Elevhälsans bemanning måste dimensioneras utifrån
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Elin Höglund
Planeringsledare område skola
033-35 52 74
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det uppdrag den har. Detta tillhör också de områden som måste ses över i
arbetet med den nya organisationen.

Samverkan
Ärendet har ej samverkats

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-03-29
§ 34

2015/SDNV0223

Yttrande över Stadsrevisionens granskning av elevhälsan i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås och då
identifierat ett antal utvecklingsområden inom styrning och ledning:
-

Likvärdighet inom Borås Stad
Dokumentation
Rekryteringsproblem
Ökade utmaningar för elevhälsan i och med det ökade antalet nyanlända.

Det finns behov av att se över och förändra styrning och ledning av elevhälsan inom Borås
Stad. Genom att grundskolan nu kommer att organiseras i en facknämnd ökar
förutsättningarna för en likvärdighet i Borås Stads skolor samt att komma till rätta med de
brister som framförs i Stadsrevisionens granskning. Granskningen kommer vara en del av
det underlag som används i det övergripande arbetet med styrning och ledning i den nya
organisationen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka yttrandet och sända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Stadsrevisionen.
Vid protokollet
Kristina Janze
2016-04-04

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Åke Ekvad

1(2)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 april 2016.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze
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1(5)
Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2016-03-21

Dnr 2015/SDNN0210

Svar på revisionsrapport: Granskning av
Borås Stads elevhälsoarbete
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr beslutar att överlämna nedanstående yttrande till
Stadsrevisionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat Elevhälsan i den kommunala grundskolan i
Borås Stad. Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt
Skollagen. Stadsrevisionen gör följande bedömningar.
• Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar
för verksamheten är bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte
är likvärdig i Borås Stads skolor är betydande. Elevhälsoplanen för
Borås Stad är inte uppdaterad och används inte i verksamheten.
• Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs
inte likartat, och det saknas ett enhetligt digitalt dokumentationsstöd.
• Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner innebär risker
för att kvaliteten inte kan upprätthållas.
• Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för
verksamheten och en ökad risk för att verksamhetsmålen inte ska
kunna uppnås.
Mot ovanstående bakgrund identifierar Stadsrevisionen ett utvecklingsbehov
inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan,
uppföljning/dokumentation samt förutsättningar för rekrytering av
personal.
Det är stadsdelsnämndens uppfattning att likvärdigheten i elevhälsoarbetet
väsentligt förbättrades i samband med stadsdelsbildningen, men kan även
konstatera att det finns skillnader i förutsättningar och resurser mellan
stadsdelarna. Förutsättningarna för likvärdighet i elevhälsoarbetet torde ha
ytterligare bättre förutsättningar då den samlas i en gemensam nämnd 2017.
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Borås Stad har tagit fram ett ledningssystem för den delen av
elevhälsoarbetet som styrs av Hälso- och sjukvårdslagen och har även
påbörjat arbetet med de rutiner som behövs för att kunna arbeta enligt
ledningssystemet. När detta arbete är slutfört och en översyn av Mål och
riktlinjer och Elevhälsoplan genomförts, kommer elevhälsan att ha en stabil
grund att stå på för sitt arbete och för den fortsatta
verkssamhetsutvecklingen.
Flera yrkesgrupper inom elevhälsan är svårrekryterade och särskilt svårt har
det varit att rekrytera skolpsykologer. Kontinuiteten när det gäller personal
som arbetar inom elevhälsan är mycket viktig för arbetets kvalitet och för
elevernas trygghet och möjligheter att nå målen. Förutsättningarna för att
rekrytera och behålla personal är därför en viktig strategisk och brådskande
fråga. Att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare för personal inom
elevhälsan bör också särskilt beaktas i arbetet med den nya organisationen
inför 2017.
Den ökade tillströmningen av nyanlända elever påverkar skolans hela
verksamhet, naturligtvis också elevhälsan. Skolhälsovården har utökats med
en skolsköterska med inriktning mot nyanlända elever, men den stora
tillströmningen av nyanlända elever innebär även en ökad belastning för
andra yrkeskategorier inom elevhälsan.
Stadsdelsnämnden delar uppfattningen att det bör finnas ett digitalt
dokumentationssystem som gäller för samtliga professioner. Ett sådant
dokumentationssystem skulle underlätta uppföljningen av enskilda
elevärenden. Det skulle också innebära ökad tillgång till viktig information,
överblickbarhet och ökad rättssäkerhet för eleverna.
Dokumentationssystemet togs upp som ett särskilt yrkande i budget 2016 av
de tre stadsdelsnämnderna.

Nämndens yttrande i sin helhet

Av rapporten framgår att personal inom verksamheten efterfrågar ett tydligt
kommungemensamt ansvar för att hålla ihop elevhälsan över staden så att
eleverna kan garanteras en likvärdig elevhälsa. I samband med
stadsdelsbildningen valde alla tre stadsdelsnämnderna att organisera
elevhälsan som en särskild enhet med en enhetschef. Organisationen har
inneburit ökad likvärdighet inom stadsdelarna men också mellan
stadsdelarna. Den ökade likvärdigheten mellan stadsdelarna förklaras av att
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enhetscheferna för elevhälsan arbetar nära varandra med gemensamma
frågor. De återkommande yrkesnätverken har medfört ökade möjligheter till
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och de utvidgade
arbetsplatsträffarna ger förutsättningar för utvecklande diskussioner över
yrkesgränserna. Förutsättningarna för likvärdighet förbättrades följaktligen
väsentligt när stadsdelarna bildades, och torde bli än bättre när elevhälsan
samlas i en gemensam nämnd från januari 2017.
Av rapporten framgår också att det idag till stor del beror på enskild rektor
hur väl elevhälsan fungerar på skolan. Rektors inställning och syn på
elevhälsoarbetet har säkert betydelse för hur arbetet fungerar, men
elevhälsopersonalens mandat vilar till stor del på deras yrkeskompetens. De
har akademisk utbildning och är experter inom sina respektive områden.
Rektor är beroende av elevhälsopersonalens expertkompetens för att kunna
ta sitt ansvar för elevhälsoarbetet på skolan. Arbetet med elever som
behöver stöd och insatser för att kunna nå målen måste alltså bygga på ett
ömsesidigt ansvarstagande utifrån yrkeskompetens där rektor utgör en av
flera parter.
Enligt egen utsago är de allra flesta rektorerna mycket nöjda med sina
elevhälsoteam men upplever att de inte, i tillräcklig utsträckning, har tillgång
till de resurser och verktyg som krävs för att eleverna skall få det stöd de
behöver. Viktiga förutsättningar för ett effektivt elevhälsoarbete är att
teamet arbetar strukturerat och planmässigt med insatser och
uppföljning/utvärdering. Rektor måste ta ett särskilt ansvar för att skapa en
fungerande struktur för att de olika professionernas kompetens skall kunna
nyttjas på bästa sätt.
Stadsdelsnämnden Norr gör samma bedömning som Revisionen gör i
rapporten när det gäller ”Mål och riktlinjer för elevhälsan” liksom när det
gäller Elevhälsoplanen. Ett ställningstagande avseende vilka styrdokument
som skall finnas och dokumentens innehåll behöver göras.
Årligen sammanställs en kvalitetsrapport avseende skolornas arbete med
elever i behov av särskilt stöd och, den nyligen fastställda utvecklingsplanen
har ett särskilt avsnitt om barn- och elevhälsoarbete. Nämnden har, trots
det, den uppfattningen att elevhälsoarbetet bör få en mer framträdande plats
i det systematiska kvalitetsarbetet.

4(5)
Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2016-03-21

Dnr 2015/SDNN0210

Samtliga elever i stadsdel Norr har tillgång till elevhälsans olika
kompetenser, men den flexibilitet som krävs för att de olika professionerna
skall finnas tillgängliga i tillräcklig omfattning när behoven förändras, finns
inte inbyggt i systemet. Det förekommer dock att resursförskjutningar
mellan skolorna sker när situationen så kräver. Resursfördelningen baseras i
första hand på antalet elever men även andra faktorer som antal elever i
behov av särskilt stöd och andelen nyanlända elever har haft viss betydelse
för fördelningen av elevhälsans resurser.
Borås Stad har tagit fram ett ledningssystem för den delen av
elevhälsoarbetet som styrs av Hälso- och sjukvårdslagen och har även
påbörjat arbetet med de rutiner som behövs för att kunna arbeta enligt
ledningssystemet. När detta arbete är slutfört och en översyn av Mål och
riktlinjer och Elevhälsoplan genomförts, kommer elevhälsan att ha en stabil
grund att stå på för sitt arbete och för den fortsatta
verksamhetsutvecklingen.
Stadsdelsnämnden delar uppfattningen att det bör finnas ett digitalt
dokumentationssystem som gäller för samtliga professioner. Ett sådant
dokumentationssystem skulle innebära ökad tillgång till viktig information,
överblickbarhet och ökad rättssäkerhet för eleverna.
Dokumentationssystemet togs upp som ett särskilt yrkande i budget 2016 av
de tre stadsdelsnämnderna.
Flera yrkesgrupper inom elevhälsan är svårrekryterade och särskilt svårt har
det varit att rekrytera skolpsykologer. Kontinuiteten när det gäller personal
som arbetar inom elevhälsan är mycket viktig för arbetets kvalitet och för
elevernas trygghet och möjligheter att nå målen. Förutsättningarna för att
rekrytera och behålla personal är därför en viktig strategisk och brådskande
fråga. Att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare för personal inom
elevhälsan bör också särskilt beaktas i arbetet med den nya organisationen
inför 2017.
Den ökade tillströmningen av nyanlända elever påverkar skolans hela
verksamhet, naturligtvis också elevhälsan. Skolhälsovården har utökats med
en skolsköterska med inriktning mot nyanlända elever, men den stora
tillströmningen av nyanlända elever innebär även en ökad belastning för
andra yrkeskategorier inom elevhälsan.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ett nytt dokumentationssystem innebär en årlig kostnad på ca 2 mkr för de
tre stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden tillsammans.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Alla förändringar av elevhälsan som leder till ökad kvalitet oavsett om det
handlar om tydligare styr- och ledningssystem eller ökad kontinuitet bland
personalen leder också till förbättrade förutsättningar för eleverna.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-03-16

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

BESLUT

Handläggare
Gülsen Özdenkos
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Stadsrevisionen

Svar till Stadsrevisionen angående rapporten om elevhälsan i
Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster betonar vikten av att de brister som framkommit i
granskningsrapporten om elevhälsan i Borås Stad beaktas i processen när den nya
organisationen planeras och översänder redovisningen med svar nedan till Stadsrevisionen.
Nämndens yttrande
Stadsrevisionen har granskat elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås och då
identifierat ett antal utvecklingsområden:
-

Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar för verksamheten är
bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte är likvärdig i Borås Stad är betydande.
Elevhälsoplanen är inte uppdaterad och används inte.
Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs inte likartat och det
saknas ett enhetligt digitalt dokumentationssystem.
Rekryteringsproblem inom elevhälsans professioner innebär risker för att kvaliteten inte
kan upprätthållas.
Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för verksamheten och en ökad risk
för att verksamhetsmålen inte ska kunna uppnås.

Styr-, lednings, och uppföljningssystem
Borås Stad har nyligen beslutat om ett ledningssystem för elevhälsans psykologiska och
medicinska insats och implementering kommer påbörjas.
Borås Stad har i sin Utvecklingsplan för grundskolan 2016 (fastställd 160204) fattat beslut
om att Utvecklingsenheten är den instans som har det övergripande ansvaret för enhetlighet
och likvärdighet inom Borås Stad.
Mål och riktlinjer för elevhälsan i Borås Stad kommer revideras. Enhetschefer för elevhälsan
säkerställer att arbetet sker i enlighet med dessa.

BESLUT

Handläggare
Gülsen Özdenkos
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Borås Stad saknar ett enhetligt digitalt dokumentationssystem för yrkesgrupper som
arbetar inom elevhälsan
Enligt Utvecklingsplanen för grundskolan under punkt ”Barn och elevhälsoarbete” står att
läsa ”Digitalt dokumentationssystem för elevhälsan upphandlas och implementeras.” Olika
ekonomiska förutsättningar i förvaltningar och uppfattningar om prioriteringsbehov har
inneburit att ett gemensamt beslut inte kunnat fattas. Stadsdelsnämnden Öster önskar att ett
enhetligt digitalt elevdokumentationssystem för elevhälsans samtliga yrkesgrupper samt
rektorer blir ett prioriterat utvecklingsområde i den nya grundskoleförvaltningen.
Rekryteringsproblemen
Stadsdelsnämnden Öster vill ha en fortsatt satsning på rektors förutsättningar och att Borås
Stad satsar på att behålla rektorer för att skapa kontinuitet i rektorsledet samt bland
elevhälsoteamens personal. En hög personalomsättning ger brister i kontinuiteten vilket
påverkar kvaliteten i uppföljningen av eleverna. Borås Stad bör vara en attraktiv arbetsgivare
och jobba strategiskt för att skapa goda förutsättningar. Förutsättningarna har förbättrats då
elevhälsan nu har egen enhetschef.
Rekryteringsproblemen är fortsatt stora och Stadsdelsnämnden Öster ser svårigheter i att
återbesätta tjänster vid kommande pensionsavgångar. En viktig faktor för att kunna
rekrytera personal är konkurrenskraftiga löner inom varje enskild yrkeskategori.
Ökat antal nyanlända
Det stora antalet nyanlända kräver utökade resurser då elevhälsan ska möta även dessa
elevers behov. Organisationen har inte hunnit anpassa sig till att möta denna grupp. Det har
anställts en sköterska som ska jobba under CFL (centrum för flerspråkigt lärande,
kommungemensam verksamhet) med enbart fokus på nyanlända.

Stadsdelsnämnden Öster instämmer i kritiken som framförs i Stadsrevisionens
granskningsrapport, och anser det viktigt att de brister som framkommit finns med i
processen när Borås Stads nya organisation planeras.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

Missiv
2015-12-21
Stadsdelsnämnderna
Kommunstyrelsen

ELEVHÄLSAN I BORÅS STAD
Stadsrevisionen har granskat Elevhälsan i den kommunala grundskolan i Borås. Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen. Stadsrevisionen gör följande bedömningar.
-

-

Övergripande styrning och ledning med kommungemensamt ansvar för verksamheten
är bristfälligt, och riskerna för att elevhälsan inte är likvärdig i Borås Stads skolor är betydande. Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad och används inte i verksamheten
Dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden genomförs inte likartat, och
det saknas ett enhetligt digitalt dokumentationsstöd
Rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner innebär risker för att kvaliteten
inte kan upprätthållas
Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för verksamheten och en ökad risk
för att verksamhetsmålen inte ska kunna uppnås

Mot ovanstående bakgrund identifierar Stadsrevisionen ett utvecklingsbehov inom områdena styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/dokumentation samt förutsättningar för
rekrytering av personal.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Stadsdelsnämnderna och Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelse och Stadsdelsnämnder ska
inkomma senast 2016-03-21.
ANDRA REVISORSGRUPPEN

Boris Preijde
Ordförande

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se
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November 2014

Granskning av Borås stads Elevhälsoverksamhet

Uppdraget
Denna rapport innehåller en granskning av kommunens elevhälsa för kommunala grundskolan. Granskningen omfattar inte elevhälsa som verkställs av externa utförare. Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen för barn och ungas elevhälsa
och uppdraget är att belysa hur staden erbjuder elevhälsa enligt aktuella lagar och föreskifter.

Bakgrund
Stadsrevisionen har tillsammans med revisionskontoret i Västra Götalandsregionen, under
2015 genomfört en granskning av samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa. I samband med granskningen har Stadsrevisionen fått indikationer på att det kan finnas brister i elevhälsan som inte har med samverkan
med regionen att göra. Vidare står Borås stad inför en ny kommunorganisation från 2017
där ansvaret för bl.a. elevhälsan kommer att förändras. Stadsrevisionen bedömde det som
lämpligt att göra denna granskning som komplement till granskningen av samverkan med
regionen så att de samlade resultaten kan beaktas i kommande utredning om hur elevhälsan
skall organiseras från 2017.

Frågeställningar





Hur är elevhälsan organiserad i Borås Stad? Hur ser ansvarsfördelningen ut?
Vilket är elevhälsans uppdrag? Hur ser de ansvariga för elevhälsan på sitt uppdrag?
Hur fungerar samverkan mellan de olika kompetenserna inom elevhälsan?
Hur är tillgången på elevhälsans olika kompetenser och elevhälsoinsatser för eleverna?
 Hur fungerar det systematiska kvalitetsarbetet?
 Finns det något styr-och ledningssystem för elevhälsan i Borås Stad?
 Hur ser kommunens dokumentationssystem för elevhälsan ut?

Ionie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, tfn: 0705-5748505, ionie.oskarson@telia.com
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 Hur följs elevärenden upp?
 Följer skolorna sin anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen?
 Är Borås elevhälsoplan samt Mål och riktlinjer för elevhälsoarbetet vägledande för
elevhälsan?
 Finns det riskområden inom elevhälsan där Borås Stad inte gör tillräckligt?

Material och metod
Elevhälsan omfattas av ett flertal lagar och regelverk som huvudmän, rektorer, verksamhetschefer och elevhälsans personal ska förhålla sig till. I 2 kap 25-28 §§ Skollag (2010:800) regleras elevhälsans omfattning, hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Utöver Skollag och övriga styrdokument för skolan ska elevhälsan bl.a. ta hänsyn till Arbetsmiljölag (1977:1160),
Förvaltningslag (1986:223), Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Patientdatalag (2008:355) och Personuppgiftslag (1998:204).
Förutom lagstiftning finns nationella föreskrifter och allmänna råd, bl.a. Vägledning för elevhälsan (reviderad 2014) som ges ut av Skolverket och Socialstyrelsen. I denna vägledning
definieras elevhälsa som samtliga insatser: medicinska (skolsköterskor och skolläkare), psykologiska (skolpsykologer), psykosociala (kuratorer) och specialpedagogiska (specialpedagoger) insatser. I annat fall benämns respektive insats. Inom elevhälsan bedrivs hälso- och sjukvård dvs. medicinska åtgärder för att utreda, förebygga och behandla sjukdom eller skador.
Hälso- och sjukvård bedrivs av legitimerad personal såsom skolläkare, skolsköterskor och
skolpsykologer. För dessa gäller utöver skollagstiftningen även hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
I Borås Stad finns styrdokumenten: Elevhälsoplan för grundskolan (Gäller till år 2016) och
Mål och riktlinjer för elevhälsoarbetet i Borås Stad (2011)1.
Granskningens fokus har varit att undersöka hur ansvariga på olika nivåer i organisationen
ser på elevhälsan. Individuella samtal/intervjuer har förts med berörda verksamhetschefer/enhetschefer i stadsdelarna och utvecklingsledare samt medicinskt ledningsansvariga
(MLA) enligt Hälso- och sjukvårdslagen från utvecklingsenheten i stadsdelen Norr. Granskningen har inte omfattat elevärenden eller direkt arbetande personal inom elevhälsan.
Intervjuerna har rört de frågeställningar som presenterats ovan. Rapporten innehåller en
sammanfattning av samtalen samt slutsatser och sammanfattande bedömning.

1

Enligt dokumentet ska mål och riktlinjer revideras våren 2013, detta är inte gjort.

Ionie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, tfn: 0705-5748505, ionie.oskarson@telia.com
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Resultat från genomförda samtal om elevhälsan
1. Hur är elevhälsan organiserad i Borås stad? Hur ser ansvarsfördelningen ut?
Elevhälsan i Borås stad är en del av stadsdelsnämndernas ansvar. Inom respektive stadsdel
organiseras elevhälsan under områdeschefen för grundskolan, som i sin tur har en enhetschef som är ansvarig för stadsdelens elevhälsa, alltså har verksamhets-, budget- och personalansvar för elevhälsopersonalen som består av skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger. Läkare köps in enligt särskilda avtal.
Enhetschefen är tillika verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser dvs. för skolsköterskor och skolpsykologer. På respektive
skolenhet har rektorn ansvar för skolans elevhälsoteam och hur detta möter elevernas behov på skolan. Rektorn har inget personalansvar men är i praktiken arbetsledare för den
elevhälsopersonal som finns på skolan.
Ansvaret för att samordna och utveckla elevhälsan över hela staden ligger på utvecklingsenheten i stadsdel Norr. Inom utvecklingsenheten finns utvecklingsledare som bland annat
håller i yrkesnätverk för respektive yrkeskategori inom elevhälsan. Två av utvecklingsledarna
är tillika MLA, dvs. medicinskt ledningsansvariga för de medicinska och psykologiska insatserna från skolsköterskor respektive skolpsykologer.
I samtalen framkommer samstämmiga uppgifter om att denna organisering inte är bra. Det
efterfrågas ett tydligt kommungemensamt ansvar för att hålla ihop elevhälsan över staden
så att eleverna kan garanteras en likvärdig elevhälsa. Intervjupersonerna frågar sig: Vem är
huvudman och hur tar huvudmannen sitt ansvar enligt Skollagen? Utvecklingsenheten som
genom sina utvecklingsledare håller i yrkesnätverken gör i och för sig ett bra arbete men de
arbetar främst mot respektive yrkeskategori och inte med elevhälsan som en helhet. Flera
efterfrågar en större förståelse för och intresse för elevhälsan från högsta ledningen i kommunen. Idag upplever flera att stadsdelarna ”gör som de vill”. I den praktiska vardagen är
det rektorerna som ansvarar för elevhälsan på skolan och utan ett tydligt kommungemensamt förhållningssätt till elevhälsan blir resultatet att elevhälsoteamen och därmed elevvården fungerar olika. I intervjuerna framkommer att det idag till stor del beror på enskild rektor om elevhälsan fungerar på skolan. Rektor har ett mycket tydligt ansvar för hur skolan
fungerar inklusive elevhälsan på skolan men för att rektorn ska kunna ta sitt ansvar måste
det finnas förutsättningar i form av exempelvis fungerande organisation, tydliga uppdrag och
mål, resurser samt god kompetens. Dessa delar råder inte rektorn över.
En tydligare organisation och ledning efterfrågas men också ett ansvarstagande i ledningen
som garanterar en likvärdig och god elevhälsa för samtliga elever och skolenheter.
En särskild fråga är det medicinska ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det har
varit svårt att få förståelse för de krav som HSL ställer på Verksamhetschef och MLA. Det är
först under år 2015 som detta ansvar blivit tydligt.
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2. Vilket är elevhälsans uppdrag? Hur ser de ansvariga för elevhälsan på sitt uppdrag?
Elevhälsans uppdrag är tydligt uttryckt i de statliga styrdokumenten. Kommunerna ska enligt
Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning (se källförteckningen) ha en samlad elevhälsa
som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska som en del av utbildningen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
Elevhälsa ska vara ett verktyg i skolans hälsobefrämjande och förebyggande insatser och
undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Elever ska också erbjudas hälsobesök samt
syn- och hörselkontroller.
I samtalen framkommer att även om personal och ansvariga inom elevhälsan gör sitt bästa
är det kommunala uppdraget otydligt. Det finns en kommunal elevhälsoplan där elevhälsans
uppdrag i Borås Stad är formulerat men planen upplevs som otydlig och inaktuell, därmed
används den inte. De flesta vet att elevhälsan arbetar olika på skolorna och tiden för utvecklingsarbete prioriteras inte. Elevhälsans nuvarande organisation stödjer inte arbetet mot en
samlad elevhälsa. Intervjupersonerna är inte överens om vem som har ansvar för vad.
Arbetet med att erbjuda hälsobesök, syn- och hörselkontroller samt att stödja enskilda elever tror de intervjuade fungerar bra. Det är mer oklart vad gäller elevhälsans uppdrag att
arbeta hälsobefrämjande och hälsoförebyggande där flera menar att det fungerar mycket
olika på de olika skolenheterna. Någon menar att det inte finns tid för att arbeta hälsobefrämjande och hälsoförebyggande medan andra menar att det finns tid om elevhälsans arbetssätt förändras.
Situationen är komplex för många elever. Elevhälsan skall vara en garant för att lärmiljön ute
på skolorna fungerar för samtliga elever men det blir i stort sett alltid individfokus när problem uppstår, menar de intervjuade.
Det bedrivs inte utbildningsinsatser för personalen för en samlad elevhälsa, utifrån hur huvudmannen vill att det skall fungera i Borås stad.
3. Hur fungerar samverkan mellan de olika kompetenserna inom elevhälsan?
Elevhälsans uppdrag förutsätter att elevhälsopersonalen och de ansvariga för elevhälsan
samverkar på ett tydligt och bra sätt. Överlag framkommer i samtalen att samverkan mellan
de elevnära kompetenserna inom elevhälsoteamen fungerar väl. Det finns en vilja att samverka men vad samverkan ger för resultat beror främst på hur rektorerna vill att elevhälsoteamen skall arbeta och det ser olika ut. Det hänger samman med hur Intervjupersonerna
uppfattar elevhälsans uppdrag och de olika professionerna uppdrag. Är t.ex. specialpedagogens uppdrag att främst arbeta med enskild elev eller med gruppen lärare på skolan för att
främja lärmiljöerna? Inom varje av elevhälsans professioner diskuteras hur man kan utveckla
sitt arbete. Det är viktigt att utvecklingsarbete och förhållningssätt inom de olika professionerna utgår från det gemensamma uppdraget om en samlad elevhälsa. De intervjuade efterfrågar tydlighet från ledningen om hur elevhälsoarbetet bör fungera i Borås Stad.
Flera menar att det finns en god grund att bygga på utifrån att samtliga skolenheter har fungerande elevhälsoteam men att det behövs en tydlig ledning för att kunna utveckla elevhälsans arbete. Intervjuade efterfrågar till exempel elevhälsan i skolutvecklingsarbete och det
systematiska kvalitetsarbetet. Någon föreslår också en tydligare samverkan inom utveckl-
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ingsenheten mellan utvecklingsledarna som stöd för en samlad elevhälsa. Idag upplevs att
yrkesnätverken arbetar i ”rör”.
4. Hur är tillgången på elevhälsans olika kompetenser och elevhälsoinsatser för eleverna?
Totalt sett framkommer i intervjuerna att elevhälsan har ganska goda resurser men att dessa
fördelas olika och det betyder att tillgången till elevhälsa inte är likvärdig för eleverna i Borås
Stads grundskolor.
En viktig fråga är alltså själva resursfördelningen men framförallt hur elevhälsan arbetar. Om
elevhälsan fortsätter att arbeta mest på individnivå så räcker inte tiden till. Elevhälsan måste
söka andra arbetssätt utifrån sitt grunduppdrag. ”Vi kan inte fortsätta att arbeta individbaserat för då räcker vi inte till”, säger en av de intervjuade.
Osäkerheten kring resursfördelningen och de olika arbetssätten gör att de flesta är mycket
osäkra på om Borås erbjuder eleverna en likvärdig tillgång på en god elevhälsa och detta är
dessa inte tillfreds med. Några menar att kommunen absolut inte erbjuder en likvärdig och
fullgod elevhälsa.
5. Hur fungerar det systematiska kvalitetsarbetet?
Utifrån vad som framkom i samtalen är detta ett viktigt utvecklingsområde för Borås stad.
Intervjupersonerna menar att kommunen varken följer Skollagen eller Hälso- och sjukvårdslagen när det gäller kvalitets- och ledningssystem. Arbetet med ett ledningssystem enligt
HSL pågår och kommer enligt uppgifter i samtalen att vara klart till årsskiftet.
När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen så har Borås stad tidigare
fått kritik från skolinspektionen för att detta inte fungerar tillfredsställande. I samtalen framkommer en osäkerhet om vem som är ansvarig. Är det rektorerna som har det fulla ansvaret
för kvalitetsarbetet eller är det utvecklingsenheten?
6. Finns det något styr-och ledningssystem för elevhälsan i Borås Stad?
På frågan om det finns något styr- och ledningssystem för elevhälsan i Borås svarar samtliga
intervjuade nej. Några menar dock att det pågår ett intensivt arbete med detta i första hand
enligt kraven i Hälso- och sjukvårdslagen men då endast för de medicinska och psykologiska
insatserna. En del har upplevelsen att ledningen inte vill detta eller ointresserade. Det är
också en brist att det arbete som pågår inte gäller hela den samlade elevhälsan, anser flera.
Det finns dock en del gemensamma rutiner för elevhälsan som man försöker följa men dessa
utgör inte ett samlat system.
7. Hur ser kommunens dokumentationssystem för elevhälsan ut?
Den samlade elevhälsan har inget digitalt enhetligt dokumentationssystem så dokumentationen ser olika ut ute på skolenheterna. Skolsköterskorna har ett enklare digitalt system sedan tidigare och psykologerna sedan årsskiftet 2014/15 i avvaktan på det nya systemet som
upphandlas. Dessa uppfyller formellt kraven i HSL men utgör ändå inget fungerade dokumentationssystem för elevhälsan. Övriga professioner inom elevhälsan skriver i Word och
läggersedan elevdokumentationen i skolornas elevakter alternativt förvarar dokumentationen i egna aktskåp, inom sin egen profession. Det framkommer en tydlig oro i samtalen för att
handlingar i elevhälsoärenden inte upprättas och förvaras korrekt. Intervjuade efterfrågar
krav från staden så att alla inom elevhälsan dokumenterar och förvarar handlingar på ett
likartat och korrekt sätt samt ett digitalt dokumentationsstöd som gäller för samtliga professioner.
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8. Hur följs elevärenden upp?
Uppföljningen av elevärenden som varit/är aktuella inom den samlade elevhälsan görs på
varje skolenhet och enligt uppgift hanteras uppföljningen mycket olika. Det vanligaste är att
man vid elevhälsoteamens (EHT) möten går igenom aktuella ärenden och följer upp de åtgärder man tidigare beslutat om för aktuell elev. Ofta utses någon inom EHT att följa upp ett
ärende.
I samtalen framkommer att detta fungerar bra på flera skolor, ofta där rektorn är tydlig och
strukturerad. Det kommer också fram en uttalad oro för att det inte fungerar tillfredställande på samtliga skolor. Exempelvis menar någon att elever med hög frånvaro är lätta att
”tappa bort” om elevens egen familj inte ligger på skolan. Om ingen frågar efter vad skolan
gör för eleven med hög frånvaro finns det risk att tiden går utan att stöd sätts in. En god
uppföljning av elevärenden säkrar att åtgärder inte fördröjs.
De intervjuade anser att det är en brist att det saknas ett digitalt dokumentationsstöd för
elevhälsan vilket bland annat skulle underlätta uppföljningen.
9. Följer skolorna sin anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen?
Samtliga menar att det finns en rutin för anmälan till socialtjänsten och ett upparbetat samarbete med socialtjänsten. Socialsekreterare deltar på EHT med lite olika regelbundenhet.
Skolorna är medvetna om sin skyldighet och anmäler enligt rutinerna. Någon funderar över
att skolorna kanske brister i att åter anmäla när man upplever att det inte hänt något efter
förra anmälan och då oron för eleven kvarstår.
Samtidigt framkommer att detta är ett område skolorna ständigt måste arbeta med och påminna sig om. Det är obehagligt att anmäla sin oro för en elev, särskilt om man sedan upplever att inget händer efter anmälan.

10. Är Borås elevhälsoplan samt Mål och riktlinjer för elevhälsoarbetet vägledande för
elevhälsan?
De flesta är medvetna om att det finns en Elevhälsoplan men är osäkra på om den följs. Det
finns också rutiner för olika typer av ärenden som komplement. Några menar att elevhälsoplanen är för otydlig och att man istället försöker följa Vägledningen för elevhälsan utgiven
av Skolverket och Socialstyrelsen medan andra säger att det tycks vara upp till varje skolenhet hur de arbetar.
Samtliga är tydliga med att Borås stad inför en ny organisation 2017 måste komplettera och
revidera styrdokumenten för elevhälsan. Det efterfrågas också en tydlighet i vem som har
eller får uppdraget att arbeta med detta, en fråga som intervjupersonerna vill att högsta
ledningen tar på allvar.
11. Finns det riskområden inom elevhälsan där Borås Stad inte gör tillräckligt?
Några områden som särskilt lyfts fram i samtalen kring denna avslutande fråga.
Det är flera som framhåller att kommunen måste styra upp och strukturera elevhälsan i staden då den idag inte är likvärdig. De olika professionerna tolkar sina uppdrag själva eller utiIonie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, tfn: 0705-5748505, ionie.oskarson@telia.com
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från hur respektive rektor arbetar. Intervjupersonerna efterfrågar huvudmannens och övriga
ledningens engagemang och ansvarstagande för elevhälsan. Detta är också nödvändigt utifrån elevhälsans samverkan med andra exempelvis Västra Götalandsregionen. Om elevhälsans uppdrag är otydligt blir det också svårare att bli en stark och tydlig samverkanspart.
En del är oroliga för att enskilda elever inte får det stöd de behöver. Kommunen har ingen
struktur eller uppföljning för att säkra att varje elev får de insatser som behövs. En del är
t.ex. inte medvetna om att skolan tar myndighetsbeslut. Ett digitalt dokumentationssystem
för den samlade elevhälsan skulle vara ett stort stöd.
Flera tar upp rekryteringsproblemen som ett stort orosmoment. Det är redan idag mycket
svårt att rekrytera och behålla vissa professioner, exempelvis skolpsykologer, och detta bidrar i hög grad till att elevhälsan inte håller en jämn kvalitet. Man efterfrågar särskilda satsningar för att möta dessa problem.
Det sista området som särskilt lyfts fram är oron för att nyanlända elever inte kommer att
kunna få det stöd som de behöver. Resursbrist, rekryteringsproblem och eventuellt kompetensbrist nämns som förklaring till detta. Även här efterfrågas ett samlat arbete över staden.

Slutsatser/Sammanfattande bedömning

Otydlig organisation och ledning av elevhälsan i Borås Stad
Det är Stadsdelsnämnderna som har ansvaret för att elevhälsan fungerar på ett för eleverna
likvärdigt sätt och att elevhälsan uppfyller de krav som ställs i centrala lagar, föreskrifter,
riktlinjer och vägledning. Stadsdelsnämnderna är också ansvariga för att följa de beslut kring
elevhälsan som Kommunfullmäktige tagit.
Granskningen visar att det finns ett behov av tydlig ledning och struktur inom elevhälsan.
Elevhälsans nuvarande organisation försvårar ansvarstagande på olika nivåer. Elevhälsans
uppdrag uppfattas olika. Det är inte tillfredsställande när de intervjuade i stort sett samstämmigt vittnar om att ”det ser olika ut på skolorna”, att det beror på hur rektorerna arbetar. Eftersom Borås saknar ledningssystem och brister i uppföljning inom området vet ingen
säkert hur elevhälsan fungerar.
En samlad elevhälsa förutsätter samsyn på uppdraget och en fungerande dokumentation
Det är viktigt att på allvar arbeta vidare med hur elevhälsan i Borås stad förväntas arbeta.
Flera menade att om elevhälsan fungerade mer samlat och likvärdigt över hela staden skulle
elevhälsans resurser (kompetensmässigt och ekonomiskt) kunna fördelas på ett annat sätt
och troligen vara tillräckliga. Borås totala ekonomiska resurser för elevhälsan uppfattas generellt som goda samtidigt som ansvariga menar att dagens resursfördelning betyder att
tillgången till elevhälsa inte är likvärdig.
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Det brister i handläggningen kring dokumentation och uppföljning av enskilda elevärenden.
Borås behöver inom elevhälsan ett digitalt dokumentationsstöd som gäller den samlade
elevhälsan och för samtliga professioner inom elevhälsan.
Flera riskområden att ta på stort allvar
Det är främst två riskområden som Borås stad bör arbeta vidare med på ett strukturerat sätt:
hur kommunen kan klara av att ge stöd till ett ökat antal nyanlända samt de stora rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner.
En kraftig ökning av antalet nyanlända innebär en påfrestning på elevhälsans resurser, såväl
ekonomiskt som kompetensmässigt, i synnerhet som nyanlända elever ofta behöver mycket
stöd från elevhälsan.
Det mest akuta problemet tycks ända vara rekryteringsproblemen inom elevhälsans professioner. Om inget görs kan rekryteringssvårigheterna äventyra en god elevhälsa oavsett elevhälsans ledningsstruktur, styrning/styrdokument, organisation och ekonomiska resurser.
Ny organisation
Inom elevhälsan finns ett stort engagemang för att få utveckla en samlad elevhälsa som erbjuder en god och likvärdig tillgång till elevhälsa enligt de centrala styrdokumenten. Det behövs en elevhälsa som inte främst arbetar individinriktat utan som tar de övriga uppdragen
att arbeta hälsobefrämjande och hälsoförebyggande på allvar. Borås stad går in i en ny organisation 2017 där stadsdelsnämnderna försvinner och istället inrättas facknämnder. Inför
denna förändring finns möjligheter att arbeta igenom uppdragen för elevhälsan och att revidera Borås stads egna styrdokument för elevhälsan. Flera av de brister som lyfts fram i
denna granskning bör åtgärdas innan övergång till ansvarig facknämnd sker.
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Källhänvisningar
Elevhälsoplan för grundskolan, Borås stad, gäller t.o.m. 2016.
Mål och riktlinjer för elevhälsoarbetet i Borås Stad (2011).
Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen och Skolverket, reviderad 2014
Rektor, elevhälsa och elevers utveckling, av Monika Tornsén, Skolverket
Aktuell lagstiftning
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RAPPORTSAMMANDRAG
ELEVHÄLSA
Inledning
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads
elevhälsa i den kommunala grundskolan.
Utgångspunkten för granskningen är kommunens ansvar enligt Skollagen. Granskningen omfattar inte elevhälsa som verkställs
av externa utförare.

Granskningsresultat
Organisationsstruktur
Inom respektive stadsdel organiseras elevhälsan under områdeschefen för grundskolan, med separat enhetschef för Elevhälsans
fyra olika kategorier av personal. För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska även finnas tillgång till personal
med sådan kompetens att elevernas behov
av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Rektor på respektive skola ansvarar för
skolans elevhälsoteam och blir i praktiken
arbetsledare lokalt för den elevhälsopersonal
som verkar på dennes skola.
Elevhälsan arbetar olika på skolorna och
intervjuade efterlyser ett tydligt kommungemensamt ansvar för verksamheten. Det
finns inget kommungemensamt måldokument.

Elevhälsans uppdrag och riktlinjer
Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot
utbildningens mål, vara hälsofrämjande, erbjuda hälsobesök och syn- och hörselkontroller.

I den kommunala elevhälsoplanen definieras
uppdraget för verksamheten, men planen
upplevs som otydlig och inaktuell. Elevhälsan ska vara en garant för att lärmiljön på
skolorna fungerar för samtliga elever, men
det blir i stort sett alltid individfokus vid
problematik, menar intervjupersonerna.
Samverkan mellan elevhälsopersonal och
specialpedagogerna inom elevhälsoteamen
fungerar väl. Samverkan är dock beroende
av enskilda rektorers prioriteringar och uppfattningar om elevhälsans olika professioners
uppdrag.
Det bedrivs inte någon enhetlig utbildning
för personalen med utgångspunkt för hur
huvudmannen vill att det ska fungera i Borås
stad.

Styr-, lednings- och uppföljningssystem

Borås stad saknar ett styr- och ledningssystem för elevhälsoverksamheten enligt intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen. Det
pågår ett arbete med att ta fram ett styr- och
ledningssystem för de medicinska och psykologiska insatserna.
Borås stad saknar ett enhetligt digitalt
dokumentationssystem för yrkesgrupper
som arbetar med elevhälsa. Skolsköterskorna
har sedan några år haft tillgång till ett enklare
digitalt system. Detta använder även psykologerna sedan årsskiftet 2014/15. Ett nytt är
under upphandling för båda dessa professioner. Övriga professioner dokumenterar i
Word, och förvarar elevakter i aktskåp. Intervjuade efterfrågar ett korrekt och likvärdigt sätt att förvara handlingar och ett digitalt dokumentationssystem som kan användas av alla yrkesgrupper i elevhälsoverksamheten.

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57

Rapportsammandrag
Uppföljningen av elevärenden genomförs på
varje skolenhet. Uppföljningen hanteras
mycket olika, och beror på skolledarnas prioriteringar. Brister och olikheter i uppföljning riskerar att medföra att man inte kan
säkerställa att varje elev får de insatser som
behövs. Anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen uppges fungera bra.
Det föreligger rekryteringsproblem för flera
av professionerna som arbetar inom elevhälsan. Det ökande antalet nyanlända medför
ett stort tryck på organisationen.

Sammanfattande bedömning

Ett grundproblem är att organisationen saknar övergripande styrning och ledning och
ett kommungemensamt ansvar för verksamheten. Risken är betydande att elevhälsan
inte är likvärdig i Borås Stads skolor. Elevhälsoplanen för Borås Stad är inte uppdaterad och används inte i verksamheten.
Dokumentation och uppföljning av enskilda
elevärenden genomförs inte likartat, och det
saknas ett enhetligt digitalt dokumentationsstöd.
Rekryteringsproblemen inom elevhälsans
professioner innebär risker för att kvaliteten
inte kan upprätthållas.
Ett ökat antal nyanlända elever innebär utmaningar för verksamheten och en ökning
av riskerna för att målen för verksamheten
inte ska kunna uppnås.
Sammantaget bedömer Stadsrevisionen att
identifierade brister påkallar en utveckling av
styrning/ledning, elevhälsoplan, uppföljning/dokumentation samt förutsättningar
för rekrytering av personal.
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BESLUTSFÖRSLAG

Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och förvaltningsorganisation
Lokalförsörjningsförvaltningen har under en längre tid processat lokalfrågor tillsammans med arbetsgrupper inom respektive område och förvaltning. Arbetet har fungerat väl men tiden är knapp. Det
återstår en hel del arbete innan allt är på plats och det behövs några ställningstaganden, bla en beställning till Lokalförsörjningsnämnden på förhyrning av lokaler.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att förhyra externa lokaler enligt nedan;
 Saturnus cirka 1774 m2
 Ramnås cirka 600 m2 (1000 m2 brutto)
 Vulcanus cirka 400 m2

2016-08-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0330 001
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 20160829/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(3)

PM
2016-09-05

Dnr 2016/KS0330

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Pelle Pellby

Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och
förvaltningsorganisation
Förhyrning av lokaler med anledning av organisationsöversynen
Fyra nya förvaltningar
Tre stadsdelsförvaltningar blir fyra nya förvaltningar from 2017-01-01. Dessa är: Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Vård och äldreförvaltningen samt Individ- och familjeomsorgförvaltningen.
För att skapa bästa förutsättningar för att uppnå den politiska målbilden, stödja brobyggandet och möjliggöra skalfördelar ska de förvaltningar som har beröringspunkter
inom sina verksamhetsområden så långt det är möjligt samlokaliseras och samverka
och samarbeta.
Verksamhetsområden
 Bildningsområdet (Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen samt
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen)
 Sociala området (Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen)
 Vård- och äldreområdet (Vård- och äldreförvaltningen)
 Kultur-, fritids- och folkhälsoområdet (Kulturförvaltningen och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen)
Samlokalisering
De förvaltningar som har beröringspunkter inom sina verksamhetsområden samlokaliseras. Samlokalisering av verksamheter ger fördelar, t.ex. minskad sårbarhet och
smartare arbetsprocesser.
Lokalförsörjningsförvaltningen har på kommunchefens uppdrag utrett om följande är
möjligt utifrån volym och behov:
1. Förvaltningarna inom bildningsområdet samlokaliseras i SDF Norrs nuvarande lokaler (dock ej vuxenutbildning på Fabriksgatan).
2. Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samlokaliseras med Sociala omsorgsförvaltningen på Bryggaregatan 15 och Österlånggatan.
3. Vård- och äldreförvaltningen lokaliseras till SDF Västers nuvarande lokaler på
Ramnåsgatan. Samtidigt prövas om också kommunal hälso- och sjukvård
ryms där.
4. Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen behov av lokaler
ska utredas. I utredningen ingår Kulturförvaltningens och Fritids- och folkhälsförvaltningen samt Kulturförvaltningens nuvarande lokaler samt Utbildningsförvaltningens lokaler på Stora Brogatan 45.
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Utredningsarbetet
Lokalförsörjningsförvaltningen har under en längre tid processat lokalfrågor tillsammans med arbetsgrupper inom respektive område och förvaltning. Arbetet har fungerat väl men tiden är knapp. Det återstår en hel del arbete innan allt är på plats och det
behövs några ställningstaganden, bla en beställning till Lokalförsörjningsnämnden på
förhyrning av lokaler.
Nuläge
1. Utbildningsområdet kan samlokaliseras inom SDFs Norr nuvarande lokaler
på Olovsholmsgatan, (Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen samt
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Det behövs mindre anpassningar av lokalerna och de kan startas omgående.
2. Sociala området (Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen) har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen genomfört ett antal utredningar och prövat ett antal alternativ för att samla verksamheten på Bryggaregatan 15 och Österlånggatan,(Vulcanus). Det har dock visat sig att det inte är möjligt, trots omflyttningar/utflyttningar av verksamheter. Idag bedöms möjligheterna att på kort och
medellång sikt samla verksamheten på Bryggaregatan 15 och Österlånggatan
som uttömda. Lokalerna räcker helt enkelt inte till för att rymma de volymer
som krävs, dock kan ytterligare cirka 400 m2 förhyras i Vulcanus. Det alternativ som idag bedöms som direkt genomförbart för att klara verksamhetens
behov är en kompletterande förhyrning av lokaler i fastigheten Saturnus med
motsvarande 1774 m2 för den del av verksamheten som inte ryms i Vulcanus
samt Bodaskolan plan 4 med 2100 m2 för kost- och lokalvård och boendestöd.
3. Vård- och äldreförvaltningen lokaliseras i SDF Västers lokaler (Ramnås). Det
finns möjligheter att göra en del omdisponeringar av lokalerna samtidigt som
evakueringen av Norrbyskolan fullföljs. Det behöver tillföras 600 m2 netto för
att möta verksamhetens behov. Det behövs mindre anpassningar av lokalerna
och de kan starta omgående.
4. Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen bedöms så här
långt klara sig med nuvarande lokaler. Frågan bevakas fortlöpande.
Lokalförsörjningsförvaltningens bedömning är att detta sammantaget innebär en
kompletterande bruttoförhyrning på cirka 2774 m2 plus Bodaskolan på 2100m2, totalt
4874 m2.
Samtidigt som det finns lokaler som inte längre behöver tas i anspråk och som avvecklas. Det gäller t.ex. Stadsdelsförvaltning Öster nuvarande lokaler på 2452 m2 och
förskolans lokaler för rektorer på 495 m2.
Sammantaget innebär detta på kort sikt en tillkommande nettoförhyrning på 1927m2.
Kravet på samlokalisering och t.ex. egna arbetsplatser för socialsekreterare innebär i
den delen ett mindre effektivt lokalutnyttjande, d.v.s. något mer ytor än tidigare.
Det torde vägas upp av andra effekter som ökad kvalitet, stärkta förutsättningar för
samarbete, bättre rutiner och personaleffektivitet.
Lokalförsörjningsförvaltningens bedömning är dessutom att det finns goda möjligheter till ytterligare samordning när verksamheterna väl kommit igång.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare Kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra
utrednings- och implementeringsarbete för den nya organisationen. Kommunfullmäktige har också uppmanat Kommunstyrelsen att särskilt bevaka att samtliga verksamheter tas om hand i den organisationen.
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Förslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att förhyra externa lokaler enligt nedan;
 Saturnus cirka 1774 m2
 Ramnås cirka 600 m2 (1000 m2 brutto)
 Vulcanus cirka 400 m2
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

PF 1 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare
Det finns en arbetsgrupp som har till uppgift att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad.
Arbetsgruppen utvecklar och prövar successivt olika insatser och åtgärder. I dessa ingår också att
stärka möjligheter och tillfällen till karriär olika former. Arbetet bedrivs fortlöpande och tillsvidare.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

notera informationen om arbetsgruppens arbete med att göra socialsekreteraryrket i Borås Stad mer attraktivt
där målsättningen är att skapa ett sammanhang av olika insatser, ett system som bidrar till att behålla erfarna
medarbetare och rekrytera nya socialsekreterare samt ger utrymme för att göra karriär i socialsekreteraryrket
förklara utredningsuppdraget avslutat

2016-06-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0101 023
Programområde: 1
Handläggare: Annica Dahlen, tfn 033-35 77 16, Pelle Pellby 033 – 35 71 66
Datum/avdelningschef: 2016-06-08/Per Olsson

Sida
1(2)

PM
2016-09-05

Dnr 2016/KS0101

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Annica Dahlen

System för karriärtjänster för Borås Stads
socialsekreterare
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare. Uppdraget har sin bakgrund i en
motion från Patric Cerny (L).
Överväganden
Kommunstyrelsen har tidigare fått information om det pågående arbetet med att göra
socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås. Sedan 2015 finns en arbetsgrupp som
består av chefer från kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet, de fackliga
organisationerna, Akademikerförbundet SSR och fackförbundet Vision samt Borås
Stads biträdande förhandlingschef.
Arbetsgruppens uppgift är att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt. Målsättningen
är att ha ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att behålla erfarna
medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare. Arbetsgruppen har kunskap och intresse för professionsfrågor, långsiktighet och ett strukturerat arbetssätt
för att stärka attraktivitet och möjligheter för socialsekreterare i Borås Stad att utvecklas i yrket.
Arbetsgruppen utvecklar och prövar successivt olika insatser och åtgärder. I dessa
ingår också att stärka möjligheter och tillfällen till karriär olika former. Några insatser
som prövas är:




Karriär- och specialisttjänster där socialsekreterare kan arbeta på utvecklingstjänster som t.ex. metodhandledare
Premierat erfarenhet genom att ge socialsekreterare möjlighet till mentorskap
Prövar nu att arbeta med kompetensförsörjningsplan kopplat till lönebildning
(inom ramen för kommunfullmäktiges budgetuppdrag om kompetensförsörjningsplan).

Arbetsgruppen har för avsikt att långsiktigt fortsätta arbete med att söka nya och förbättrade möjligheter att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad.
From 2017-01-01 avvecklas stadsdelsnämnderna i Borås Stad och individ- och familjeomsorgsverksamheten organiseras istället i en egen facknämnd och fackförvaltning.
Det innebär att socialsekreterarna i Borås Stad till uteslutande kommer att ha samma
förvaltningstillhörighet. Det ger nya förutsättningar för organisationen att ta ett sam-
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lat ansvar för verksamhet och för utvecklingen av processer, arbetssätt och karriärplanering
Bedömning
Det finns en arbetsgrupp som har till uppgift att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt i Borås Stad. Arbetsgruppen utvecklar och prövar successivt olika insatser och
åtgärder. I dessa ingår också att stärka möjligheter och tillfällen till karriär olika former. Arbetet bedrivs fortlöpande och tillsvidare.
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar att
-

-

notera informationen om arbetsgruppens arbete med att göra socialsekreteraryrket i Borås
Stad mer attraktivt där målsättningen är att skapa ett sammanhang av olika insatser, ett
system som bidrar till att behålla erfarna medarbetare och rekrytera nya socialsekreterare
samt ger utrymme för att göra karriär i socialsekreteraryrket
förklara utredningsuppdraget avslutat

Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2015-12-10

§ 216
2014/KS0457 023
Svar på motion av Patric Cerny (FP); om att ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 136, sid B 1295)
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads
socialsekreterare.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen tar fram ett system för karriärtjänster för
Borås Stads socialsekreterare.
Personalomsättningen bland socialsekreterare är hög. Flera nämnder redovisar i
sina yttranden att det redan görs en del för att minska personalrörligheten. Det
finns bl.a. exempel på karriärstjänster som mentorstjänster, ett VFU-center
(verksamhetsförlagd utbildning) för socionomstuderande.
Så här långt är dock inte insatserna tillräckliga och Stadsdelsnämnd Norr pekar
dessutom på att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp och att verka för att öka
lönerna också är ett sätt att motverka den höga omsättningen av socionomer.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan
april 2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås
Stad ska kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera
duktiga socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor),
chefstjänster och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning.
Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att
göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och
förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya
socialsekreterare.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 514
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad

2015-12-10

Kommunfullmäktige
Lena Palmén (S), Patric Cerny (L) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 december 2015
Per-Olof Höög (S)
Ulf Sjösten (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Leila Pekkala (S)
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PF 3
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban
Svenkvist (M); att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal
av hemtjänst samt äldreomsorg
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-08-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0379 023
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033-35 70 59
Datum/avdelningschef: 2016-04-21/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-09-05

Dnr 2012/KS0379

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Lars-Olof Danielsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att Stadsdelsnämnderna
ska begära utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställning och vid upphandlingsavtal av
hemtjänst samt äldreomsorg
Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Stadsdelsnämnderna ska ha som rutin att alltid begära utdrag
ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt lagen om
valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och lag
(2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens
regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis. Det är frivilligt men man kan
väl räkna med att inte få ett sökt arbete, om man inte lämnar efterfrågat registerutdrag
till tänkt arbetsgivare. Regeringen tillsatte i maj 2013 en särskild utredare för att se
över frågan om registerutdrag i arbetslivet, dir 2013:56.
Utredaren presenterade ett förslag till nya regler för registerutdrag i arbetslivet i juni
2014, SOU 2014:48; Registerutdrag i arbetslivet. Utredningen konstaterar bl a att antalet registerutdrag till enskild ökade från drygt 40 000 till 220 000 från 2003 till 2013.
Utredningen drar slutsatsen att den stora ökningen beror på utdrag som begärs inför
anställning. Det konstateras också att ”det synes vara ovanligt att det förekommer
uppgifter om brott i de register som arbetstagare tar del av.”
Uppdraget för utredaren var, dels att kartlägga arbetsgivares kontroll av
belastningsregisterutdrag, dels att analysera vilka åtgärder som krävs för att
arbetsgivare inte utan uttryckligt författningsstöd begär att arbetssökande och
arbetstagare visar upp utdrag ur belastningsregistret om sig själva. Även om
utredningen skulle titta på frågor om den icke författningsreglerade registerkontrollen
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ingick det också ett moment om eventuellt behov av en utökning av den tvingande,
författningsreglerade registerkontrollen.
Av direktivet framgick att det skulle göras en avvägning mellan arbetsgivares
berättigade intresse av att få ta del av innehållet i belastningsregistret inför en
anställning och den arbetsökandes intresse av integritetsskydd. Utredaren kommer
fram till ett förslag där en begäran om registerutdrag utan uttryckligt författningsstöd
förbjuds. Förbudet kopplas med en skadeståndssanktion, som ska handläggas enligt
samma regler som för arbetstvister. I motiven till förslaget anges att registerkontroll i
allmänhet är ett trubbigt instrument i rekryteringsprocessen samt att utdragen har ett
förhållandevis begränsat värde som källa till relevant information. Den ökade
registerkontrollen har också lett till att många människor berörs av onödiga
kontrollåtgärder.
Vad gäller den andra delen, behovet av tvång om registerkontroll på ytterligare
områden, t ex hemtjänsten, kommer utredaren fram till att någon sådan utvidgning
inte behövs.
I förslaget föreslås en ikraftträdandetidpunkt till den 1 juli 2015 men någon
proposition har ännu inte lagts från regeringen, varför det är oklart när en eventuell
lag med förbud kan träda ikraft. Enligt informellt besked kan en proposition väntas i
höst med troligt ikraftträdande till den 1 januari 2017. Det kunde vara önskvärt att
avvakta besked i den frågan men intresset av att besvara motioner väger över. Aktuell
motion är dessutom av äldre datum redan.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal
arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga
arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, enligt utredaren, är ett
trubbigt instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa
rutiner som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet
snart kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör
därför inte införas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION

Kommunfullmäktige
2012-05-10

Motion gällande att Kommunfullmäktige ska besluta att Stadsdelsnämnderna ska
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av
hemtjänst samt äldreomsorg.
Hur är det att vara gammal eller sjuk, att se, höra eller gå dåligt och vara beroende av att
personal kommer till det egna hemmet? Kan man lita på att inget stjäls? Är det okej att låta
någon som dömts för stöld hos grannen arbeta i ens egna hem?
Den 23 mars 2012 kunde vi läsa i Borås Tidning att stölder inom äldreomsorgen är ett stort
problem. Äldre omsorgstagare har drabbats av stölder i sitt eget hem och när man har vårdats
på institution. Det som stjäls är pengar och det som går att omsätta i pengar.
Enhetschefer och andra har försökt att styra upp situationen så gott de har kunnat genom att
använda kort och be damfrisörer samt fotvårdsspecialister att fakturera så mycket som
möjligt. Trots att man låst in de äldres pengar tillsammans med mediciner försvann pengarna.
Detta har fått till följd att enhetscheferna nu ensamma har hand om de äldres pengar, vilket
försvårar möjligheten till spontana glassköp etc.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Stadelsnämderna hädanefter ska ha som rutin att alltid begära utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt LOV.

Maria Lindgren (M)
Urban Svenkvist (M)

PF 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban
Svenkvist (M); att Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
och upphandlingsavtal
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-08-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0378 023
Programområde: 1
Handläggare: 2016-04-21 Lars-Olof Danielsson, tfn 033-35 70 59
Datum/avdelningschef: 2016-04-21/Per Olsson

Sida
1(3)
2016-09-05

Dnr 2012/KS0378

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Lars-Olof Danielsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning och vid upphandlingsavtal.
Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden alltid ska ha som rutin att begära
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt
lagen om valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och lag
(2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis. Det är frivilligt men man kan
väl räkna med att inte få ett sökt arbete, om man inte lämnar efterfrågat registerutdrag
till tänkt arbetsgivare. Regeringen tillsatte i maj 2013 en särskild utredare för att se
över frågan om registerutdrag i arbetslivet, dir 2013:56.
Utredaren presenterade ett förslag till nya regler för registerutdrag i arbetslivet i juni
2014, SOU 2014:48; Registerutdrag i arbetslivet. Utredningen konstaterar bl a att antalet registerutdrag till enskild ökade från drygt 40 000 till 220 000 från 2003 till 2013.
Utredningen drar slutsatsen att den stora ökningen beror på utdrag som begärs inför
anställning. Det konstateras också att ”det synes vara ovanligt att det förekommer
uppgifter om brott i de register som arbetstagare tar del av.”
Uppdraget för utredaren var, dels att kartlägga arbetsgivares kontroll av
belastningsregisterutdrag, dels att analysera vilka åtgärder som krävs för att
arbetsgivare inte utan uttryckligt författningsstöd begär att arbetssökande och
arbetstagare visar upp utdrag ur belastningsregistret om sig själva. Även om
utredningen skulle titta på frågor om den icke författningsreglerade registerkontrollen
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ingick det också ett moment om eventuellt behov av en utökning av den tvingande,
författningsreglerade registerkontrollen.
Av direktivet framgick att det skulle göras en avvägning mellan arbetsgivares
berättigade intresse av att få ta del av innehållet i belastningsregistret inför en
anställning och den arbetsökandes intresse av integritetsskydd. Utredaren kommer
fram till ett förslag där en begäran om registerutdrag utan uttryckligt författningsstöd
förbjuds. Förbudet kopplas med en skadeståndssanktion, som ska handläggas enligt
samma regler som för arbetstvister. I motiven till förslaget anges att registerkontroll i
allmänhet är ett trubbigt instrument i rekryteringsprocessen samt att utdragen har ett
förhållandevis begränsat värde som källa till relevant information. Den ökade
registerkontrollen har också lett till att många människor berörs av onödiga
kontrollåtgärder.
Vad gäller den andra delen, behovet av tvång om registerkontroll på ytterligare
områden, t ex hemtjänsten, kommer utredaren fram till att någon sådan utvidgning
inte behövs.
I förslaget föreslås en ikraftträdandetidpunkt till den 1 juli 2015 men någon
proposition har ännu inte lagts från regeringen, varför det är oklart när en eventuell
lag med förbud kan träda ikraft. Enligt informellt besked kan en proposition väntas i
höst med troligt ikraftträdande till den 1 januari 2017. Det kunde vara önskvärt att
avvakta besked i den frågan men intresset av att besvara motioner väger över. Aktuell
motion är dessutom av äldre datum redan.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal
arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga
arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, enligt utredaren, är ett
trubbigt instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa
rutiner som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet
snart kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör
därför inte införas.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår motionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION

Kommunfullmäktige
2012-05-10

Motion gällande att Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala omsorgsnämnden
ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal.
Alla barn som går i skolan eller omfattas av pedagogisk vård och omsorg tryggas genom 2
kap 31 § Skollagen att huvudmannen (exempelvis Borås Stad eller annan leverantör) är
skyldig att se till att all anställd personal lämnar utdrag ur belastningsregistret. Om
huvudmannen själv avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas
ansökan.
Att vara förståndshandikappad innebär oftast att man aldrig helt mognar till självständigt
fungerande vuxen. Man får tillbringa sitt liv i beroendesituation till någon annan. Graden av
handikapp är väldigt varierande och diagnoserna varierar. En del personer kan inte alls tala,
äta eller klä sig själva. Det som dock är gemensamt för alla är att makten inte är i ens egna
händer. Man har ofta en god man som råder över eller kan påverka den enskildes ekonomi och
liv. Personal som är anställd på gruppbostaden eller på institutionen där den enskilde vårdas
har makten över den enskildes boende och fritid.
Enligt 11 § 1 st p 5 förordningen om belastningsregister (1999:1134) har arbetsgivare rätt att
begära utdrag ur belastningsregistret för anställningar eller uppdrag inom psykiatrisk
sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård vid missbruk
eller av dem man anlitar som uppdragsgivare.
I BT har man under de sista tre åren kunnat ta del av att sexuella övergrepp har drabbat
förståndshandikappade som har vårdats av Borås Stad.
Trots förordning om utdrag i belastningsregister och de traumatiska händelser som inträffat
hittills har Sociala omsorgsnämnden i dagsläget inte någon rutin att alltid begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal enligt LOV.
Det är viktigt att tillförsäkra vård- och omsorgstagarna i Borås Stad en god vård och omsorg i
möjligaste mån.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Sociala omsorgsnämnden hädanefter ska ha som rutin att alltid begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt LOV.

Maria Lindgren (M)
Urban Svenkvist (M)

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Betyg i årskurs 4 - Borås bör
delta i försöksverksamheten!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-08-11
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0174
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-08-09/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2016-09-05

Dnr 2015/KS0174

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson
(C) och Falco Güldenpfennig (KD): Betyg i
årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Kommunstyrelsen, i samverkan med Stadsdelsnämnderna, att verka för att de
skolor i Borås Stad som önskar delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 tillåts
göra det.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Det finns en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen om att införa en begränsad och frivillig försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Försöket ska maximalt
omfatta 100 skolor i Sverige och högst en fjärdedel av skolorna från respektive skolhuvudman kan delta. Försöksverksamheten ska pågå mellan 2017 och 2021. I motionen föreslås att de skolor som önskar delta i försöket ska tillåtas göra det.
En promemeoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I
promemorian föreslås att det i skollagen (2010:800) införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en försöksverk-samhet med betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Det föreslås
också en förordning i vilken försöksverksamheten regleras.
Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten framgår av promemorian. Där
anges bland annat att ”En huvudman får bara delta i försöksverksamheten med skolenheter, vars
ledning och lärare genom beslut av rektor och lärarnas arbetstagarorganisationer vid skolenheten har
uttryckt att de vill delta. Därutöver ska eleverna vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare
ha haft möjlighet att yttra sig”.
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Kommunstyrelsens övervägande

Samtliga remissinstanser har ställt sig avvisande till att delta i försöksverksamheten.
Nämnderna hänvisar i sina remissvar till att det inte finns stöd i forskningen för att
betyg i tidigare årskurser ökar måluppfyllelsen. Deltagande i försöksverksamheten
medför också en ökad arbetsbelastning för rektorer och lärare. Kommunstyrelsen
anser att Borås Stads skolor ska avstå från att delta i försöksverksamheten och istället
prioritera att fortsätta det utvecklingsarbete som redan pågår.
Om det visar sig att det finns intresse för deltagande från någon eller några skolor får
frågan prövas i särskild ordning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-06-28

Sida
1(2)

Dnr 2015/KS0174

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion: Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i
försöksverksamheten!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Alliansen och regeringen har beslutat att införa en begränsad och frivillig
försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Försöksverksamheten kan tidigast starta
2017 och pågå fram till 2020.
Forskningen ger inte något stöd för att tidigare betyg leder till bättre kunskapsresultat.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att betyg i tidigare åldrar ökar måluppfyllelsen i
skolan.
Rektorerna i Stadsdelsförvaltningen Norr är inte intresserade av att delta i
försöksverksamheten.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Det finns inget vetenskapligt stöd för att betyg påverkar yngre elever att bli mer
motiverade i sitt lärande och därför prestera bättre. Resultat i forskning visar att
lågpresterande elever får sämre betyg i en årskurs om de fått betyg i årskurs innan,
jämfört med lågpresterande elever som inte fått betyg. Elever ur alla socialgrupper
påverkas på liknande sätt av att få eller inte få betyg. Det framgår också att skillnader
mellan olika grupper av elever ökar när betyg ges. Summativa bedömningar som betyg
har en differentierande effekt. Lågpresterande och resurssvaga elever presterar sämre
om de blivit betygssatta, jämfört med högpresterande och resursstarka elever.
Med anledning av resultat i forskning anser Stadsdelsförvaltningen Väster att
motionen ska avstyrkas. Det är andra insatser som har betydelse för elevers ökade
måluppfyllelse.
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Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avslår motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Östers bedömning är att lärarna ska få möjlighet att fokusera på,
och ges tidsmässiga förutsättningar för, planering och genomförande av undervisningen. I arbetet med handlingsplanen Lust att lära - Möjlighet att lyckas, har frågan
om lärarnas arbetsbelastning behandlats. Borås Stad har i det arbetet dragit slutsatsen
att lärarna behöver tid för undervisning i stället för mer dokumentation. Likaså rektorerna behöver tid att skapa förutsättningar för att ge det stöd som eleverna behöver.
För övrigt har olika universitet, skolinspektionen, skolverket samt lärarfacken avslagit
förslaget. Enligt vetenskapsrådets granskning finns det inget stöd i forskningen för att
betyg i tidigare årskurser generellt ger bättre skolresultat. Tvärtom har det negativ
effekt på de lågpresterande eleverna. Mot denna bakgrund avslår Stadsdelsnämnden
Öster motionen.
Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd har på stormötet den 25 mars 2015 tagit upp motionen
”Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!”. Majoriteten av ledamöterna närvarande på stormötet ställer sig inte bakom förslaget.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Borås Stads Ungdomsråd har på stormötet den 25 mars 2015 tagit upp motionen
”Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!”. Majoriteten av ledamöterna närvarande på stormötet ställer sig inte bakom förslaget. Ledamöterna ser svårigheter med att genomföra förslaget och att effekterna för elever i årskurs 4 blir negativa. Några positiva aspekter lyfts också i diskussionen, exempelvis att vana att få
betyg sker tidigare.
Ungdomsrådet kan inte nog påpeka hur viktigt elevers inflytande är i denna fråga.

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Modernisera upptagningsområdena för skolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-08-18
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0318
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-08-16/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2015/KS0318

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C):
Modernisera upptagningsområdena för skolan!
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam skola, att snarast utreda och anpassa upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med angränsande kommuner.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. Stadsdelsnämndens Norr remissvar
redovisas i sin helhet.
Kommunstyrelsens övervägande

Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar beskrivit Borås Stads tillämpning av
Skollagens bestämmelser om elevers placering vid skolenhet, och därtill hörande rätt
till skolskjuts. Nämnden redogör även för Kommunfullmäktiges beslut om utökad
rätt till skolskjuts
Av nämndens svar framgår det att det görs en löpande indelning i upptagningsområden och att den anpassas efter elevutvecklingen i respektive område.
Nämnden anger att Borås Stads skolskjutsregler är mer frikostiga än vad lagen
kräver. Även elever som valt annan skola än den där kommunen skulle placerat
eleven, kan få skolskjuts om den kan utföras av ordinarie linjetrafik.
Denna utökade rätt till skolskjuts har inneburit ökade kostnader för Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen bedömer därmed att det inte är ekonomiskt
försvarbart att rätten även ska omfatta upphandlad skolskjuts till valfri skola.
Kommunstyrelsens bedömning är att nämnderna i stor utsträckning, redan arbetar i
enlighet med intentionerna i motionen. Det finns därmed inget behov av att utreda
frågan ytterligare.

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

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2016-08-15

Sida
1(3)

Dnr 2015/KS0318

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion: Modernisera upptagningsområdena
för skolan!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen ”Modernisera upptagningsområdena för
skolan!”.
Nämndens yttrande i sin helhet

Sedan 1992 råder i Sverige ett fritt skolval för vårdnadshavarna. Begreppet ”anvisad
skola” och ”upptagningsområde” har inte funnits med i skollagstiftningen sedan dess
och begreppen har delvis kommit att spela ut sin roll.
I Skollag (2010:800) 10 kap 30§ behandlas placering vid skolenhet. Det framgår att en
elev ska placeras där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, om det kan ske
utan att annan elevs berättigande krav på att få gå på en skolenhet nära hemmet,
åsidosätts. I praktiken innebär detta ett fritt skolval i Borås Stad. Det finns ett par
undantag då några få grundskolor är fyllda till sin maximala kapacitet. Då har
områdeschefer tvingats säga nej och placera eleven på annan enhet än den önskade i
enlighet med den av stadsdelarna upprättade delegationsordningen.
I praktiken görs dock löpande en indelning i upptagningsområden. När
vårdnadshavare skall göra sitt första val av skola åt barnen skickar stadsdelarna ut
information om det fria skolvalet. Där informeras också om vilken skola kommunen
avser placera eleven, om inget annat val görs. Denna indelning är dynamisk och
anpassas löpande efter elevutvecklingen. Så har t.ex de senaste två åren
Asklandaskolans geografiska upptagningsområde varit tvungen att justeras då fler än
vad som är möjligt valt skolan.
I nuvarande skollag talas det i sammanhanget kring skolskjutsar i 10 kap 32§. Där
framgår att eleverna har rätt till skolskjuts vid behov, men endast till den skolenhet
kommunen valt att placera dem. Dock skall skolskjuts ordnas i andra fall om det kan
ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Detta innebär att om en elev
som redan har skolskjuts, kan åka till en annan skola till samma kostnad, så ska den få
det.
I Borås är skolskjutsreglerna mer frikostiga än vad lagen kräver. I augusti 2011 beslutade Kommunfullmäktige att:
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”Även den elev som väljer annan skola än där kommunen skulle placerat eleven, kan få
skolskjuts om skolskjutsen kan utföras av den ordinarie linjetrafiken. Detta gäller även
elev i fristående skola och elev i annan kommuns skola med stöd av bestämmelserna i 10
kap 25-27 §§ skollagen.
Barn i förskoleklass har samma rätt till skolskjuts som enligt ovan gäller elever i
grundskolan och grundsärskolan.”

Detta innebär en betydligt större valfrihet för vårdnadshavare som nu kan få
skolskjuts med linjetrafik till vilken annan skola som helst. Denna reform har lett till
en mycket kraftig kostnadsökning och i en skolekonomiutredning som SDN Norr
tagit fram, beräknas merkostnaden till 15 mnkr, vilket har drabbat
undervisningsresurserna negativt.
Borås Stads regler medger dock inte att elever som måste åka upphandlad skolskjuts,
vare sig denna sker med buss eller taxi, får göra detta till valfri skola. Anledningen är
ekonomisk. En sådan rätt skulle medföra ytterligare mycket stora kostnader.
Upphandlad buss och taxi är betydligt dyrare än linjetrafik.
Konsekvensen är att en del vårdnadshavare med dålig tillgång till linjetrafik uppfattar
att möjligheten till att fritt välja skola, är mindre än för andra som bor närmare
linjetrafiknätet.
Varje områdeschef ansvarar för att på bästa sätt organisera skjutsar och
skolorganisation för att tillgodose alla elevers rätt till skolgång på bästa sätt, och till en
kostnad som lämnar mesta möjliga över till undervisning. För att klara det behövs
stor frihet att göra det utan en statisk indelning i upptagningsområden eller att det
skapas ytterligare rätt till upphandlad skolskjuts, vilket skulle ta än mer resurser i
anspråk.
Stadsdelsnämnden Norr menar att dagens regelverk redan är mycket frikostigt både
vad gäller fritt skolval och rätten till skolskjuts och ser därför ingen anledning att
ytterligare utreda frågan. Stadsdelsnämnden Norr avslår därför motionen.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Med tanke på de förändringar som har skett med nya bostadsområden, ändrade
kommunikationer, vägar och andra planändringar finns det anledning, som föreslås i
motionen, att se över skolornas upptagningsområden. Det är angeläget att den
översynen tar ett samlat grepp och ser till helheten för Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen ”Modernisera upptagningsområdena för
skolan”.
Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster gör bedömningen att nuvarande upptagningsområden ger
förutsättningar för att bo utanför stadskärnan och utanför våra större centralorter. I
enlighet med skollagen gäller det fria skolvalet vilket medför att närhetsprincipen inte
gäller enligt generell praxis. Det är dock önskvärt att elever väljer att gå i skola i sin
närhet.
Att utreda upptagningsområdena till att gälla inom Borås Stad med angränsande
kommuner är ett beslut som påverkar befintliga överenskommelser och avtal mellan
kommunerna och dess budget för köp och sälj. Vidare pågår en centralisering av

3

hanteringen av skolskjutsärenden i Borås Stad som ska leda till enhetligare hantering
och tydligare regelverk i dessa frågor.
Med hänvisning till det fria skolvalet är det onödigt att avsätta resurser till att utreda
och anpassa upptagningsområdena för skolan. Stadsdelsnämnden Öster avstyrker
därför motionen.
Ungdomsrådet

Ej svar.

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-08-18
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0456 624
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-08-17/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0456

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Inför elevhälsogaranti i Borås
Falco Güldenpfennig (KD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag att utreda hur
en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet. Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Kommunstyrelsen behandlade motionen vid sitt sammanträde 2016-05-02 och beslutade att återremittera ärendet till Stadsdelsnämnden Norr för komplettering. Nämnden har lämnat komplettring enligt bilaga.
Kommunstyrelsen anser att elevhälsan har en viktig roll i att stödja elevernas utveckling mot målen. I Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning Elevhälsans roll enligt
Skollagen framgår det att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Skollagen anger t ex att eleverna ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt att elever i grundskolan vid behov får anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser
Stadsdelsförvaltningarna har tagit fram en elevhälsoplan, som fastställts av stadsdelsnämnderna. I planen anges att elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag, samt att
elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser ingår. Syftet med en gemensam elevhälsoplan med tillhörande rutiner är att elevhälsoarbetet ska bedrivas likvärdigt i hela kommunen.
I motionen anges det att ” Den psykiska hälsan bland ungdomar har försämrats under
de senaste åren” och att ”Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll och ska
fungera som elevers första linje till hälsovård”
När det gäller elever med psykisk ohälsa framgår det av Västra Götalandsregionens
riktlinjer att det är primärvården som är första linjens barnpsykiatri, vilket innebär att
elevhälsan ska hänvisa dit i de fallen.
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Stadsdelsnämnden Norr har i sin komplettering redogjort för elevhälsans uppdrag i
relation till Västra Götalandsregionens uppdrag. Bland annat redogörs för riktlinjen
Ett utvecklat samarbete - Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar
med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder, där det framgår att primärvården
är första linjens barnpsykiatri.
Västra Götalandsregionen har dessutom särskilt informerat sina samarbetspartners
inom elevhälsa och socialtjänst om att de, från och med den 1 januari 2014 avser att
följa riktlinjen. (Bilaga)
Nämnden redovisar även Borås Stads riktlinjer för dimensionering av elevhälsan samt
i vilken utsträckning förvaltningarna uppfyller dem. Vid en kartläggning i maj 2016
fanns det ett antal vakanser inom elevhälsan.
Stadsdelsnämnden Norr anger att samtliga berörda förvaltningar svarat, att elever som
är i akut behov kan få träffa skolpsykolog, skolsköterska eller kurator inom ett dygn
under skolåret, givet att man lyckas tillsätta sina vakanser.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen anser att Skollagen och övriga riktlinjer som finns, tydligt anger
elevhälsans roll och uppdrag. Av Stadsdelsnämndens Norr redovisning framgår det
också att elevhälsan lever upp till Skollagens krav och i hög grad även till Borås Stads
riktlinjer. Det är också tydligt och klart att det är primärvården som är ”första linjens
barnpsykiatri”.
Kommunstyrelsen konstaterar att intentionerna i motionen uppfylls enligt vad Skollagen och Borås Stads egna riktlinjer anger. Det finns därmed inte behov av utredning
enligt förslaget i motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Bilaga

Information till våra samarbetspartners inom t ex elevhälsa, socialtjänst m fl:
Från och med den 1 januari 2014 avser Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
Södra Älvsborgs Sjukhus, att följa riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete – Riktlinjen för
verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och
funktionshinder”
I enlighet med denna riktlinje är primärvården ”första linjens barnpsykiatri” och de
barn, ungdomar och deras familjer som ni tycker behöver en barnpsykiatrisk kontakt
ska därför hänvisas till primärvården för rådgivning, bedömning, eventuell utredning
och en första behandlingsinsats.
Detta innefattar också arbetet enligt Västbus riktlinjer. I de fall barnet/ungdomen är
aktuell på BUP skickas inbjudan till respektive behandlare. I annat fall till den
vårdcentral familjen önskar.
Undantaget från ovanstående är om det inom ramen för elevhälsan gjorts en
basutredning som omfattar både en psykologisk-, pedagogisk- och medicinsk
utredningsdel. Den medicinska utredningen kan vara gjord antingen av skolläkare
eller inom primärvården och ska följa anvisningen i ovan nämnda riktlinje. Under
dessa förutsättningar kan elevhälsan remittera direkt till BUP. Kontaktuppgifter: se
nedan.
Riktlinjen omfattar också en konsultationsmodell. Respektive öppenvårdsmottagning
på BUP kommer därför att bjuda in primärvården till två konsultationstillfällen/termin.
Från årsskiftet erbjuder vi även primärvården möjlighet till telefonkonsultationer.
Den konsultationsmodell som sedan tidigare finns mellan BUP och elevhälsoteamen
kommer givetvis att fortsätta.

Behövs akut kontakt når man vår akutmottagning på telefon 033 – 616 16 70.
Kontaktuppgifter:

Centrala remissteamet
Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik
Ewa Hedström
Verksamhetschef
Tfn: 033 – 616 16 90 alt 0768 – 09 17 70
E-post: ewa.hedstrom@vgregion.se
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Svar på återremiss: Motion Inför en
elevhälsogaranti i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0456

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen och översänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”Inför
en elevhälsogaranti i Borås”. Nämnden menar att det är angeläget att elever
med psykisk och/eller fysisk ohälsa får stöd. Införandet av en
elevhälsogaranti enligt motionen är dock inte förenlig med Västra
Götalandsregionens riktlinjer, då primärvården är ”första linjens
barnpsykiatri”. Vid akuta behov av sjukvårdande insatser är eleverna
hänvisade till landstinget och omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnden Norr vill däremot framhålla att elevhälsan i Borås Stad
med två undantag uppfyller den dimensionering som fastställdes i Borås
Stads Budget 2009. Kommundelarna gavs då i uppdrag att tillse att
elevhälsan uppfyller basnivån enligt villkor i avtal med Västra
Götalandsregionen. Samtliga Stadsdelsnämnder och även
Utbildningsnämnden kan idag garantera att elever som behöver komma i
kontakt med elevhälsan inom ett dygn får det under skolåret och på
verksamhetstid. Se detaljerad redogörelse nedan.

Nämndens yttrande i sin helhet
Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Borås Stad som ger
elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att
möta behovet.
Enligt Skollagen 2 kap 25 § ska elevhälsa omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara
förebyggande och hälsofrämjande. Grundskolans elever ska erbjudas minst
tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.
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Elever i grundskolan får vid behov anlita elevhälsan för enkla
sjukvårdsinsatser, Skollagen 2 kap. 27§.
Skolverket och Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för elevhälsans
uppdrag, vilket innebär:
Elevhälsans personal ska generellt rikta arbetet till att
• Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
• Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.
I elevhälsans individuellt riktade arbete ingår att
• Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningen mål
• Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
• Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
• Bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov
av särskilt stöd.
Elevhälsan i alla skolformer i Borås Stad följer Skollagen. De riktlinjer
gällande dimensionering som är beslutade i Budget 2009 för
kommundelarna i Borås Stad gäller och följs av elevhälsan inom
grundskolan.
Elevhälsans uppgift är hälsofrämjande och förebyggande i arbetet med att
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. På den individuella nivån
har elevhälsan ett ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs
lärande och utveckling. Elevhälsans stödjande insatser innefattar bl.a. det
arbete som sker vid särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Elevhälsan ger även stöd vid kris- och konflikthantering på skolorna.
Vid behov omfördelar elevhälsopersonalen sina personella resurser mellan
skolorna inom stadsdelsförvaltningarna. Elevhälsans insatser riktas främst
till att stödja pedagogernas insatser för eleverna.
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Södra Älvsborgs sjukhus avser att följa riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete–
Riktlinjen för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk
ohälsa, störning och funktionshinder”. Enligt denna riktlinje är
primärvården ”första linjens barnpsykiatri” och de barn och ungdomar som
behöver en barnpsykiatrisk kontakt hänvisas till primärvården för
rådgivning, bedömning, eventuell utredning och en första behandlingsinsats.
Det är angeläget att elever med psykisk och/eller fysisk ohälsa får stöd.
Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionen är dock inte förenlig med
Västra Götalandsregionen riktlinjer, då primärvården är ”första linjens
barnpsykiatri”. Vid akuta behov av sjukvårdande insatser är eleverna
hänvisade till landstinget och omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen.
Beslutet i Budget 2009 baserade sig på ett förslag från de dåvarande
verksamhetscheferna i kommundelarna. Förslaget redovisas i tabell 1.
Förslag till grundbemanning,
antal elever per årsarbetare
Psykolog

Intervall
1150 - 1250

Kurator

750 - 850

Skolsköterska

500 - 600

Tabell 1

En kartläggning gjordes i maj 2016 för att ta reda på i vilken utsträckning
förvaltningarna idag uppfyller detta. Resultatet redovisas i tabell 2. Notera
att specialpedagoger inte omfattades av beslutet i Budget 2009.
Utbildningsförvaltningen omfattades inte av beslutet 2009 avseende
dimensionering. Förvaltningen uppger att elevhälsan är väl utbyggd och väl
fungerande och anpassas kontinuerligt efter föreliggande behov.
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Skolpsykolog
Skolsköterska
Kurator
Specialpedagog
Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per Elever per
tillsatt
tjänst
tillsatt
tjänst
tillsatt
tjänst
tillsatt
tjänst
tjänst
tjänst
tjänst
tjänst
Norr
1778
3379
520
520
878
878
384
442
Öster
1225
3676
393
440
368
430
283
408
Väster
1088
1451
484
495
622
791
311
341
Snitt SD
1282
2282
459
482
547
637
319
388
UBF
2143
2143
476
476
557
557
564
564
Tabell 2

Tabellen redovisar dels hur många elever det finns per tjänst i varje
förvaltning, dels hur många elever det finns per tillsatt tjänst. Skillnader
beror på att det finns ett antal vakanser som redovisas i tabell 3 nedan.
Av tabellen framgår att Stadsdel Norr inte med budgeterad grundbemanning
inom skolpsykologverksamheten uppfyller den beslutade dimensioneringen
för skolpsykologer och inte heller för kuratorer, även om avvikelsen där är
marginell.
I övrigt uppfylls dimensioneringen med god marginal. Det framgår också att
det är inom skolpsykologverksamheten i grundskolan finns bekymmer med
vakanser, vilket också framgår av tabell 3 nedan.
På frågan om huruvida elever som är i akut behov kan få träffa en
skolpsykolog, skolsköterska eller kurator inom ett dygn under skolåret och
på verksamhetstid, svarar samtliga förvaltningar att detta går, givet att man
lyckas tillsätta sina vakanser. I dagsläget är det tveksamt om Öster och Norr
kan garantera tillgång till skolpsykolog inom ett dygn i alla tänkbara
situationer.
Elever bedöms inte någonsin akut behöva träffa en specialpedagog inom ett
dygn varför frågan inte ställts.
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Bemanningen inom elevhälsan ser ut som följer i tabell 3.

Norr
Öster
Väster
Sum SD
UBF
Sum tot
Tabell 3

Skolpsykolog
Tjänster Vakanser
1,9
0,9
3
2
4
1
8,9
3,9
2
0
10,9
3,9

Skolsköterska
Tjänster Vakanser
6,5
0
9,35
1
9
0,2
24,85
1,2
9
0
33,85
1,2

Kurator
Tjänster Vakanser
3,85
0
10
1,45
7
1,5
20,85
2,95
7,7
0
28,55
2,95

Specialpedagog
Tjänster Vakanser
8,8
1,15
13
4
14
1,25
35,8
6,4
7,6
0
43,4
6,4

Av tabellen framgår att Utbildningsförvaltningen inte har några vakanser.
Andelsmässigt är det största bekymret rekrytering av skolpsykologer men
det finns också en märkbar brist på specialpedagoger. För att leva upp till
den i Budget 2009 fastställda nivån, bör Norr budgetera för ytterligare 0,8
årsarbetare skolpsykolog och dessutom ytterligare 0,15 kurator.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att det givet att vakanser tillsätts, går att garantera elever i
akut behov att träffa personal ur elevhälsan inom ett dygn inom befintliga
ekonomiska ramar.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet berör elever som är i behov av stöd från elevhälsan. När det gäller
elever som är i behov av hälsovård och barnpsykiatrisk kontakt inom ett
dygn så är de hänvisade till primärvården.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.
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Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-06-20.
Samverkan vid Kommungemensam Lokal Samverkansgrupp, LSG förskola
och skola, 2015-05-27.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Reservation
Allianspartierna reserverar sig till förmån för ett tillstyrkande av motionen.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2016-02-17
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion av Falco Güldenpfenning(KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande
Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa i alla skolformer förutom vuxenutbildningen.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För dessa insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska,
psykolog och kurator samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska
stödjas.
Mot beaktande av den i motionen beskrivna situationen om bristfällig elevhälsa, som
dock inte kännetecknar Utbildningsnämndens verksamheter där elevhälsan är väl utbyggd och väl fungerande, tillstyrker nämnden förslaget att Stadsdelsnämnd Norr
uppdras att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden menar att det är angeläget att elever med psykisk och/eller fysisk ohälsa får
stöd. Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionen är dock inte förenlig med
Västra Götalandsregionens riktlinjer, då primärvården är ”första linjens
barnpsykiatri”. Vid akuta behov av sjukvårdande insatser är eleverna hänvisade till
landstinget och omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen. Stadsdelsnämnden Norr
avstyrker därför motionen
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämnden yttrande i sammanfattning
Enligt Skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Även om åtgärdande insatser ingår i elevhälsans arbete,
anger Skollagen att elevhälsans roll främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
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Elevhälsan är också ett stöd för rektor och arbetslag och ska vid behov göra en
allsidig elevutredning, innefattande pedagogiska, psykologiska, medicinska och sociala
aspekter, som är inriktad på att ge underlag för åtgärder för elevens skolsvårigheter.
Enligt utarbetade riktlinjer i Västra Götalandsregionen är Primärvården ”första linjens
barnpsykiatri”. Införandet av en elevhälsogaranti enligt motionens intentioner är
därmed inte förenligt med utarbetade riktlinjer i Västra Götalandsregionen.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att en elevhälsogaranti ska införas i Borås stad. Elevhälsogarantin
ska ge elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning för att
möta elevens behov.
Enligt 2 kap 25 § skollagen (2010:800) ska elevhälsan främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål,
bedriva ett hälsofrämjande arbete som gynnar alla elevers utveckling och lärande,
samt arbeta förebyggande och aktivt bidra till att motverka ohälsa när risk för ohälsa
finns.
Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver för att lära och utvecklas så
långt som möjligt mot läroplanens mål. I det arbetet fyller elevhälsan en viktig funktion. Elevhälsans professioner arbetar tillsammans med skolans personal för att möta
alla elevers behov och skapa bästa möjliga förutsättningar för inlärning och utveckling. Elevhälsan ska genom sitt förebyggande arbete, i ett mycket tidigt skede, bidra till
en god inlärningsmiljö och förebygga akuta hälsovårdsinsatser från andra instanser.
Det är av stor vikt för elevers lärande och utveckling att tillgången till elevhälsa är
god. Det råder brist på personal inom de professioner som ingår i elevhälsan. Svårigheter att rekrytera personal med relevant kompetens inom de olika professionerna,
finns i hela Borås stad.
Ungdomsrådet
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen om att införa en elevhälsogaranti i Borås.
Ungdomsrådets yttrande
Borås Stads Ungdomsråd ställer sig positivt till motionen om att införa en elevhälsogaranti i Borås. Ledamöterna håller med motionären om att tillgången till elevhälsa
bör stärkas. I skolan behövs fler vuxna dit unga kan vända sig med problem och oro.
Ungdomsrådet anser att det är viktigt att elever som behöver stöd får det snabbare,
ledamöterna anser att det tar lång tid att exempelvis få komma till skolsköterskan
idag.
Flera att ledamöterna återkopplar till Lupp-enkätens resultat (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) där vi ser att unga i stor utsträckning upplever psykosomatiska
besvär. Ledamöterna anser att det borde garanteras på varje skola att skolsköterska är
tillgänglig varje dag. Personal borde finnas tillgänglig hela skoldagen, varje dag. Man
lyfter också att man behöver prata i klasserna om vilket stöd elevhälsan kan ge till
elever, samt om hur psykisk ohälsa påverkar livskvalitet.
Slutligen lyfter ledamöterna att det viktigaste är att personalen är kompetent och gör
sitt jobb på ett bra sätt, man måste känna sig trygg med att kunna gå till kuratorn,
oavsett vilket problem man har.
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Förvärv av fastigheten Viared 14:14 på Viared
Kommunen har blivit erbjudna att förvärva fastigheten Viared 14:14, som är belägen strax sydväst om
Boråstorpet vid riksväg 40 och i nära anslutning till industriområdet ”Viared Västra”. Fastigheten är en
obebyggd skogsfastighet om ca 22 500 kvm och ligger som en ö mitt i kommunens fastighet Viared
13:1. Köpeskillingen har fastställts efter att dels skogsavdelningen tagit fram en uppskattning av virkesvolymen och dels efter taxeringsvärdet på marken.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Viared 14:14 för 338 000 kr.
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Förvärv av fastigheten Torpa-Hestra 4:2 på
Hestra/Ryssby
Fastigheten Torpa-Hestra 4:2 är belägen mellan Hestra och Ekås, strax väster om länsväg 180 och alldeles intill ”gamla” Elfsborgsbacken. Fastigheten är cirka 23 250 m² och är bebyggd med ett bostadshus, en gäststuga samt en äldre lada. Kommunen äger all mark som gränsar till fastigheten och förvärvet ger kommunen ett mer sammanhängande markområde, vilket är positivt vid framtida exploatering
av ett växande och hållbart Borås. Kommunen har efter gängse budgivning blivit erbjuden att förvärva
fastigheten Torpa-Hestra 4:2 till en köpeskilling om 1 750 000 kronor. Lokalförsörjningsförvaltningen
ser inget behov av byggnaderna på fastigheten. Dessa kommer att rivas av kommunen och kostnaden
för rivningen bedöms till ca 150 000 - 175 000 kronor. Tillträde och betalning sker 2016-11-01.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Torpa-Hestra 4:2 för 1 750 000 kronor enligt upprättat köpeavtal. Kostnaderna för rivning av byggnaderna får belasta markförvärvskontot
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Friköp av arrendetomt Nabbagatan 30 inom fastigheten
Viared 9:1
Arrendatorn önskar att få friköpa tomten kring sin byggnad belägen på Nabbagatan 30 inom
fastigheten Viared 9:1. Ett avtal har träffats som innebär att kommunen säljer det idag utarrenderade
området om cirka 1100 kvm av fastigheten Viared 9:1 för 1 300 000 kr. Köpeskillingen är ett fast pris
baserat på beställd värdering. Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och
betalning ska ske då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer ca 1100 kvm av fastigheten Viared 9:1 enligt träffat avtal.
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Friköp av arrendetomt på Nabbagatan 28 inom fastigheten Viared 9:1
Arrendatorn önskar att få friköpa tomten kring sin byggnad belägen på Nabbagatan 28 inom fastigheten Viared 9:1. Ett avtal har träffats som innebär att kommunen säljer det idag utarrenderade området
om cirka 1600 kvm av fastigheten Viared 9:1 för 1 400 000 kr. Köpeskillingen är ett fast pris baserat på
beställd värdering. Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och
betalning ska ske då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer ca 1600 kvm av fastigheten Viared 9:1 enligt träffat avtal.
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Försäljning av del av Sandared 1:264, Sandaredsvägen
14, Sandared
Ägarna till fastigheten Sandared 1:586 i korsningen Sandaredsvägen och Björkvägen i Sandared har
framfört önskemål om att få köpa ca 730 m2 av kommunens fastighet Sandared 1:264 för att utvidga sin
bostadstomt. I gällande detaljplan är marken planlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Genom
denna försäljning genomförs detaljplanens intentioner. Trots arealens storlek kan inte området bilda
egen bostadsfastigheten då ytans form och detaljplan inte ger den möjligheten.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats om överlåtelse av ca 730 m2. Köparna ska
ersätta kommunen med 230 000 kr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Sälja ca 730 m² av fastigheten Sandared 1:264 för 230 000 kr enligt överenskommelse om fastighetsreglering.
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Försäljning av Vindtunneln 4, Viared
Ett köpeavtal har upprättats med Lagoterra Holding AB om försäljning av fastigheten Vindtunneln 4 i
Viared. Tomten ligger utmed Segloravägen nära Nabbamotet. Köparen köpte under 2015 mark av
Borås Stad, intill Vindtunneln 4, för att möjliggöra expansion av den fastighet där Centiro är verksamma. Syftet med det nu aktuella förvärvet är att säkra möjligheten att kunna expandera ytterligare på
samma område i framtiden. Ur byggnadsskyldighetssynpunkt ses detta köp som ett tillägg till tidigare
köp. Avsteget från ordinarie byggnadsskyldighetsprinciper innebär att minst en av ovan nämna deltomter ska uppfylla byggnadsskyldigheten senast juni 2017.
Köparen ska ersätta kommunen med drygt 1,8 miljoner kronor i köpeskilling.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat köpeavtal med Lagoterra Holding AB godkänns.
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Försäljning av Viran 10, Viared
Ett köpeavtal har upprättats med 82 Företagspark Viared AB om försäljning av fastigheten Viran 10 i
Viared. Tomten ligger vid korsningen Viaredsvägen/Segloravägen nära Nabbamotet. På platsen ska
köparen etablera en företagspark med lokaler där flera verksamheter kan rymmas. Ett köpeavtal har
upprättats som innebär att kommunen säljer fastigheten Viran 10 om 10 945 kvm för 2 955 150 kr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Sälja fastigheten Viran 10 för 2 955 150 kr till 82 Företagspark Viared AB.
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Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) om utvärdering av nybyggda förskolor
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Förklara initiativärendet för avslutat.
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Dnr 2012/KS0117
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunstyrelsen

Initiativärende från Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson
(C) och Falco Güldenpfennig (KD) om utvärdering av nybyggda förskolor
Kommunstyrelsen remitterade den 23 januari ett initiativärende om utvärdering av
nybyggda förskolor till Stadskansliet.
I anslutning till årsredovisningen för 2015 redovisas ett svar från Lokalförsörjningsnämnden på ett uppdrag om jämförelse mellan olika storlekar på förskolor. Här redovisas skillnaden i kostnader för 1-2 avdelningar jämfört med 5-6 avdelningar. Även
om jämförelsen utökas med 3-4 avdelningar innebär det att det är mer ekonomist
fördelaktigt med 5-6 avdelningar. Nedan är en redovisning av förskolorna i Stadsdelsnämnd Norr som visar på denna skillnad.
SDN Norr

Antal avd.

Nettokostn.

Antal barn

Nettokostn.

(tkr)

2015 (snitt)

per barn (tkr)

En till två avdelningar

16

28 770

289

99,6

Tre till fyra avdelningar

34

62 316

619

100,7

Fem till sex avdelningar

26

47 017

482

97,5

Kostnad för 120 barn:

tkr

en förskola med 6 avd.

11 700

tre förskolor med två avd.

11 952

I den pågående skolstrukturutredningen kommer de ekonomiska aspekterna kompletteras med ytterligare punkter som ska ge ändamålsenliga lokaler i relation till verksamheten. Ex på detta kan vara de pedagogiska förutsättningarna, hantering av tillagningskök, placering vid nyetableringar mm.
Med hänvisning till att skolstrukturutredningen kommer hantera ovanstående förklaras initiativärendet för avslutat
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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INITIATIVÄRENDE
- till Kommunstyrelsens sammanträde den 23 januari 2012

Utvärdering av nybyggda förskolor!

Den tidigare Alliansstyrda majoriteten fattade beslut om att införa förskolor med sex
avdelningar. Syftet var att skapa en effektivare organisation inom barnomsorgen och
sänka personalkostnaderna.
Borås Stad har idag byggt förskolor med flera avdelningar på Bäckaryd, Liljeberget
och i Sjömarken. Vi i Allianspartierna tycker nu att det är av vikt att följa upp
beslutet och utvärdera om förskolorna har inneburit förbättringar pedagogiskt,
fastighetsekonomiskt och personalekonomiskt.

Vårt förslag är därför:
Att ge i uppdrag åt Stadskansliet att utvärdera Borås Stads nybyggda förskolor enligt
ovan.

För Moderata samlingspartiet
Annette Carlson

För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt
ombud
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad ställer sig positiv till Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud och översänder bifogade skrivelse till Socialstyrelsen.
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2016-09-05

1(1)

Dnr 2016/KS0547

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud
Socialstyrelsens diarienummer: 4.1.1-16990/2016
Med anledning av remiss daterad 2016-07-01 avseende förslag till Socialstyrelsens
föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud inkommer Borås
stad med följande synpunkter.
Kommunstyrelsen är positiv till det förslag om förskrifter till verksamhet med personligt ombud och översänder följande synpunkter.
Borås stad ser inte några hinder eller nackdelar i de förslagna ändringarna.
Borås Stads verksamhet med personliga ombud är löpande och beslutad i god tid från
år till år, så att ha en ansökning årligen före 31 mars är inte till någon nackdel enligt
vår bedömning.
Att standardisera redovisningen ser vi bara som positivt, då verksamheterna rimligen
bör kunna jämföras bättre över hela landet, och förhoppningsvis ge Socialstyrelsen
ännu bättre möjligheter att uppmärksamma systembrister och samhällstrender kring
den psykiska ohälsan.
Borås Stad vill som kommentar påpeka just det som Socialstyrelsen själva skriver i
underlaget, att statsbidraget varit fryst sedan början av 2000-talet.
Detta tillsammans med att det inte längre utgår några utbildningsbidrag på samma sätt
som tidigare, får konsekvensen att kommunerna själva får bära en allt tyngre ekonomisk del.
Borås Stad förslår Socialstyrelsen att höja ersättningen till dagens nivå samt att den
årligen räknas upp.
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens Ordförande
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Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-xx-xx
Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter
om statsbidrag till verksamhet med personligt
ombud;
beslutade den XX XX.
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 16 § förordningen
(2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet
med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Inledande bestämmelse
1 § I dessa föreskrifter ges kompletterande bestämmelser till förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar.

Ansökan om statsbidrag
2 § En kommuns ansökan om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 mars
samma år som länsstyrelsen fördelar bidraget (bidragsåret).

Fördelning av statsbidrag
3 § Länsstyrelsen ska fördela statsbidraget med utgångspunkt från
antalet årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud.
Fördelningen av statsbidraget för en deltidsanställning ska vara
proportionerlig i förhållande till en heltidsanställning.
4 § Av länsstyrelsens beslut om fördelning av statsbidraget ska det
framgå hur många årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud som respektive kommun har beviljats statsbidrag för.

HSLF-FS
2017:xx
Utkom från trycket
den xx xx 20xx

HSLF-FS
2017:xx

5 § Socialstyrelsen beslutar om hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som personligt ombud motsvarar.

Redovisning av statsbidrag
6 § Kommunens redovisning till länsstyrelsen om hur statsbidraget
har använts ska göras på en särskild blankett (bilagan).

Återbetalning av statsbidrag
7 § Vid bedömningen av om en kommun är skyldig att återbetala
statsbidraget enligt 15 § första stycket 2 förordningen (2013:522) om
statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt
ombud för vissa personer med psykiska funktionshinder, ska särskilt
beaktas om kommunen under bidragsåret har haft färre antal årsanställningar som personligt ombud än vad länsstyrelsen beviljat statsbidrag för.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Författningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för
bidragsåret 2017.
Socialstyrelsen
OLIVIA WIGZELL
Cecilia Malm

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via
Socialstyrelsens publikationsservice
Webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
Edita Bobergs AB, Falun, 2017
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REDOVISNING
av förbrukningen av statsbidrag till
kommuner som bedriver verksamhet
med personligt ombud
Sänds in till
Länsstyrelsen

Statsbidrag avseende år

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget

Kommun
Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Avdelning/Enhet

Nämnd

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Den eller de kommuner som redovisningen omfattar
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN

Summering av förbrukade medel

Utbetalat statsbidrag1, kr

Förbrukat statsbidrag, kr

Utförare av verksamheten med personligt ombud
Kommun
Förening
Stiftelse
Aktiebolag
Annan utförare
Om annan utförare, ange vilken

Ja

Nej

Personliga ombud

Antal

2

Antalet årsanställningar på heltid eller deltid

kvinnor

Antal

män

Om verksamheten har haft färre årsanställningar på heltid eller
deltid än vad som beviljats av länsstyrelsen, ange varför

Ja

Nej

Utbildning/kompetensutveckling har erbjudits
Om ja, ange vilken slags utbildning/kompetensutveckling som
erbjudits

Om nej, ange varför

Ja

Nej

Handledning har erbjudits
1

Beviljat statsbidrag från länsstyrelsen.
Det faktiska antalet årsanställningar på heltid eller deltid, exklusive tjänstledighet, som kommunen eller motsvarande har haft under hela bidragsåret. Ange med två decimaler. Om verksamheten har beviljats medel för ett
personligt ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) ska 1,50 anges. Om
kommunen beviljats medel för två personliga ombud på heltid och ett på deltid (10 timmar i veckan) ska 2,25
anges.

2
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Om nej, ange varför

Klienter
Varje person (klient) som har tilldelats ett personligt ombud ska redovisas endast en gång per år.

Totalt antal klienter

Antal
kvinnor

Antal
män

därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 49 år
därav mellan 50 och 64 år
därav över 65 år
Antal
Klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande barn under 18 år3 vilka är
kända för verksamheten
Antal
kvinnor

Antal
män

Antal
kvinnor

Antal
män

Totalt antal klienter som är nya för verksamheten
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 49 år
därav mellan 50 och 64 år
därav över 65 år

Totalt antal klientkontakter som har avslutats
därav mellan 18 och 29 år
därav mellan 30 och 49 år
därav mellan 50 och 64 år
därav över 65 år

3

Inkluderar även barn till maka/make/reg. partner/sambo som är hemmavarande hos klienten.
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De tre vanligaste orsakerna till att en klient tar kontakt med verksamheten
Kvinnor
Ekonomi

Män

Bostad
Sysselsättning
Struktur i vardagen
Bryta isolering
Relationsfrågor
Existentiella frågor
Stöd i kontakten med myndighet
Stöd i kontakten med sjukvården
Annan orsak
Om annan orsak, ange vilken

Prioriteringar
Ja

Nej

Bedömningsriktlinjer/prioriteringsordning finns för att bestämma vilken målgrupp som ska ha tillgång till verksamheten
Om ja, ange målgrupp som kommunen prioriterat

Organisation, ledning och samverkan
Myndigheter och organisationer som ingår i ledningsgruppen för verksamheten
Ja
Kommun/kommuner
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Landstingets primärvård
Landstingets psykiatri
Patientorganisationer

Nej

SOCIALSTYRELSEN

Brukarorganisationer
Anhörigorganisationer
Annan myndighet/organisation
Om annan myndighet/organisation, ange vilken

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och
psykiatri, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, ange varför

Hur planerar kommunen att få representanter för dessa huvudmän att delta i ledningsgruppen?

Uppmärksammade brister i fråga om tillgång till samhällets utbud
Ange de vanligaste bristerna som verksamheten har uppmärksammat i fråga om klienters möjlighet att
få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Bristerna kan t.ex. gälla bemötande, kompetens, värderingar, ansvar, resurser, organisation och regelverk.

SOCIALSTYRELSEN

Ja

Nej

Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska
hanteras inom verksamheten med personligt ombud
Ange exempel på brist som har åtgärdats i fråga om klients möjligheter att få tillgång till samhällets
utbud av vård, stöd och service

Underskrift av behörig företrädare för kommunen
Datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Yrkestitel

Tjänsteställe

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

2016-06-29

Dnr 4.1.1-6561/2015

Avdelningen för regler och behörighet
Cecilia Malm
cecilia.malm@socialstyrelsen.se

Konsekvensutredning – Förslag till
föreskrifter om statsbidrag till verksamhet
med personligt ombud
Bakgrund
Sedan år 2000 har uppbyggnaden och utvecklingen av verksamhet med personligt ombud pågått. Fram till och med den 1 januari 2014 var verksamheten med
personligt ombud i stort oreglerad och fördelningen av statsbidraget skedde genom regeringsuppdrag. Den 1 augusti 2013 trädde förordningen (2013:522) om
statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för
vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar (förordningen) i kraft och
tillämpades första gången i fråga om statsbidrag för år 2014. Förordningen innehåller bestämmelser dels om statsbidraget, dels om själva verksamheten med
personligt ombud. Socialstyrelsen har bemyndigande att meddela de föreskrifter
som behövs för tillämpningen av förordningen (16 § förordningen). Hittills har
Socialstyrelsen inte meddelat sådana föreskrifter.
Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om
statsbidrag enligt förordningen. Det är respektive länsstyrelse som fattar beslut
om och fördelar statsbidraget till kommunerna. Länsstyrelsen rekvirerar sedan
medlen från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för att i samverkan med
länsstyrelsen och kommunerna utveckla och stödja verksamheten med personligt
ombud. Bland annat ska Socialstyrelsen årligen lämna en lägesrapport till regeringen om utvecklingen av verksamheten med personligt ombud och en ekonomisk redovisning för det föregående året.

Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill
uppnå
Kommuner ansöker hos länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud. För att fördela statsbidraget använder alla länsstyrelser idag en
fördelningsmodell som baseras på de antal årsanställningar (heltid eller deltid)
som personligt ombud som kommunen uppger i sin ansökan. Förordningen be-
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gränsar dock inte länsstyrelsens fördelning av medel till enbart antalet årsanställningar utan i förordningen anges att statsbidrag lämnas till en kommun som
bedriver verksamhet med personligt ombud. Däremot ska länsstyrelserna enligt 9
§ andra stycket förordningen rekvirera medel hos Socialstyrelsen motsvarande
antalet personliga ombud i länet. Det är Socialstyrelsen som beslutar hur stort
statsbidrag som en årsanställning heltid som personligt ombud motsvarar. Länsstyrelserna har framfört till Socialstyrelsen att det föreligger behov att föreskriva
om en fördelningsmodell för fördelningen av statsbidraget i syfte att bl.a. uppnå
förutsebarhet i bidragsgivningen och uppföljningen av statsbidraget. Mot bakgrund av detta föreslår Socialstyrelsen föreskrifter om en fördelningsmodell.
Detta kommer att tydliggöra hur medel ska fördelas till kommunerna men också
vad medlen får användas till, framför allt i förhållande till bestämmelsen om
återkrav (15 § förordningen). Detta skapar förutsebarhet i bidragsgivningen för
kommunerna. Förslaget innebär också att storleken på statsbidraget inte kommer
vara beroende av vilket län kommunen tillhör samt att fördelningen och uppföljningen av statsbidraget kommer hanteras lika mellan länen.
Den föreslagna fördelningsmodellen är densamma som länsstyrelserna tillämpar
idag, dvs. antalet årsanställningar på heltid eller deltid som personliga ombud.
Socialstyrelsen föreslår också att fördelningsmodellen kompletteras med att
länsstyrelserna i sina beslut ska ange hur många årsanställningar som personligt
ombud som respektive kommun har beviljats statsbidrag för. Det tydliggör för
kommunerna vilket ändamål som medlen har lämnats och underlättar för länsstyrelserna och Socialstyrelsen att följa upp vad statsbidraget har använts till. En
kommun som har haft färre årsanställningar (heltid eller deltid) som personligt
ombud än vad som framgår av länsstyrelsens beslut om fördelning, föreslås redovisa detta (se den särskilda blanketten).
I det system som tillämpas idag ansöker, beviljas och tilldelas kommunen medel
samma år som bidragsåret. Kommuner kan också löpande under året ansöka om
statsbidrag. Detta innebär flexibilitet i bidragssystemet. Enligt 9 § förordningen
ska länsstyrelsen rekvirera medel motsvarande antalet ombud i länet efter att de
redovisat i enlighet med 12 § förordningen. Detta ska enligt 12 § förordningen
ske senast den 1 mars året efter bidragsåret. Idag rekvirerar dock länsstyrelsen
medel från Socialstyrelsen under bidragsåret och inte i efterhand som förordningen anger. På detta sätt behöver varken kommunerna eller länsstyrelsen bekosta verksamheten med egna medel utan använda statsbidraget direkt. Systemet
med löpande ansökningar och att länsstyrelsen rekvirerar medel under bidragsåret innebär att Socialstyrelsen innan bidragsårets slut inte vet hur mycket medel
som kommer att rekvireras av länsstyrelsen. En konsekvens av denna bristande
förutsebarhet är att alla medel som avsatts verksamheten av regeringen i regleringsbrevet inte fördelas. Socialstyrelsen föreslår därför att en ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 mars samma år som
länsstyrelsen fördelar bidraget. Förslaget om ett sista ansökningsdatum innebär
att länsstyrelserna kommer handlägga och fatta beslut om fördelning av statsbidraget vid ett tillfälle per år. Detta leder till en förenklad administration för både
länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Ett sista ansökningsdatum innebär också att
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Socialstyrelsen på ett tidigare stadium än idag kommer att få information om hur
många årsanställningar (heltid eller deltid) som personligt ombud som har beviljats av länsstyrelserna. Socialstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att
302 400 kr ska utgå för en årsanställning (heltid) som personligt ombud. Detta
belopp har varit konstant sedan statsbidraget infördes i början av 2000-talet. I
och med förslaget kommer Socialstyrelsen kunna fördela alla medel som har
avsatts för verksamheten med personligt ombud.
Enligt 10 § förordningen ska kommuner som mottagit statsbidrag för verksamhet
med personligt ombud redovisa hur föregående års statsbidrag har använts. Uppgifterna som ska redovisas lämnar utrymme för tolkning och i förordningen redogörs inte närmare vad som faktiskt ska redovisas. Ett exempel är 10 § 2 förordningen som bl.a. anger att kommunen ska redovisa vilka grupper som har fått
stöd av personligt ombud. Det framgår dock inte vad som avses med grupper,
t.ex. ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. Tidigare har varje länsstyrelse använt sin egen blankett för redovisning av hur statsbidraget har använts.
Dessa blanketter har till viss del utformats olika men en harmonisering har skett
på senare år. För att säkerställa att Socialstyrelsen får in de uppgifter som förordningen kräver, att uppgifterna som kommunerna lämnar inte skiljer sig åt,
t.ex. hur grupper redovisas, och att uppgifterna har viss kvalitet föreslås föreskrifterna innehålla en särskild blankett som kommunerna ska använda för att
redovisa hur statsbidraget har använts. Uppgifterna från den särskilda blanketten
kommer bidra till att Socialstyrelsen kan vara ett bättre stöd till verksamheterna.
Den särskilda blanketten för redovisning innebär också att regeringen i sin tur
kommer att få ett bättre underlag i den lägesrapport som Socialstyrelsen årligen
ska lämna. Uppgifterna som hämtas in kommer även att fungera som underlag
till arbetet i den beredningsgrupp som ska finnas enligt 13 § förordningen. Blanketten som föreslås är inte mer utförlig än vad som är nödvändigt utifrån vad
kommunerna som erhållit statsbidrag ska redovisa till respektive länsstyrelse
enligt 10 § förordningen.
Socialstyrelsen har under arbetet med att ta fram förslaget till föreskrifter kontinuerligt haft samråd med en arbetsgrupp bestående av länsstyrelserepresentanter
och utredare från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har även vid ett flertal tillfällen
träffat alla länsstyrelser för att informera om arbetet. Utöver detta har information getts och dialog förts med den beredningsgrupp som enligt 13 § andra stycket förordningen ska finnas. Slutligen har Socialstyrelsen i vissa specifika frågor
varit i kontakt med kommuner för att inhämta information, t.ex. rörande om en
kommun har möjlighet att i sina system ta fram det faktiska antalet årsanställning för deras personliga ombud.

Närmare om föreslagna föreskrifter
1§
I den inledande bestämmelsen anges att föreskrifterna innehåller kompletterande
bestämmelser till förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som
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bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
2§
I bestämmelsen anges att en kommuns ansökan om statsbidrag ska ha kommit in
till Socialstyrelsen senast den 31 mars samma år som bidragsåret. Ansökningar
som kommer in efter detta datum kan avvisas mot bakgrund av att de bedöms ha
kommit in för sent till myndigheten. Den föreslagna bestämmelsen bidrar till att
länsstyrelserna kommer att handlägga fördelningen av statsbidraget vid ett tillfälle per år istället för som idag, löpande under året.
3§
I bestämmelsen anges den fördelningsmodell som länsstyrelserna ska tillämpa
vid fördelning av statsbidraget till kommunerna. Fördelningsmodellen föreslås
grunda sig på årsanställningar (heltid eller deltid) som personligt ombud. Denna
fördelningsmodell tillämpas idag av länsstyrelserna. I 8 § förordningen anges att
kommunen i sin ansökan ska ange antalet årsanställningar (heltid) som personligt ombud. Länsstyrelsen ska vidare rekvirera medel från Socialstyrelsen motsvarande antalet ombud i länet. Förutom detta är den föreslagna fördelningsmodellen enkel att administrera för länsstyrelserna och förutsägbar för kommunerna
till skillnad från en fördelningsmodell baserad på hur kommunen planerar att
bedriva sin verksamhet.
I andra stycket föreslås att fördelningen av statsbidrag för en deltidstjänst som
personligt ombud ska vara proportionerlig i förhållande till en heltidsanställning.
4§
I bestämmelsen föreslås att det ska framgå av länsstyrelsens beslut hur många
årsanställningar (heltid eller deltid) som kommunerna beviljats statsbidrag för.
Dessa uppgifter behövs för uppföljningen av statsbidraget. Bestämmelsen anger
också att statsbidraget lämnas för finansiering av årsanställningar som personligt
ombud och inte till t.ex. andra personalkategorier.
5§
Det är Socialstyrelsen som disponerar statsbidraget och efter rekvisition fördelar
medel till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar medel till kommunerna. Mot
bakgrund av detta föreslås att det ska framgå av föreskrifterna att det är Socialstyrelsen som beslutar om hur mycket medel som motsvarar en årsanställning
(heltid) som personligt ombud. Syftet är att tydliggöra att det är Socialstyrelsen
och inte den enskilde länsstyrelsen som beslutar om hur mycket medel som ska
utgå för en årsanställning (heltid) som personligt ombud.
6§
I bestämmelsen föreslås att kommunens redovisning enligt 10 § förordningen
ska göras på en särskild blankett. Redovisningen ska inte vara mer omfattande
än de krav som förordningen ställer och de uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att utveckla och stödja verksamheten med personligt ombud.
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7§
I bestämmelsen föreslås att vid bedömningen av om en kommun är återbetalningsskyldig av statsbidraget ska beaktas om kommunen under bidragsåret har
haft färre antal årsanställningar som personligt ombud än vad länsstyrelsen beviljat statbidrag för. Informationen om hur många årsanställningar som kommunen faktiskt har haft under bidragsåret ska redovisas av kommunen i den särskilda blankett för redovisning som föreslås. Syftet med den föreslagna
bestämmelsen är att tydliggöra att statsbidraget lämnas för ändamålet finansiering av årsanställningar som personligt ombud. Har kommunen haft vakanser
eller använt statsbidraget för andra ändamål än årsanställningar som personligt
ombud, kan kommunen bli återbetalningsskyldig. Det är Socialstyrelsen som
bedömer om kommunen är återbetalningsskyldig och beslutar om att helt eller
delvis kräva tillbaka statsbidraget (15 § förordningen).
Den särskilda blanketten för redovisning
Enligt 10 § förordningen ska en kommun som har tagit emot statsbidrag, senast
den 15 januari året efter det att bidrag har beviljats, till länsstyrelsen lämna en
redovisning av hur föregående års bidrag har använts. Av bestämmelsen framgår
vilka uppgifter som redovisningen ska innehålla. Socialstyrelsens förslag till
blankett utgår från 10 § förordningen. Nedan redovisas de överväganden Socialstyrelsen gjort utifrån 10 § förordningen.
Kontaktuppgifter hos kommun eller motsvarande
Inledningsvis efterfrågas kontaktuppgifter till den kommun som har tagit emot
statsbidraget. Därefter ska anges om redovisningen omfattar flera kommuner.
Det finns kommuner som samarbetar kring verksamheten med personligt ombud,
t.ex. genom att en kommun bedriver verksamheten och får statsbidraget, medan
de andra kommunerna köper tjänsten av kommunen som bedriver verksamheten.
Summering av förbrukade medel
Kommunen föreslås redovisa förbrukade medel. På detta sätt kan Socialstyrelsen
granska om bidraget helt eller delvis inte har använts. Vidare ska kommunen
redovisa hur många årsanställningar (heltid eller deltid) som personligt ombud
som kommunen faktiskt har haft under bidragsåret, exklusive eventuella tjänstledigheter. Syftet är att kunna jämföra det faktiska antalet årsanställningar med
de antal årsanställningar som länsstyrelsen har beviljat medel för. Antalet ombud
föreslås redovisas per kön. Uppgifterna behövs för bedömningen av eventuell
återbetalning men även för att öka ändamålsenligheten i bidragsgivningen.
Klienter
Ordet klient används i blanketten för att benämna den enskilde som har fått stöd
av personligt ombud. Klient är ett inarbetat ord inom verksamheten med person-
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ligt ombud. Enligt Socialstyrelsens termbank betyder ordet klient en brukare
(inom socialtjänst) som delvis med egen medverkan får stöd eller insats vid regelbundet återkommande möten med anställda inom socialtjänsten.
I 10 § 2 förordningen anges att kommunen ska redovisa vilka grupper som har
fått stöd av personligt ombud. Socialstyrelsen föreslår att redovisningen ska
begränsas till uppgifter om klienters ålder och kön, klienter som har, helt eller
delvis, hemmavarande barn under 18 år, nya klienter, avslutade klienter och de
tre vanligaste orsakerna till varför den enskilde tar kontakt med verksamheten.
Dessa uppgifter ger Socialstyrelsen underlag för att sammanställa statistik om
verksamheten men också underlag för att följa upp, utveckla och stödja verksamheten.
Prioriteringar
Enligt 10 § 3 förordningen ska kommunen ange om det finns bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning hos kommunen för den enskildes tillgång till personligt ombud. Socialstyrelsen föreslår utöver detta att de kommuner som har
bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning även ska ange vilka målgrupper
som har prioriterats.
Organisation, ledning och samverkan
Enligt 10 § 4 förordningen ska kommunen redovisa uppgifter om organisation,
ledning och samverkan. Socialstyrelsen föreslår att kommunen ska redovisa
vilka myndigheter och organisationer som ingår i den obligatoriska ledningsgruppen (5 § andra stycket förordningen). Vidare föreslås att kommunen ska
redovisa om någon obligatorisk representant saknas i ledningsgruppen och varför samt hur kommunen planerar att få representanter för dessa huvudmän att
delta i ledningsgruppen. Bakgrunden till att Socialstyrelsen föreslår att dessa
uppgifter ska redovisas är att myndigheten har fått rapporter om att det är svårt
att få representanter från vissa myndigheter att delta, trots kravet i 5 § andra
stycket förordningen. Inom ramen för beredningsgruppen ansvarar Socialstyrelsen för att leda och samordna arbetet med verksamheten med personligt ombud,
13 § andra stycket förordningen. Uppgiften om att vissa representanter inte deltar i ledningsgruppen kan användas i beredningsgruppen som består av företrädare för de aktörer som berörs av verksamheten och som enligt 5 § förordningen
ska delta i ledningsgruppen.
Uppmärksammade brister
I 10 § 5 förordningen anges att kommunen ska redovisa uppmärksammade brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av
vård, stöd och service. Socialstyrelsen föreslår att kommunerna ska redovisa de
vanligaste uppmärksammade bristerna inom verksamhet med personligt ombud.
Dessa uppgifter är bl.a. viktiga för beredningsgruppen men också viktiga att
återrapportera till regeringen. Kommunen ska även redovisa om verksamheten
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har upprättat rutiner för hur identifierade brister hanteras i verksamheten. Verksamheten med personligt ombud syftar bl.a. till att ge underlag till åtgärder som
kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets
utbud av vård, stöd och service, 3 § andra stycket 2 förordningen. Uppgiften om
kommunerna har upprättat rutiner för hur identifierade brister ska tas om hand
tillsammans med uppgiften om exempel på brister som har åtgärdats ger Socialstyrelsen möjlighet att bättre stödja kommunernas verksamhet med personligt
ombud och sprida goda exempel.
Underskrift
Slutligen ska kommunens redovisning undertecknas av behörig företrädare för
kommunen.

Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering
kommer till stånd
Bakgrunden till de föreslagna föreskrifterna är i huvudsak behovet av att förtydliga fördelningen av statsbidraget och säkerställa att Socialstyrelsen får in de
uppgifter som krävs för att följa upp, stödja och utveckla verksamheten med
personligt ombud. Syftet med den föreslagna fördelningsmodellen grundar sig i
den förutsebarhet i bidragsgivningen som denna innebär. Länsstyrelserna är inte
bundna av varandras praxis och på sikt kan fördelningsmodellerna skilja sig åt
mellan länen. För att tillse att statsbidraget fördelas utifrån lika villkor och med
förutsebarhet krävs tvingande regler om en fördelningsmodell. Några alternativ
till föreskrifter har inte identifierats.
Den blankett som tillämpas idag har länsstyrelserna tagit fram tillsammans med
Socialstyrelsen. De kommuner som tagit emot statsbidrag kan dock välja att
redovisa på en egen utformad blankett. Detta innebär att dagens system inte kan
säkerställa att Socialstyrelsen får in de uppgifter som behövs i syfte att följa upp,
utveckla och stödja verksamheten med personligt ombud. Något alternativ till
tvingande regler finns inte.
Verksamheten med personligt ombud syftar bl.a. till att få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes behov. För verksamhet
med personligt ombud ska det därför finnas en ledningsgrupp med representanter
för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan (5 § förordningen). Socialstyrelsen har uppmärksammat att
det förekommer att vissa ledningsgrupper saknar några av de obligatoriska representanterna. Bakgrunden till detta varierar men en orsak är att vissa huvudmän väljer att inte delta i ledningsgruppen trots kravet i förordningen. Mot den
bakgrunden har Socialstyrelsen övervägt att föreskriva om ledningsgrupp och
samverkan. Verksamhet med personligt ombud omfattas av 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) vilket innebär att Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
ska tillämpas för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten med personligt
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ombud. Detta innebär att kommunen t.ex. ska fastställa de rutiner som behövs
för att möjliggöra att samverkan mellan berörda huvudmän kommer till stånd
samt hur ledningsgruppens arbete ska utformas. Om det visar sig att rutinerna
inte är ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet ska de förbättras.
Socialstyrelsen har därför bedömt att detta inte behöver regleras särskilt i förslaget till föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud.

Berörda av regleringen
Alla länsstyrelser och de kommuner som idag erhåller statsbidrag för verksamhet
med personligt ombud enligt förordningen eller de kommunerna som planerar att
söka statsbidrag för verksamhet med personligt ombud berörs av förslaget. Även
Socialstyrelsen berörs av förslaget.
Personer som verksamheten med personligt ombud riktar sig till berörs indirekt
av förslaget till föreskrifter. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp, stödja
och utveckla verksamheten med personligt ombud. De uppgifter som Socialstyrelsen föreslår att kommunerna ska redovisa kommer vara ett underlag för myndigheten i detta arbete.

Socialstyrelsens bemyndigande
Enligt 16 § förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet
med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
får Socialstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
förordningen.

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen
En fördelningsmodell baserad på antalet årsanställningar som personligt ombud
är enkel att administrera för länsstyrelserna i jämförelse med andra sätt att fördela statsbidraget, t.ex. kommunens planerade aktiviteter eller mål och resultat
för de planerade aktiviteterna. Eftersom den föreslagna fördelningsmodellen
redan tillämpas av alla länsstyrelser kommer förslaget i den delen inte innebära
någon förändring jämfört med hur länsstyrelserna handlägger ansökningar idag.
Inte heller för kommunerna kommer den föreslagna fördelningsmodellen att
innebära någon förändring avseende vad medel fördelas till. Det är Socialstyrelsen som disponerar hur mycket statsbidrag som utgår för en årsanställning (heltid) som personligt ombud. Detta innebär att Socialstyrelsen har möjlighet att
höja eller sänka statsbidraget som en årsanställning (heltid) som personligt ombud ska motsvara. De föreslagna föreskrifterna innebär ett förtydligande i denna
del (5 § förslaget) men innebär inte något nytt i sak. Förslaget att föreskriva om
ett datum för när en ansökan senast ska vara länsstyrelserna tillhanda innebär att
myndigheten på ett tidigare stadium vet hur många kommuner och personliga
ombud som har beviljats medel under bidragsåret. Detta innebär att Socialstyrelsen har en bättre möjlighet än idag att fördela hela statsbidraget.
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Kommuner som tagit emot statsbidrag för verksamhet med personligt ombud är
skyldiga att redovisa hur föregående års statsbidrag har använts och redovisningen ska innehålla viss information (10 § förordningen). Kommunerna har mot
bakgrund av detta redan idag en administrativ kostnad i form av att samla in
statistik och redovisa till länsstyrelsen. Även länsstyrelserna har kostnader för att
t.ex. sammanställa uppgifterna i blanketten och lämna underlag till Socialstyrelsen. Enligt regeringens beslut den 17 december 2015 (S2015/08135/RS [delvis])
får länsstyrelserna 3 000 000 kronor tillsammans för att täcka egna kostnader
knutna till arbetet. Socialstyrelsen fördelar medlen till länsstyrelserna. Den blankett för redovisning som föreslås användas kan komma att innebära ett visst ökat
administrativt arbete för kommunerna och för länsstyrelserna som ska samla in
och sammanställa uppgifterna till Socialstyrelsen. Vissa kommuner kan behöva
uppgradera sina system för att bättre svara upp till kraven om statistikinsamling.
I och med den harmonisering av uppgiftsinhämtning som skett de senaste åren
använder länsstyrelserna idag en blankett som i stort motsvarar den blankett som
Socialstyrelsen föreslår. Mot bakgrund av detta bedöms de eventuellt ökade
administrativa kostnaderna för kommunerna och länsstyrelserna vara marginella.
Länsstyrelsen ska lämna underlag till Socialstyrelsens uppföljning och årliga
lägesrapport (11 § förordningen). Detta innebär att Socialstyrelsen redan idag
har kostnader för att bl.a. sammanställa uppgifterna från länsstyrelsen i en lägesrapport. Detta kommer inte ändras med anledning av förslaget. Däremot bör
Socialstyrelsens arbete med lägesrapporten förenklas i och med den föreslagna
blanketten. Detta bl.a. mot bakgrund av att uppgifterna blir lättare att sammanställa eftersom samma frågor ställs till kommunerna. Enligt regeringens beslut
den 17 december 2015 (S2015/08135/RS [delvis]) får Socialstyrelsen använda
1 500 000 kr av medlen för att täcka egna kostnader knutna till arbetet.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller
går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen
Förslaget bedöms inte ha någon inverkan på de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen
En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som har föranlett den. De föreslagna föreskriftera innebär en viss inskränkning
av det kommunala självstyret mot bakgrund av den blankett för redovisning som
föreslås. Kommunerna kan inte mot bakgrund av föreslagen blankett själv välja
på vilket sätt uppgifterna enligt 10 § förordningen ska redovisas.
Syftet med de föreslagna föreskrifterna är bl.a. att göra fördelningen av statsbidraget mer förutsägbart för kommunerna. De föreslagna föreskrifterna ska också
säkerställa att Socialstyrelsen får in de uppgifter som behövs för att följa upp vad
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statsbidraget har använts till och med viss kvalitet för att kunna utveckla och
stödja verksamheten med personligt ombud. Uppgifterna hämtas in redan idag
från kommunerna med stöd av förordningen och den föreslagna fördelningsmodellen tillämpas av länsstyrelserna vid fördelning av statsbidraget. Socialstyrelsen bedömer mot bakgrund av detta att den inskränkning av den kommunala
självstyrelsen som förslaget innebär inte går utöver vad som är nödvändigt för att
uppnå målet med de föreslagna föreskrifterna. Till detta kommer att statsbidraget
är frivilligt att söka för kommunerna.

Bedömning av om regleringen har påverkan på
jämställdheten
I den föreslagna blanketten ska kommunerna redovisa uppgifter fördelat på kön,
både avseende de personliga ombuden och klienterna. Enligt 2 § förordningen
riktar sig verksamheten med personligt ombud till personer som har psykiska
funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Den enskilde ska ha sammansatta och omfattade
behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt behov av
långvariga kontakter med socialtjänst, primärvård och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. En redovisning uppdelad på kön innebär att Socialstyrelsen och i förlängningen regeringen kommer att kunna följa upp om den
angivna målgruppen i större utsträckning är kvinnor eller män. Dessa uppgifter
är relevanta för arbetet med det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män
ska ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv.

Effekter för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförhållande eller villkor i övrigt
Statsbidraget lämnas enligt 1 § förordningen till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det förekommer att verksamheten med personligt ombud läggs ut på
entreprenad. De föreslagna föreskrifterna ska dock tillämpas av kommunerna
som huvudmän för verksamheten med personligt ombud, länsstyrelserna och
Socialstyrelsen. Socialstyrelsen bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte
kommer att få några effekter för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförhållande eller villkor i övrigt.

Ikraftträdande och informationsinsatser
De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Information
kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens webbsida. Därutöver bedömer
Socialstyrelsen att det kan krävas särskilda informationsinsatser gentemot kommunerna i samband med i kraftträdandet. Socialstyrelsen bör vid behov ta hjälp
av länsstyrelserna för att ta fram och sprida informationen till kommunerna.
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regler
Enligt ”Regler för förvaltning av kommunens stiftelser” ska förvaltningsresultat årligen redovisas för
Kommunstyrelsen. Samtidigt ska reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar. I bifogad PM framgår förvaltningen av stiftelsekapitalet avseende 2015. Reglerna reviderades av Kommunfullmäktige i juni 2016, och något ytterligare behov av ändring i reglerna föreligger inte nu.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2015 läggs med godkännande till handlingarna.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

PM: Förvaltning av stiftelsekapital 2015 samt
översyn av regler
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av kommunens
stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt
ska dokumentet omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas förslag
till förändringar.
1. Förvaltning av stiftelsekapital 2015
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna.
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskild från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2015 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 70,7 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 68,9 mnkr föregående år. Det bokförda värdet utgörs av
det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och
minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2015 års utgång till 73,3
mnkr (f å 75,0 mnkr). Någon nedskrivning har således inte behövt ske 2015.
Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2015 har marknadsvärdet minskat med 2,2
%. Om justering görs med hänsyn till under året utdelade medel har värdet ökat med
0,9 %, att jämföra med en ökning på 2,7 % för det jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot. Under 2015 har sammanlagt 2,3 mnkr (1,5 mnkr) delats ut till
olika ändamål.
Det gångna årets förvaltningsresultat, d v s resultatet före realisationsvinster/förluster,
är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr) vilket motsvarar en förräntning med 2,9 % (3,3 %) på det
bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2016.
Enligt reglerna ska förvaltningen ge en jämn och rimlig utdelningsbar avkastning årligen. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i räntebärande papper och 40
% i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att avvika +/- 20 %). Historiskt låga
räntenivåer försvårar en hög avkastning. Resultatnivån har dock kunnat hållas på
samma nivå som de senaste åren vilket möjliggör en jämn utdelning i enlighet med
reglernas krav.
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Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2015-12-31 framgår av Bilaga 1.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av Svenska
Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank Sjuhärad.
2. Översyn av regler
Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunstyrelsen förelägga kommunfullmäktige förslag till förändringar.
Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser reviderades i juni 2016 och något
ytterligare behov av ändring i reglerna bedöms inte föreligga.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2015 läggs med godkännande till handlingarna.
Stadskansliet, Ekonomistyrning

Martin Jakobsson
Finanschef, donationsfondsdelegerad

Bilaga 1

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

Bokfört värde
26 282 031
10 916 259
8 350 548
635 994
369 099
24 141 604

Marknadsvärde
26 961 530
11 215 352
8 521 664
816 114
670 324
25 150 606

Förvaltningsresultat
716 688
275 740
198 136
-4 450
7 870
781 546

70 695 535

73 335 590

1 975 530

Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond

2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

21 970 685
22 564 920
23 357 088
23 279 008
26 382 905
26 282 031

24 564 167
23 094 012
23 611 927
25 971 524
28 178 885
26 961 530

Årsresultat

-4,3%
-1,4%

703 511
1 206 445
734 168
1 403 420
3 070 572
1 367 402

Utdelning
776 500
647 000
898 000
610 000
617 950
817 000

Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond

2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

9 615 430
9 992 189
10 143 114
9 221 856
10 303 369
10 916 259

10 692 857
10 217 119
10 662 934
10 428 608
11 263 859
11 215 352

Årsresultat

-0,4%
4,0%

528 640
376 760
52 536
481 090
1 164 826
725 617

Utdelning
0
0
0
1 500 000
0
500 000

H Thorens stiftelse fågelkolonin

2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

6 773 008
7 125 436
7 140 067
7 465 399
8 001 763
8 350 548

7 857 516
7 217 261
7 310 509
8 203 522
8 684 843
8 521 664

Bokfört värde

Marknadsvärde

695 619
711 001
721 784
647 865
640 444
635 994

808 180
731 441
774 509
748 035
812 563
816 114

Årsresultat

-1,9%
0,5%
Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta

2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31

582 901
461 760
144 272
408 465
755 686
659 416

Årsresultat

0,4%
0,4%

8 347
15 382
11 907
-6 919
-7 421
-4 450

Utdelning
61 177
138 973
133 373
129 698
156 771
206 879

Utdelning
0
0
0
67 000
0
0

Britta och Evald Samens stipendiestiftelse

2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

368 172
364 402
364 390
364 605
366 724
369 099

526 057
488 903
488 883
649 115
647 903
670 324

Bokfört värde

Marknadsvärde

19 477 568
19 902 191
20 662 578
21 522 591
23 175 714
24 141 604

21 459 296
19 902 191
21 153 465
23 618 835
25 431 410
25 150 606

Årsresultat

3,5%
4,4%

Utdelning

8 366
3 760
3 371
5 093
6 702
8 407

6 004
7 530
3 384
4 877
4 583
6 032

Övriga stiftelser

2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31

Årsresultat

-1,1%

795 189
1 055 507
1 264 965
1 972 922
2 353 962
1 782 973

Utdelning
829 649
603 233
505 984
1 110 709
701 365
815 536
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Svar på motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte människan
efter byggnaderna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad

2016-08-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0404 822
Handläggare: Christina Anemo, tfn 033-355305
Datum/avdelningschef: 2016-08-23/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-09-05

Dnr 2009/KS0404

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-13 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Stadsparksbadet anpassas efter funktionsnedsattas behov.
Motionen har varit remitterad till Fritid- och folkhälsonämnden och Kommunala
handikapprådet.
Inkomna remissvar, se bil.
Att göra stadens idrottsanläggningar tillgängliga är ett prioriterat uppdrag.
Målet är att det ska vara en självklarhet att alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga
i dagens samhälle.
Ur ett folkhälsoperspektiv finns det direkta hälsoeffekter för människan att ha
tillgång till att mötas, träna och koppla av i positiva fritidsmiljöer.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
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

Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna
Borås ska vara en stad för alla. Det är den inte idag. Personer med funktionsnedsättning
utestängs från det offentliga rummet i stor utsträckning. Det kan handla om en trappa utan
rullstolsramp. Det kan handla en offentlig lokal som inte har plats för permobil. Det kan
handla om sammanträdesrum som saknar ljudanläggningar för höreselskadade. I Borås har vi
ett kommunalt badhus som tyvärr inte lever upp till målet om tillgänglighet för alla. I
Stadsparksbadet saknas varmbassäng och lyftkran som vilket utestänger personer med
funktionsnedsättning.
Riksdagen har beslutat att alla ”enklare hinder” för personer med funktionsnedsättning ska
vara borta senast 2010. Badhusets brist på varmbassäng och lyft faller under den kategorin.
Det borde vara en angelägenhet för oss alla att leva upp till gemensamt satta mål.
Idag hänvisas personer med funktionsnedsättning till Rehabadet (krävs remiss), men detta har
inte alls samma tillgänglighet som stadsparksbadet. Alla ska ha samma möjlighet att ta del av
det kommunala utbudet och för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till
detta krävs att Stadsparksbadet anpassas efter deras behov.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
-

Att vid en renovering av stadsparksbadet tas motionens anda i beaktande.

Anders Österberg (S)

REMISSVAR
2009-12-01

1 (1)
Dnr 2009/KS0404

Kommunala handikapprådet
Ingegerd Eriksson
Tfn, 35 71 65
Kommunstyrelsen

Motion: Anpassa byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0404

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämndens yttrande i sin helhet
Kommunala funktionshinderrådet håller med motionären som uttrycker att det
är viktigt att Borås stad lever upp till målet att alla ”enklare hinder” ska vara
borta senast 2010. Handikapporganisationernas ledamöter ser det som
självklart att man deltar på något sätt när det gäller nybyggnadsprocessen av
Stadsparksbadet. Representanter från handikappföreningarna finns redan idag
med i många nybyggnadsprocesser och ser det som mycket positivt att få ha
den delaktigheten.

Karl-Gustav Drotz
Ordförande
Gun Hallman
Vice ordförande

REMISSVAR

Anette Ekberg
Handläggare

Datum
2012-11-28

1 (2)
Dnr
2009/FT0155 822

Kommunstyrelsen

Motion: Anpassa byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0404

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen i enlighet med framlagt
förslag
Nämndens yttrande i sammanfattning
Att göra stadens idrottsanläggningar tillgängliga är ett prioriterat uppdrag
från Fritids- och folkhälsonämnden. Målet är att det ska vara en självklarhet att
alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga i dagens samhälle.
Ur ett folkhälsoperspektiv finns det direkta hälsoeffekter för människan att ha
tillgång till att mötas, träna och koppla av i positiva fritidsmiljöer.
Nämndens yttrande i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att svara på motionen
”Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna”.
Motionären föreslår att Borås stad
− anpassar det kommunala utbudet så att alla kan ta del av detta.
− anpassar Stadsparksbadet för alla så att alla ”enklare” hinder undanröjs
även för de personer med funktionsnedsättning.
− ökar tillgängligheten till en varmbassäng.
Frågan som ställts kring om det finns en varmbassäng och tillgängligheten av den
på Stadsparksbadet kan sammanfattas enligt följande;
På Stadsparksbadet finns en höj- och sänkbar bassäng 12 x 6 m, i vilken
temperaturen höjs från 29º till 34º varje onsdag och fredag. Detta gör att även
fredagen och lördagen håller ca 30º. Det finns också möjlighet att använda en
lyft för att kunna komma upp och ner i bassängen. För att klara manövreringen
av lyften behövs extra assistans för personen med funktionsnedsättning som vill
bada. Tillgängligheten av bassängen är begränsad p g a att bassängen är relativt
mycket bokad av bl.a. simundervisning. Just nu byggs omklädningsrum särskilt
anpassade för personer med funktionsnedsättning och behov av assistans.
Att alla har tillgång till de kommunala anläggningarna för en aktiv fritid leder till
ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa. Stadsparksbadet har varit i drift i snart
30 år. Under årens lopp har bassängen bokats för en rad olika föreningar och

REMISSVAR
Datum
2012-11-28

Anette Ekberg
Handläggare

2 (2)
Dnr
2009/FT0155 822

framförallt simundervisning för barn och ungdomar. För att fullt ut ge möjlighet
till fler att få tillgång till bad i varmbassängen behöver en ny bassäng byggas.
Genom att bygga en ny varmbassäng kommer fler personer att ha tillgång till bad
i varmbassäng vilket leder till att fler personer får en aktiv fritid, ökat
välbefinnande och en bättre hälsa.
Fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Initiativärende: Bodaskolans 4:e våning
Lokalförsörjningsförvaltningen redogjorde muntligt för möjligheten att skapa undervisningslokaler på
plan fyra på Bodakolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Initiativärende är härmed avslutat.

2016-08-25
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0593 291
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-08-25/Magnus Widén

Programområde: 3

INITIATIVÄRENDE

KOMMUNSTYRELSEN
2016-08-22

Bodaskolans 4:e våning.
Stadsdelsnämnd Öster beslutade den 15 juni 2016 på Allianspartiernas initiativ att tillskriva
Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden med begäran om ombyggnation av
Bodaskolans 4:e våning till undervisningslokaler.
Skrivelsen inkom till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden den 16 augusti.
Allianspartierna är angelägna om att det skapas undervisningslokaler på plan fyra på Bodaskolan
eftersom lokalbristen är skriande.
Allianspartierna vill ha besked om hur begäran från Stadsdelsnämnd Öster kommer hanteras.
Förslag till beslut
Stadskansliet uppdras till Kommunstyrelsens sammanträde den 5 september redogöra för hur begäran från
stadsdelsnämnden kommer hanteras.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

SP 1
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Yttrande över planbesked för Centrum, Sandgärdet 6
m.fl
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-08-23
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0419 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-08-16 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-09-05

Dnr 2016/KS0419 214
Ert dnr BN2016-935

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Centrum,
Sandgärdet 6 m.fl.
Högskolan har en stor betydelse för Borås attraktivitet och det unika centrala campuset är viktigt att både värna och utveckla. En expansion är positivt för staden och
kommer behöva ske i flera steg för att nå de uppsatta målen för Campus 2025. Planbeskedsansökan är det första steget i denna expansion.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden påbörjar detaljplanearbete för aktuellt kvarter. Norra delen av centrum har genomgått en stor
förvandling under senare år vilket skapar många utmaningar bl. a när det gäller kommunikationer. Detta är viktigt att studera i detaljplanearbetet tillsammans med övriga
pågående projekt i närområdet. För att öka grönytorna inom campusområdet bör det
studeras om även byggnadernas tak kan utnyttjas för detta ändamål.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte
antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i
planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om
exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts pga riksintresset.
Exploatören ska stå samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
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
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Yttrande över planbesked Druvefors, Blåsippan 14
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse.

2016-08-23
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0293 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-08-16 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
Datum

Dnr 2016/KS0293

2016-09-05

Ert dnr 2016-459

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked Druvefors, Blåsippan 14
Sökanden vill ändra fastighetindelning och uppföra ett mindre hyreshus på befintlig
tomt i Druvefors.
En komplettering med flerbostadshus och utökning av antalet bostäder i Druvefors är
en positiv utveckling och följer intentionerna i visionen Borås 2025.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte
antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i
planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om
exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts pga riksintresset.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta
samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Yttrande över ansökan om planbesked, detaljplan för
del av Frufällan, Sölebo 1:44
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse som sitt yttrande

2016-08-23
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0165 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-05-31 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-09-05

Dnr 2016/KS0165
Ert dnr BN 2016-202

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked, detaljplan för del av Frufällan, Sölebo 1:44
Området är en del av sammanhållen bebyggelse och ska omfattas av detaljplan. Att
upphäva del av detaljplanen med syfte att bygga på mark som är planlagt som allmänt
ändamål, Park strider mot PBL. Motiv saknas för att upphäva detaljplan.
Kommunstyrelsen är positiv till att pröva en detaljplaneändring för att tillåta byggnation av bostadshus på Sölebo 1:44. Det finns fler frågor om dagvattenhantering,
strandskydd, geoteknik, hälsa och säkerhet, tillfart, tillgänglighet och fastighetsrättsliga
frågor som behöver hanteras i en detaljplaneändring.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplaneändringen och dess genomförande.
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:2016-02-05
DNR: BN2016-202

SP 4 Komplettering i skrivelsen, se rödmarkerad
text
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Yttrande samråd för detaljplan för Centrum, Kv Pallas 1.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse

2016-08-23
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0371 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-08-17 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
Datum

Dnr 2015/KS0371

2016-09-05

Ert dnr BN 2015-0650

Avd: Strategisk samhällplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande samråd för detaljplan för Centrum,
Kv Pallas 1.
Bottenvåningens fasader mot Strandpromenaden och Hallbergsplatsen bör utformas
som attraktiva publika utrymmen med stora fönsterpartier och välkomnande entréer.
Plankartan bör kompletteras med utfartsförbud bör att säkerställa att Strandpromenaden förblir bilfri och ett attraktivt flanörstråk.
Det avsteg från parkeringsnormen som Kommunfullmäktige godkände i den tidigare
detaljplanen räcker för att täcka parkeringsbehovet. Det finns inga stora fastighetsrättsliga eller genomförandefrågor som planen leder till. Samhällsbyggnadsnämnden
kan därmed anta den reviderade detaljplanen.
I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällplanering

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. Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Kv. Pallas – Höghuset, Borås Stad från
Samhällsbyggnadsnämnden. BN 2015-0650
2016/KS0565

Publicerad på internet:
Handlingarna bedömda för
publicering på internet:
Infogade filer:
Handläggare:

2016-07-22 10:04:14
Handlingarna är ännu ej bedömda

Inkomdatum:
Händelsetyp:

2016-07-21
IN

Ja

Text:

Inbjudan till samråd för detaljplan för
Centrum,
Kv. Pallas – Höghuset, Borås Stad.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade höghuset i kvarteret Pallas samt
att justera byggrätten för befintlig parkeringsramp. Det planerade höghuset ska ge Borås ett
landmärke med en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan kvarteren i
rutnätsplanen och Stadsparken, fristående från kvarteret. Som landmärke är det viktigt att
byggnaden utformas med hög arkitektonisk nivå.

Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och är en del av kvarteret Pallas
sydvästra hörn. Det ansluter till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs
Viskan i söder. Planområdets totala areal är ca 800 kvm och omfattar kvartersmark och en
mindre del av Hallbergsplatsen som är allmän platsmark.

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
http://www.boras.se/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/samhallsbyggnadsforvaltn
ingen/planerochplanprogram/planerochplanprogram/mappforplanerochplanprogram/centrum
pallas1mflhoghuset.5.1eb673ee14e8f7166443a6c.html

Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan
förlora rätten att överklaga.

Samrådstiden pågår den 25 juli – den 9 september.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post: Kristina2.axelsson@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post: Michaela.Kleman@boras.se
Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Ring gärna före besök.

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 9 september via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-0650. 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 20 juli 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Vänliga hälsningar,
Agnes Sandstedt
Detaljplaneavdelningen
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn: 033-35 85 00
Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

Infogade filer
Pallas samråd planbeskrivning .pdf (5434 KB)
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BORÅS STAD

SAMRÅD
Delegations beslut
2016-07-20 § Pl 2016-000007
BN2015-0650

Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum,
Kv. Pallas - Höghuset, Borås Stad .
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade höghuset i kvarteret Pallas samt att
justera byggrätten för befintlig parkeringsramp. Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke
med en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan kvarteren i rutnätsplanen och
Stadsparken, fristående från kvarteret. Som landmärkc är det viktigt att byggnaden utformas med
hög arkitektonisk nivå.
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och är en del av kvarteret Pallas sydvästra
hörn. Det ansluter till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs Viskan i söder.
Planområdets totala areal är ca 800 kvm och omfattar kvartersmark och en mindre del av
Hallbergsplatsen som är allmän platsmark.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/ detaljplan. Där finns även utredningar som utgör
underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
rernissinstanser 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.
t
Samrådstiden pågår den 25 juli - den 9 september.

Plats fö r besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post: Kristina2.axelsson@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post: Michaela.Kleman@boras.se
Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Ring gärna före besök.

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/ remissvar senast den 9 september via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-0650. 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 20 juli 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Detaljplan för del av Centrum
Kv. Pallas - höghuset
Samråd

BN 2015-0650

Sammanfattning
Den nya detaljplanen skiljer sig från gällande detaljplan P1214
avseende bostadsändamål i höghuset. Planen ger även en
justerad byggrätt för den beﬁntliga parkeringsrampen samt
möjlighet till anläggningar under mark. Gällande detaljplan
tillåter centrumverksamhet i höghuset till skillnad från den
här detaljplanen som även tillåter bostäder.
Gällande detaljplan syftar till att ge Borås ett landmärke med
hög arkitektonisk kvalitet vid infarten till Borås i en höjd av
20-34 våningar.
Enligt Borås Stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör för en
förtätning av kvarteret Pallas med bostäder.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Pallas 1 m.fl. - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 5 juli 2016.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade
höghuset i kvarteret Pallas samt att justera byggrätten för
beﬁntlig parkeringsramp.

Bebyggelsen i kvarteren norr och öster om Pallas har kulturhistoriska värden och utgörs av småskalig kvartersbebyggelse
i två till fem våningar och är omnämnda i Borås Stads
kulturmiljöprogram. Användningen är bostäder, butiker och
kontor. Väster om Hallbergsplatsen ligger Hotell Grand som
byggdes 1971.

Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke med
en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan
kvarteren i rutnätsplanen och Stadsparken, fristående från
kvarteret. Som landmärke är det viktigt att byggnaden
utformas med hög arkitektonisk nivå.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och
är en del av kvarteret Pallas sydvästra hörn. Det ansluter
till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs
Viskan i söder. Planområdets totala areal är ca 800 kvm och
omfattar kvartersmark och en mindre del av Hallbergsplatsen
som är allmän platsmark.
Fastigheterna i kvarteret Pallas är privatägda och ägs av olika
partnerskap mellan Cernera AB och Järngrinden AB.

Gällande detaljplan
Området omfattas av detaljplan P1214 som vann laga kraft
2015-04-15.

Kommunala beslut
Detaljplanen för Pallas P1214 vann laga kraft 2015-04-15
efter Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens beslut
innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i detaljplanen
eftersom det inte ansågs förenlig med gällande praxis för
traﬁkbuller. Beslutet togs i överenskommelse med kommunen
och har inneburit att övrig byggnation inom kvarteret Pallas
har kunnat påbörjas.
2015-05-25 yttrade sig Kommunstyrelsen angående
exploatörens begäran om planändring och uppmanade
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-0611 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen.

Ny bebyggelse
Gällande detaljplan P1214 möjliggör ett höghus i anslutning
till Hallbergsplatsen. Byggrätten möjliggör centrumändamål
och parkeringsramp.
För kvarteret pågår en stor ombyggnad som bland annat
innebär nya fasader, påbyggnad med bostäder och ett höghus.
Det höga huset som blir 20-34 våningar. Kvartershusets
källarvåning och markvåning kommer fortsatt innehålla
galleria. Över det ﬁnns fyra parkeringsvåningar. Den pågående påbyggnaden omfattar två bostadsvåningar med en
öppen gård med möjligheter att ha planteringar.
Den nya detaljplanen skiljer sig endast från gällande detaljplan P1214 avseende bostadsändamål i höghuset och justerad
byggrätt för den beﬁntliga parkeringsrampen samt möjlighet
till tekniska anläggningar under mark. Gällande detaljplan
tillåter endast centrumverksamhet i höghuset till skillnad
från den här detaljplanen som även tillåter bostäder.I denna
planen tillåts även den beﬁntliga parkeringssnurran att vara
kvar. I föregående detaljplan skulle åtkomsten till parkringsvåningarna lösas med en annan typ av ramper.

Stadsbild och gestaltning
Utmärkande för centrala Borås är Viskan, Stadsparken och
rutnätsstaden. Till de starka formerna tillkommer ett högt
hus vid Viskan, i skarven mellan Stadsparken och rutnätsstaden. På långt håll samspelar formerna och en slank proﬁ l
då den vertikala solitären är av vikt, vilket föranleder en
planbestämmelse att huset inte får vara lägre än 20 våningar
för att uppnå en slank vertikal volym. Landmärken är viktiga
för orienteringen i en stad och bidrar till en intressant skyline.
Staden kommer att förändras med det höga huset i kv Pallas
som kommer att ge staden en ny målpunkt. Borås har en stor
variation av uttryck i arkitektur och platser. Sammanhållande
är den rytmiska upprepningen i rutnätsstadens form och
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Gestaltningsförslag. Kvarteret Pallas sett från Sandwalls plats.

Stadsparken och Viskan
DETALJPLAN
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Kvartershuset

S

Höghuset

Viskan
Orangeriet

Orienteringskarta

Teaterbron
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Viskans vatten. Då höghuset kommer att bli framträdande
i hela centrala staden är en hög arkitektonisk kvalitet en
förutsättning.
Pallashuset kommer att markera entrén till Stadsparken från
Hallbergsplatsen. Läget i innerstaden markerar också den
västra infarten till centrum. Borås kan komma att få ytterligare ett landmärke vid södra infarten från Annelundsmotet
i form av Vitsippanprojektet. Tillsammans med kv Nejlikan
på Druvefors blir det tre solitärer med olika höjd och olika
uttryck.
En positiv effekt med att förtäta är, förutom de samhällsekonomiska vinsterna med att samutnyttja infrastruktur, att
folk bidrar till med rörelse och liv i staden, vilket bidrar till
att öka stadens attraktivitet. Människors största intresse är att
se andra människor och att skapa olika slags mötesplatser är
viktigt.

Höghuset ny målbild i staden,

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en översiktlig undersökning om vindförhållandena
runt kv Pallas (Klimator, 2014-06-27). Den är tillämpbar
även för den här detaljplanen. Rapporten beskriver hur man
kan klara åtgärder mot alltför stor vindpåverkan på liggande
förslag på egna fastigheten med eventuella kompletteringar
av planteringar på allmän platsmark.
Vy från Smedsgatan

Historik och kulturmiljöer
Kv. Pallas skapades av två kvarter och en bit av Holmsgatan
år 1969. Byggnaden inom kvarteret Pallas uppfördes i betong
med synlig ballast av vit sten och stod klar 1971. Syftet
var att bygga ett varuhus med parkeringsanläggning för
Domus. Varuhuset fanns i entréplan och källarvåning, som
nåddes med Borås första rulltrappa. Parkeringshuset består
av tre våningar och ett däck utan tak på fjärde våningen.
Mot söder och Viskan byggdes en parkeringsramp i spiral.
Sex meter höga, genombrutna betongelement hängdes
utanpå de norra och södra fasaderna framför de tre nedersta
parkeringsvåningarna. De spetsmönstrade betongelementen
ersattes senare av brutalistiska snedställda betongelement
som plockats bort i pågående ombyggnation. Efter ombyggnationen kommer det ﬁnnas ﬂer butiker, café samt kontor
mot Hallbergsplatsen.

Kvarteret från Stadsparken. Utan den beﬁntliga p-snurran.

Bostäder
I den redan planerade exploateringen som sker med stöd
av detaljplan P1214 så tillkommer 40 lägenheter ovanpå
kvartershuset. Genom den nya detaljplanen kommer även
höghuset kunna användas för bostäder. Där ﬁnns det möjlighet att skapa ca 100 stycken nya lägenheter.

Sandwalls plats fortsätter i Strandpromenaden
DETALJPLAN
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Arbetsplatser
Planerad exploatering och förtätning av kvarteret som sker
med stöd av gällande detaljplan P1214 kommer innebära
en upprustning av beﬁntliga lokaler samt möjliggöra nya
handelslokaler, kontor och hotell. Genom detta skapas nya
arbetstillfällen i centrum.

Offentlig och kommersiell service

Hallbergsplatsen från söder

Genom gällande detaljplan P1214 stärks utbudet av kommersiell service i centrum. Inom en kilometer från planområdet
ﬁnns offentlig service i form av fem förskolor och ﬂera
skolor. Det ﬁnns ett behov av ﬂer förskolor i centrum, och
kommunen bedriver ett aktivt arbete för att få fram ﬂer.
Genom denna detaljplan kan ytterligare ca 100 nya lägenheter
skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell och offentlig service i centrum.

Barnperspektivet
Lekplatser ﬁnns nära bostäderna i kv Pallas. Stadsparken
ﬁnns direkt utanför planområdet och Annelundsparken
450 meter åt öster. Entrén till bostäderna i höghuset ligger i
direkt anslutning till stråket utmed Viskan. Gatorna i centrala
staden planeras att bli gångfartsgator. Skolor ﬁnns på promenad- eller cykelavstånd.
Lilla Brogatan vid kv Pallas och Narcissus innan ombyggnationen

Stadens centrum erbjuder en stimulerande miljö med
möjligheter till shopping, biografer, bibliotek och fritidsanläggningar som bad och idrottsplatser. Ett stort utbud
av kollektivtraﬁk bidrar till att skapa en rörelsefrihet för
unga och ger korta restider till idrottsanläggningar, natur,
löpslingor och fotbollsplaner.
Att det planeras ﬂer bostäder i centrum medför att det ﬁnns
ﬂer människor i rörelse ﬂer timmar på dygnet både i parken
och på gator och torg. Boende i höghuset med utsikt över
parken och verksamheter i bottenvåning med butiker bidrar
till trygghet.

Stadsparken, rekreation

Samtliga lägenheter i kv Pallas får tillgång till uteplats,
antingen som balkong i höghuset eller till gård på plan sex i
kvartershuset.

Tillgänglighet
Planområdet är plant. Byggnadernas utformning leder inte till
hinder eller begränsningar för personer med funktionsnedsättning.

Hallbergsplatsen
8
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CENTRALSTATIONEN

RESECENTRUM

40 0 M

BRODALSMOTET

ANNELUNDSMOTET
Traﬁkkarta

3. Gator och trafik

bussar

lastbilar, angöring

bilar

planområde

Gatunät
Planområdet ligger centralt innanför cityringen med ca 400
meter till Resecentrum. Det är väl försörjt med lokalbussar
på Lilla Brogatan och ett stort utbud av regional buss- och
tågtraﬁk vid Resecentrum. Det innebär att man kan förvänta
sig en låg andel bilresor. Läget i staden ger också kort
körsträcka till påfart på riksväg 40. Planen bidrar därför
positivt till Borås stads mål om en bilfri stadskärna där
kollektiva transportsystem dominerar.
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en traﬁkutredning (Sweco, 2013-11-15). Den baserades på att det skulle vara möjligt att använda höghuset för
bostäder och är därför tillämpbar även för denna detaljplan.
Den tillkommande biltraﬁkalstringen från planen beräknades bli cirka 1 100 bilförﬂyttningar/vardagsdygn. Av dessa
beräknas 500 alstras av bostäderna och resterande 600 till
ungefär lika delar av kontor och hotell.
Med utgångspunkt från den förväntade traﬁktillväxten och
inklusive den ökade alstringen från Pallas har en kapacitetsbedömning gjorts för korsningarna Lilla Brogatan – Sven
Erikssonsgatan och Varbergsvägen – Lilla Brogatan – rampanslutning med riksväg 40. Den ytterligare traﬁkbelastningen

DETALJPLAN

Pågående planarbeten

från planen beräknas bli förhållandevis liten och kapaciteten
bedöms vara tillräcklig i båda korsningarna för de framtida
traﬁkmängderna. Ett problem har varit Varbergsvägens norra
tillfart där de framtida traﬁkmängderna riskerar att ge köer
som växer förbi Brodalsgatan och därmed riskera att skapa en
blockeringssituation. Bussar leds nu om via rondellen på Lilla
Brogatan till Resecentrum vilket gör att framkomligheten
blivit bättre.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området. Hallbergsplatsen har ca 30 platser för cyklar. I övrigt saknas markerade
platser för cykelparkering i anslutning till området. Den
planerade exploateringen innebär att behovet av cykelparkeringar kommer att öka för såväl besökare som dem som bor
och arbetar inom kvarteret. Fler platser bör sökas närmare
Strandpromenaden och närliggande torgytor. För att göra
cykelåkande attraktivt samt av säkerhetsskäl behöver ﬂer
cykelparkeringar anordnas. För boende och arbetande bör
låsbara cykelrum inom kvarteret ordnas.
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Kollektivtrafik

Avfall

Området är väl försörjt med kollektivtraﬁk. Hållplatser ﬁnns
utmed Lilla Brogatan som idag traﬁkeras av fem stadslinjer
och en lokallinje, totalt 30 turer i båda riktningarna varje
timma under högtraﬁkperiod på vardagar. Avståndet till
Resecentrum (tåg och vissa regionala busslinjer) och Södra
Torget (övriga stadslinjer och vissa regionala busslinjer) är ca
400 respektive 200 meter.

Byggnaderna och lägenheterna ska utformas med utrymmen inomhus för källsortering av avfall. Gemensamma
avfallsutrymmen för boende respektive verksamhetsutövare
anordnas på lämplig plats i enlighet med Renhållningsordning för Borås Stad. Hämtningsfordon ska kunna angöra
intill avfallsutrymmen på ett traﬁksäkert sätt. Nivåskillnader
bör undvikas. Närmaste återvinningsstation ﬁnns idag vid
Krokhallstorget ca 250 meter nordväst om planområdet.

Biltrafik och bilparkering
Parkeringshuset i kvarteret Pallas kommer att kunna erbjuda
413 parkeringsplatser. Behovet av parkeringsplatser för hela
kvarteret har studerats i en särskild parkeringsutredning
(Koucky 2016-03-21). Enligt den gällande parkeringsnormen
beräknas parkeringsbehovet uppgå till 429 platser. På grund
av kvarterets stora tillgång till parkering och det centrala
läget med god tillgång till service och kollektivtraﬁk har
Kommunstyrelsen beslutat om ett avsteg från parkeringsnormen angående Kv. Pallas.
Borås Stad arbetar med ett ny parkeringsnorm med större
ﬂexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter.
Enligt remissförslaget från 2015 skulle det minsta antalet
parkeringsplatser vara 320.
Tillgången till markparkeringsplatser är begränsad och
beﬁntliga platser är avsedda för angöring och kortare ärenden. Parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter i kv
Pallas ska i första hand fyllas inom kvartersmarken.

Angöring och utfarter
Angöring till kvarteret Pallas, till parkeringsgarage samt
varumottag sker från Hallbergsplatsen. På Lilla Brogatans
norra sida ﬁnns ﬁckor som utgör lastzon klockan 06-11, övrig
tid tillåts korttidsparkering.

5. Mark
Natur och vegetation
Marken inom planområdet är bebyggd eller hårdgjord. I
naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, Borås
miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde III
(I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men utgör
ändå viktiga biotoper.

Lek och rekreation
Planområdet gränsar till Stadsparken som utgör Borås äldsta
kulturpark och började anläggas år 1897. Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla rekreationsområden.
Det har länge pågått en diskussion i Borås om hur Stadsparken kan bli tryggare att vistas i. Genom att lägga ett högt
hus med bostäder och verksamheter som befolkar park- och
stadsrum med gående och cyklister ges en större trygghet
under större del av dygnet. Med det nya caféet och möteslokaler, Orangeriet, med utomhusscen framför Teaterbron rör
sig också ﬂer i parken.

4. Teknisk försörjning

I södra delen av parken ﬁnns Stadsparksbadet som är en
viktig målpunkt. Sommaren 2013 byggdes en välbesökt
äventyrslekplats norr om badhuset. Det ﬁnns också en
äventyrsgolfbana på en höjd mot Sven Ericssongatan.

Vatten, avlopp och dagvatten

Geoteknik och Radon

Fastigheten Pallas 1 är ansluten till det kommunala vattenoch spillvattennätet. Dagvattennät ﬁnns också utbyggt till
området.

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en geoteknisk utredning av den del av planområdet
som innehåller nybyggnation (WSP, 2011-09-30, med
komplettering 2013-10-15). Den är tillämpbar även för denna
detaljplan.

För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för den höga
byggnaden krävs en lokal tryckstegring.

El, tele och fiber
Ledningar för tele och bredband ﬁnns utbyggda i anslutning
till området. Det är exploatörens ansvar att samråda med
respektive lednings- och nätägare kring villkoren för anslutning.

Eftersom den siltiga sanden delvis har låg till mycket låg
fasthet ska det nya bostadshusets stomme och väggar
grundläggas med pålar till fasta bottenlager. Schaktarbeten
ska ske i torrhet. Eftersom grundvattenytan genombryts vid
byggandet av källare kommer pumpning att ske.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.
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Förorenad mark
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en markundersökning av den del av planområdet
där höghuset planeras (WSP 2011-08-30). Den är tillämpbar
även för denna detaljplan. Undersökningen påvisar halter av
organiska ämnen över nivån för känslig markanvändning
(KM). Påträffade halter bedöms inte utgöra en risk för
nuvarande användning eller föreslagen exploatering.

6. Vatten
Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbyggnadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan, tar fasta på.
Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan. Stråken
utmed Viskan behöver plaster och torg som inbjuder till
möten mellan människor.
Promenaden längs Viskan är idag både gång- och cykelväg. I
gällande detaljplan P1214 ingår att bredda Strandpromenaden
och få plats med uteservering genom att träden tas ner,
samt att gräsremsan och gång- och cykelstråket får samma
stenbeläggning lik den på Sandwalls plats för att möta upp
till en högre standard.
Viskan har mellan Öresjö till Jössabron klassiﬁceringen
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Det största skälet till klassningen otillfredsställande
ekologisk status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfallet. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist till år 2021
för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status.
Tidfristen beror på att det bedöms vara tekniskt omöjligt att
uppnå normen år 2015. Planen innebär inga förändringar av
förhållanden i Viskan som försämrar möjligheten att uppnå
god ekologisk status år 2021 eller att bibehålla god kemisk
ytvatten status år 2015.

Strandpromenaden vid Pallas innan ombyggnationen

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs
med hänvisning till att området är redan ianspråktaget och
bebyggt.

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Minerva innan ombyggnationen

Översvämningsrisk
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
studerades översvämningsrisken för området. HDI konsulter
utförde 2010 på uppdrag av Borås Stad en detaljerad
översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och
Viaredssjön. I en rapport daterad 2013-10-10 har DHI gjort
en justering av beräkningen av ﬂödena och maxnivåerna i
Viskan eftersom nya rapporter visar att vatten kommer att
stiga mer än tidigare beräkningsmodeller visat.

Översvämningskartering som visar var det ﬁnns översvämningsrisk.
DETALJPLAN
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Vid nyexploatering av bostäder och centrumverksamheter
på mark med översvämningsrisk kan konsekvenser av en
översvämning lindras med översvämningståliga konstruktioner och möjlighet att ta sig till och från byggnader. Bebyggelse och mark ska utformas så att översvämmande vatten
upp till +133 (Borås lokala höjdsystem från 1973) inte skadar
byggnader och infrastruktur. Det är fastighetsägarens ansvar
utforma byggnaden så att känslig utrustning i källarplanet
inte skadas, till exempel el och hissar.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det ﬁnns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
och omgivningsbuller bedöms inte komma att överskridas på
grund av den verksamhet som medges i detaljplanen.

7. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms
inte som nödvändiga.

Buller
En traﬁkbullerutredning har utförts av ACAD (2015-10-08)
samt en reviderad rapport (2016-05-25) för de planerade
bostäderna i höghuset. Beräkningarna visar att ekvivalent
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 55 dB(A) vid
delar av det planerade husets fasader. Som högst uppgår ekvivalent ljudnivå till 60 dB(A) vid fasad mot väster. Värdena
avser frifältsvärden vid slät fasad utan avskärmning från
balkongplattor och skärmar. Eftersom ekvivalent ljudnivå
ej överskrider 60 dB(A) vid någon fasad är det möjligt att
bygga smålägenheter på högst 35 m2 . Smålägenheterna klarar
riksdagens riktvärden oavsett var de placeras i byggnaden,
utan bullernedsättande åtgärder.
För redovisning av bullervärden över byggnaden se
bullerutredningen (ACAD, 2016-05-25). Bullerutredningen
redovisar även hur bullret löses för varje lägenhetstyp med
planlösningar. Planlösningar och bullervärden illustreras på
bilden på sida 15.
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Lägenheterna med fasad mot norr (gröna lägenheten på
sida 15) är minst bullerutsatta de har bullervärden mellan
45 och 50 dB(A) . På den sidan av huset, samt alla de andra
lägenheterna på de lägre våningsplanen, uppfylls riktvärdet
enligt bullerförordningen utan att extra åtgärder krävs för
dessa bostäder.
I lägenheterna mot Strandpromenaden och Stadsparken (de
gula lägenheterna) är bullervärdena upp till 55 dB(A). Här
krävs det ljudabsorbenter i balkongerna för att komma ner till
värden som uppfyller förordningen. Balkongerna förses med
ljudabsorbenter i taket och tätt räcke. Det bedöms ge 3-5 dB
dämpning av ljudnivån vid fasaden.
Den delen av huset som är mest bullerutsatt har fasader mot
Lilla Brogatan och Hallbergsplatsen (orangea lägenheter på
sida 15). För att klara riktlinjerna för buller behöver dessa
lägenheter både dämning i balkongen samt att balkongen
förses med balkongskärmar. Skärmens storlek motsvarar att
75 % av ytan ovanför räcket. Borås Stad anser att detta är en
godtagbar lösning då samtliga balkonger kommer att glasas in
för att öka komforten för de boende.
Länsstyrelsens tolkning av bullerreglerna är att glasskärmar
framför fasad inte får användas för att dämpa buller, men att
5 % av lägenheterna kan tillåtas överskrida bullerriktlinjerna.
Kommunen har därför valt att arbeta vidare med att tillåta
5 procents avsteg för lägenheterna markerade med orange
i bilden på sida 15. För att klara detta ska de lägenheterna
göras om till smålägenheter på max 35 m2 eller andra ytor
som t.ex. förråd eller centrumverksamhet.
I plankartan regleras detta med bestämmelser om störningsskydd som lyder: Om ekvivalent nivå vid bostadens fasad övergår 55
dB(A) ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalet ljudnivå på
högst 55 dB(A) samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A).
För små lägenheter med en boarea på max 35 m2 gäller krav att minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om
ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är mer är 60dB(A).
Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalent ljudnivå på högst
55 dB(A) samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A). Om
bostaden har en eller ﬂera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats
vara högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal
ljudnivå. 5% av lägenheterna får ha en ljudnivå upp till 60 dB(A).
Övriga lägenheter med bullervärden upp till 60 dB(A) ekvivalet
ljudnivå ska vara smålägenheter med en boarea på max 35m2.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Upp till 50 dB(A)
Upp till 55 dB(A)
Upp till 60 dB(A)

Planlösningar och buller

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning
med miljökvalitetsnormer 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.

DETALJPLAN

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.
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte komma att överskridas på grund av den verksamhet som medges i detaljplanen.
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8. Planbestämmelser

marken och 4,5 m meter upp ska marken vara tillgänglig för
allmänheten (x). På kartan nedan syns en pil där tanken är att
människor ska kunna gå förbi under taket.

Kvartersmark område 1
Beteckningen C1B1PE gäller för det höga huset (område 1
på bilden). C1 betyder centrumanvändning och tillåts i hela
byggrätten. Centrumändamål kan vara t.ex. handel, kontor,
hotell mm. B1 betyder bostäder som tillåts i hela byggrätten
utom i markplan. Bostäder tillåts inte i markplan för att
markplanet ska vara till för butiker. P betyder att parkering
får ﬁnnas i form av ramp. E betyder att tekniska anläggningar får ﬁnnas, t.ex. en transformatorstation.

Kvartersmark område 2
Beteckningen C2B2PE gäller för den beﬁntliga parkeringssnurran och delar av byggrätten för det låga huset samt
balkonger för höghuset ovanför den låga byggnadsdelen
(område 2 på bilden). Det som skiljer användningsbestämmelserna från det höga huset (område 1) är att i område 2
tillåts centrum och bostäder upp till +141 över grundkartans
nollplan. Höjden +141 motsvarar två våningar från marken
räknat. Över de två våningar får det ﬁnnas balkonger.

Det ﬁnns en bestämmelse där det står att +205 är den lägsta
totalhöjden och att +238 är den högsta totalhöjd i meter över
grundkartans nollplan. Dessa bestämmelser gör att byggrätten för höghuset motsvarar minst 20 och max 34 våningar.
Den lägsta tillåtna höjden är satt för att byggrätten ska ge
landmärket en hög och slank proﬁ l. Detta gäller för område 1
och delar av område 2 där det får ﬁnnas balkonger.

Höjden på två våningar är samma i den omgivande planen. I
omgivande planer ﬁnns det även bestämmelser som reglerar
parkeringslösningar som inte länge är aktuella. Dessa
bestämmelser bedöms inte vara i konﬂ ikt med det som
föreslås i aktuell plan. I detta område ﬁnns även en nockhöjd
reglerat för att begränsa höjden. Nockhöjd har använts för att
vara mer ﬂexibel än en totalhöjd.

Byggnadsdelar får inte sticka upp ovanför totalhöjden i det
höga huset, förutom anordning för vindskydd eller master
och antenner. Antenner och master behövs för att markera
ﬂyghinder och till exempel för åskledare.

Parkeringsrampen har en nockhöjd på +150 meter över
grundkartans nollplan, vilket motsvarar dagens parkeringsramp som är 5 våningar hög.

Entrévåningen på det höga huset ska karaktäriseras med
hög takhöjd. Det ﬁnns bestämmelser som säger att minsta
rumshöjd ska vara 4,0 m i våning ett i markplan.

Bestämmelsen om att bostäder inte tillåts i markplan är
samma som i område 1. Det är även bestämmelserna om att
P parkering endast får ﬁnnas i form ramp och att tekniska
anläggningar får ﬁnnas.

Den delen av det höga huset som har bestämmelserna f3
och x ska vara öppet i markplan och bebyggt ovanför. Det
får ﬁnnas pelare i hörnen för grundläggning (f3) men från

LÅGDEL

2
1

3
VISKAN
HALLBERTSPLATSEN

16

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Område 2 och 3
Det ﬁnns en bestämmelse markerat med ett e som ger byggrätt för balkonger ovanför allmän platsmark samt ovanför
den lågdelen av byggprojektet. Syftet med att bestämmelsen
är att ge byggrätt för balkonger men att begränsa antalet
kvadratmeter som får bli balkong för att behålla byggnadens
smala siluett. De 75 kvadratmetrarna balkong som får ﬁnnas
ska fördelas över båda områdena med ett litet e. Det får
alltså inte vara 75 m2 per område med e, utan max 75 m2 per
våningsplan. På Illustrationen är det ritat med 6 balkonger
där 3 är ca 10 m2 och 3 som är 3 ca 15 m2 .

»

Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

»

Vi utformar socialt hållbara bostäder över generationsoch kulturgränser med en blandad bebyggelse av
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

»

Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro,
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan
får en framträdande plats och ger möjlighet till både
aktiviteter och sinnesro.

»

Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

»

Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter
och upplevelser så att staden lever under dygnets ﬂesta
timmar.

»

Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska
lösningar.

Allmän platsmark område 3
Del 3 på bilden nedan är allmän platsmark, vilket i detta
fall innebär strandpromenad eller torg. Beteckningen på
plankartan är Lokalgata (CB). Bokstäverna inom parentesen
står för centrumändamål och bostäder och är till för att
tillåta dessa användningar ovanför allmän plats. Marken ska
vara tillgänglig för allmänheten i markplan och över marken
får balkonger till hotell och bostäder ﬁnnas. Balkongerna får
sticka ut 2 meter från fasad förutsatt att de är 4,5 meter upp
från marken. Fundament och andra tekniska anläggningar
till centrum och bostäder får ﬁnnas under marken. Detta
kan t.ex. vara en fettavskiljare till eventuell restaurang eller
anordningar som behövs för grundläggning. Bestämmelsen
möjliggör att kvarterets funktioner kan rymmas under mark
och att marken kan tillhöra kommunens fastighet i markplan
och balkongerna ovanför tillhör fastigheten till kvarteret
Pallas.

Det planerade exploateringen som möjliggörs genom detaljplan P1214 bidrar därmed till att förverkliga Vision 2025.
Att tillåta bostäder i höghuset är särskilt viktigt för att bidra
till ﬂer invånare i stadskärnan, och en blandning av olika
verksamheter och bostäder i stadskärnan.

Hela planen

Översiktlig planering

På grund av de geologiska förutsättningarna krävs att bebyggelsen pålas för att garantera att marken blir stabil. För detta
ﬁnns en bestämmelse om att marken ska pålas.

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Det aktuella
området ingår i stadskärnan och redovisas som bostadsbebyggelse.

Byggnad ska utföras vattentät upp till +133 m över
grundkartans nollplan. Höjden motsvarar dagens marknivå.
Denna bestämmelse är satt för att undvika skador vid höga
vattenﬂöden i framtiden.

Störningsskydd
I planen är det nödvändigt att reglera buller för att garantera
att en god ljudmiljö uppnås. Förklaring till bullersituationen
och bestämmelserna som är satta i plankartan ﬁnns på
sidorna 14 och 15.

9. Övergripande beslut

Miljömål
Av de nationella miljömålen har begränsad klimatpåverkan,
frisk luft och god bebyggd miljö relevans för planen. En
tätare bebyggelsestruktur ökar serviceunderlaget och ger
även förutsättningar för resurssnåla transporter. Detta i
sin tur kan minska användningen av fossila bränslen och
minska utsläpp och klimatpåverkan. När det gäller god
bebyggd miljö är traﬁkbuller och körsträcka med bil viktiga
indikatorer. Även för miljömålet frisk luft är en minskning av
biltraﬁk viktig för att nå målet. En av framgångsfaktorerna
för att begränsa biltraﬁken är att åstadkomma en ökad
användning av kollektivtraﬁk. Det förutsätter en god tillgång
till kollektivtraﬁk vilket planområdet har.

Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanearbete. Följande strategier berör exploateringen i kv Pallas:
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I de lokala miljömålen för Borås 2013-2016 står att ett
prioriterat område är hållbar samhällsplanering. Borås Stad
ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill
vistas och bo samt platser där det är enkelt att mötas på ett
tryggt och miljömässigt hållbart sätt.

Stadsbyggnadsprogram
Stadsbyggnadsprogrammet för Borås, Staden vid Viskan,
godkändes av kommunfullmäktige i augusti 2002. Bostäder
ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan och stråken utmed
Viskan behöver platser och torg som inbjuder till möten
mellan människor.

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

Planunderlag
I samband med den gällande detaljplanen(P1214) togs
följande utredningar fram:
»

Bullerutredning (ACAD, 2015-10-08).

»

Geoteknisk undersökning (WSP, 2013-10-15).

»

Traﬁkutredning (SWECO, 2013-11-14).

»

Flyghinderanalys (LFV, 2013-02-05).

»

PM översvämningsrisk (DHI, 2013-10-10).

10. Konsekvenser

»

Vindstudie (Klimator, 2014-06-19).

Behovsbedömning

För den aktuella detaljplanen har bullerutredningen kompletterats parkeringen har utretts vidare:

Grönområdesplan
Stadsparken är utpekad med högsta klass i Borås Stads
Grönområdesplan, antagen 2014.

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet eller buller negativt. Området är utsatt för höga
bullernivåer och det följs upp med planbestämmelser. En
förutsättning för boendes hälsa och säkerhet är att traﬁkbullerstörningar och riskbild hanteras enligt planens bestämmelser samt att bullerfrågorna följs upp i bygglov.

»

Bullerutredning (ACAD, 2016-05-25).

»

Parkeringsutredning (Koucky & partners 2016-03-21).

Medverkande tjänstemän/samverkan
En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.

Naturvärden
Förtätning av bebyggelsen bedöms innebära liten inverkan på
livsmiljön för djur-, insekts- och växtarter i området. Området innehåller idag inga utpekade hotade arter eller utpekad
värdefull natur.

11. Administrativa frågor

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

Anders Johansson
planarkitekt
Kristina Axelsson
planarkitekt

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och
handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är inte
aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen,
Eftersom planen är en utökning av markanvändningen i
beﬁntlig byggrätt bedöms den inte vara av betydande intresse
för allmänheten. Inte heller bedöms detaljplanen medföra
betydande miljöpåverkan.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Centrum, Kv, Pallas - höghuset, Borås Stad, upprättad den 5 juli 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.

Exploateringen av kvarteret Pallas kommer medföra
omfattande förändringar och upprustning av allmän plats i
anslutning till kvarteret. Hallbergsplatsen kommer utgöra en
yta med blandad traﬁk, angörning och transporter både till
kvarteret Pallas och Prometeus. Korsande stråk av biltraﬁk,
fotgängare och cyklister kommer kräva att området behöver
omdisponeras. Strandpromenaden kommer behöva byggas
om för att anpassas till exploateringen samt till Södra Strandgatan och till Sandvalls plats.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

3 kvartalet 2016
4 kvartalet 2016
1 kvartalet 2017
1 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet eller att den
överklagas.
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Borås Stad.
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad.

Genomförandetiden för gällande detaljplan, P1214 (laga
kraft 2015-04-15) har inte gått ut. Ett exploateringsavtal
ﬁnns upprättat som bl.a. regler genomförandet av utbyggnad
och upprustning av allmän plats på Hallbergsplats och
Strandpromenaden. Den nu aktuella detaljplanen skiljer sig
från gällande plan främst genom att den, förutom centrumändamål, även tillåter bostäder i höghusdelen. Detaljplanen
bedöms därför inte påkalla något behov av att reglera kostnader för ombyggnationen av allmän plats.
I anslutning till planområdet ﬁnns ledningar som kan komma
att påverkas av den planerade byggnationen. I det fall att
ledningarna inte kan ﬁnnas kvar eller på annat sätt riskerar
att påverkas, är det respektive fastighetsägare, som avser att
genomföra byggnationen, som ansvar för att träffa överenskommelser med respektive ledningsägare.

3. Fastighetsrättsliga frågor
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

Fastigheter inom planområdet: Se fastighetsförteckningen.

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter
som uppkommit genom planen behöver beaktas (exempelvis
förlorad byggrätt).

Detaljplanen medger att transformatorstation kan inrymmas inom planområdet. För att den möjligheten ska kunna
utnyttjas bör Borås Elnät AB träffa avtal med berörda
fastighetsägare. Avtalen kan lämpligen fullföljas genom att de
säkerställs med servitut eller ledningsrätt.

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.

Detaljplaneområdet inrymmer både en 3D-fastighet samt
ﬂera 3D-utrymmen. Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom planområdet att anpassa fastighetsindelningen till
byggnadens olika funktioner och användning.

4. Tekniska frågor
Kvarteret Pallas är ansluten till det kommunala vatten- och
spillvattennätet.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för höghusdelen
krävs en lokal tryckstegring.
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Borås Energi- och Miljö AB ansvarar för att träffa överenskommelser med de fastighetsägare inom planområdet som
berörs av tryckstegringsanläggningen.
Ledningar för tele och bredband ﬁnns utbyggda i anslutning
till kvarteret.
Detaljplanen bedöms inte föranleda behov av åtgärder på
traﬁknätet utanför planområdet.

5. Ekonomiska frågor

Ledningsåtgärder:
Utbyggnad av anläggningar för vatten, avlopp, spillvatten, el,
tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som
har att ﬁnansiera utbyggnaden genom anslutningsavgifter
och/eller genom avtal.

Stadskansliet

Johannes Olsson
Mark och exploateringsingenjör

Ekonomiska konsekvenser för kommunen:
»
Detaljplanen ansluter till allmän plats där frågor kring
ﬁnansiering av ombyggnad av Hallbergsplatsen och
Strandpromenaden har reglerats i ett exploateringsavtal.
»

Detaljplanen bedöms därför inte medföra några ytterligare kostnader för kommunen.

Ekonomiska konsekvenser för ägarna av Pallas 1 och 3:
»

Kostnader för upprättandet av detaljplanen.

»

Kostnader för byggnation.

»

Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).

»

Kostnader till följd av de överenskommelser som man
behöver träffa med Borås Energi och Miljö AB, Borås
Elnät AB samt övriga vars anläggningar eller rättigheter
berörs av planerad byggnation.

»

Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

Konsekvenser:
»

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra sig den värdestegring som kan uppstå inom
planområdet.

Ekonomiska konsekvenser för övriga:
»
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Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa
nya och beﬁntliga ledningar och anläggningar inom
kvartersmark med ledningsrätt alternativt servitut.
Kostnader för ﬂytt av ledningar, investeringar i nya
anslutningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer, tryckstegring etc. kan aktualiseras i
samband med exploatering. Ledningsägarnas möjlighet
att täcka sina kostnader avgörs dels genom förhandlingar med respektive fastighetsägare samt genom
anslutningsavgifter.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

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

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår ﬂera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter

22

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 så är det bra om ni bokar tid.
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2 Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogram
Inledning
Vi vill att Borås ska växa. Därmed ökar behovet av nya bostäder. Kommunen strävar efter
ett varierat bostadsbyggande både till läge, utförande och till boendeform.
Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt
och ekonomiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten och energi.
Kommunen kan påverka och styra detta genom markanvisning, planläggning, bygglov samt
försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det
viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) påtalar att varje kommun
ska planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättningar för alla att leva i goda
bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av Kommunfullmäktige under varje
mandatperiod.
Program och handlingsplan
I visionen Borås 2025, antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012, och i översiktsplanen Öp06, antagen av Kommunfullmäktige i juni 2006, finns kommunala mål och spelregler för bostadsbyggande. I bostadsbyggnadsprogrammet lyfts dessa frågor fram ytterligare.
Bostadsbyggnadsprogrammet är ett av verktygen för att förverkliga Borås 2025, vision och
strategi. Bostadsbyggnadsprogrammet ger riktlinjer för strategisk planering och genomförande av bostadsbyggandet. Den tillhörande handlingsplanen för bostadsbyggande ger den
politiska viljan för var, när och med vilket innehåll bostadsbyggandet bör förverkligas.
Bostadsbyggnadsbyggnadsprogrammet omfattar kommunens planlagda bebyggelse i och
kring våra tätorter. Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett delansvar för
bostadsförsörjningen.
Programmet antas av Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Handlingsplanen
revideras årligen av Kommunstyrelsen.
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1 Strategisk planering
1.1 Planering för hållbart boende
En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare utnyttjande av kollektivtrafik, fjärrvärme och redan gjorda investeringar. Med lämplig kompletteringsbebyggelse kan tätorterna
växa utan att breda ut sig och boendet i centrum förtätas.
Efterfrågan på bostäder är störst i staden och i de sjönära områdena. För att stärka utvecklingen i hela kommunen är det betydelsefullt att det finns möjlighet till nybyggnation av
bostäder i alla större tätorter och där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.
Många invånare söker även det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till naturen och ett berikande friluftsliv. Vi bor i områden som präglas av social, etnisk
och kulturell mångfald. I det socialt hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje
individ, såväl formella som informella.
En integration av olika upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar eftersträvas. Ny
bebyggelse ska vara långsiktigt hållbar och av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet är en del av planeringen för hållbart boende.
Riktlinje:
• Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt långsiktigt
hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
• Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med varierat utbud av upplåtelseformer,
bostadstyper och storlekar.
• Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla större tätorter och på landsbygden
där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.
1.2 Planberedskap
Översiktsplanen är kommunens strategiska planverktyg för bl a bostadsbyggande. I planen
finns spelregler för en hållbar utveckling. En effektiv planprocess är av stor vikt för att underlätta bostadsbyggandet. För att motverka negativa ekonomiska konsekvenser ska planeringen beakta tröskelvärden på kommunal service, såsom belastningen på barnomsorg och
utbildning liksom på el och va-nät m.m.
Riktlinje:
• Kommunen ska genom planläggning tillgodose efterfrågan på byggklara tomter. Översiktsplanens spelregler för en hållbar utveckling är vägledande.
• Planeringen ska beakta tillgången till offentlig service.
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1.3 Markberedskap
Genom att äga och anvisa mark kan kommunen påverka val av byggherrar och bostadsinnehåll. Kommunens markinnehav behöver kontinuerligt kompletteras för att möta framtida
behov. Det bidrar till en strategiskt lämplig bostadsutveckling.
Kommunens mark anvisas till byggherrar eller förmedlas till enskilda via kommunens
tomtkö.
Riktlinje:
• Kommunen ska vara aktiv på fastighetsmarknaden. Genom markinnehav och markanvisning bidrar kommunen till att möta efterfrågan på mark för bostadsbyggande.
1.4 Bra bostäder för alla
Det är viktigt att tillgängligt boende finns i alla kommundelar. När man har behov av ett
tillgängligare boende är det inte ovanligt att man vill bo kvar i sitt närområde. Kommunen
arbetar därför tillsammans med fastighetsägarna i Bokvämt för att öka andelen tillgängliga
bostäder i det befintliga beståndet.
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter.
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning.
Riktlinje:
• Ungdomars bostadsbehov ska tillgodoses i den ordinarie bostadsförsörjningen.
• Kommunen ska beakta behovet av studentbostäder i planeringen och ska samverka
med andra intressenter för att tillmötesgå behovet.
Äldre och personer med funktionsnedsättning
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) har kommunen ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp
de behöver. Särskilt boende är bostäder med service och omvårdnad för äldre personer
som behöver särskilt stöd i boendeformerna trygghetsboende eller gruppboende. I kommunen finns också bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Behov av särskilt boende och bostäder med särskild service ska beaktas i markanvisning.
Ett ökat utbud av tillgängliga lägenheter för äldre och för personer med funktionsnedsättning på den ordinarie bostadsmarknaden ger möjlighet till social gemenskap och trygghet
samt underlättar för äldre att bo kvar hemma. Det är en uppgift för bostadsmarknadens
aktörer att bygga seniorbostäder eller andra boendeformer anpassade för äldres behov.
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Riktlinje:
• Behovet av särskilt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning ska
beaktas i planeringen. Bostäderna kan integreras i det ordinarie bostadsbeståndet.
• Kommunen ska verka för att den ordinarie bostadsmarknaden tillgodoser behov av
bostäder med god tillgänglighet och trygghet.
Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
Det finns personer som av sociala eller ekonomiska skäl har svårt att få bostad. I kommunens ansvar ingår att underlätta för dem. Deras behov tillgodoses i det ordinarie bostadsbeståndet genom samarbete med alla fastighetsägare.
Riktlinje:
• Behovet av bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden ska beaktas
och tillgodoses i första hand genom överenskommelser med fastighetsägare.

2 Genomförande
2.1 Kommunens medverkan
Borås Stad stimulerar till ett varierat och ökat bostadsinnehåll. Markanvisning, planläggning, bygglov, försäljning och upplåtelse av mark samt bostadsanpassning är kommunens
huvudsakliga möjlighet att medverka till detta. Det är viktigt att kommunens arbete präglas
av snabbhet och god service av hög kvalitet.
Riktlinje:
• Kommunens arbete ska präglas av snabbhet och god service av hög kvalitet.
2.2 Kommunalt bostadsbyggande
Det är angeläget med en kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter för att möta efterfrågan.
Där har de kommunala bostadsbolagen en viktig roll. Inriktningen är att kommunen själv
inte ska bygga andra bostäder än särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Riktlinje:
• De kommunala bostadsbolagen är kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på
nya bostäder med hyresrätt.
• Kommunen ska tillgodose behovet av särskilt boende för äldre och för personer med
funktionsnedsättning.
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2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader
Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av lägenheter med låg hyra. Vid
nyproduktion uppkommer flyttkedjor som frigör bostäder i det äldre beståndet i olika
prislägen och med olika standard.
Riktlinje:
• Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader byggs genom
att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.

3 Information
I kommunen finns, förutom de kommunala bostadsbolagen, ett flertal fastighetsägare som
har hyresrätter.
Kommunens webbplats informerar om vart man vänder sig för att söka bostad, och kommunen verkar för att fastighetsägare ger lättillgänglig och saklig information om sitt bostadsutbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning ansvarar för den kommunala tomtkön.
Riktlinje:
• Kommunen ska informera bostadssökande om den lokala bostadsmarknaden och ska
verka för att fastighetsägare informerar om sitt bostadsutbud.
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Tekniska nämnden ges delegation att anta kommande cykelplaner med en tydligare prägel som verksamhetsplan med tidsatta och prioriterade utbyggnader av cykelinfrastrukturen.
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Antagande av Cykelplan 2016-2017
Cykelplanen är ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att
nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken. Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som transportmedel.
Borås befolkningsutveckling pekar också på ett utökat behov att hitta lösningar för att
klara ett allt större trafikarbete utan ökad trängsel.
För att uppnå Borås Stad mål behövs tydligare arbete med de strategiska cykelfrågorna. Det är därför lämpligt att framöver dela upp arbetet i två delar där styrning
och mål är fokus i den ena delen och de mer operativa delarna i den andra. Ambitionsnivån bör vara att en ny cykelstrategi ska tas fram under 2017 och gälla i fyra år.
Cykelplanen bör antas minst var annat år.
För att kunna åstadkomma ett effektivt arbete bör Tekniska nämnden ges delegation
att anta mer verksamhetsnära beslut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Borås Stads Cykelplan 2016-2017
Cykelplanens strategiska och övergripande delar ska utgöra underlag för kommande cykelstrategi som ska antas av Kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden ges delegation att anta kommande cykelplaner med en tydligare prägel
som verksamhetsplan med tidsatta och prioriterade utbyggnader av cykelinfrastrukturen.
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Inledning
Bakgrund
Cykel är ett transportmedel på frammarsch. Det
är miljövänligt, tar lite plats i förhållande till andra
transportmedel och är relativt billig att införskaffa. Fler
och fler har börjat se de positiva effekterna som cykling
medför, både för miljön och för folkhälsan. Borås Stad har
som långsiktigt mål att bli en cykelkommun i framkant
och för att nå dit krävs det att flera åtgärder genomförs.
Åtgärderna gäller både cykelinfrastruktur och service för
att få attitydförändringar hos människor i allmänhet.

Syfte
Syftet är att ge bättre förutsättningar för att utveckla Borås
som cykelstad. Cykelplanen ska utgöra ett planeringsverktyg
för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att nå Borås
Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken.
Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder
för att motivera och informera invånarna till förändrat
beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som
transportmedel. Detta bidrar till att skapa en attraktiv,
hälsofrämjande och mer miljövänlig kommun.

Mål
•

Skapa attraktiva förutsättningar och bra möjligheter
till att invånarna i Borås Stad i större grad ska använda
cykel som transportmedel.

•

Minska antalet olyckor med cyklister inblandade
samt skadeföljderna som olyckorna medför.

•

Göra Borås till en cykelkommun i framkant.

Övergripande mål
Borås Stad har olika övergripande mål för att sträva
mot att bli en mer attraktiv stad. Bland annat finns
gemensamt antagna miljömål och en vision för Borås
2025. Cykelplanen är en del i att uppnå Borås Stads
miljömål om en minskad miljöpåverkan från trafiken
och tre strategiska målområden i Borås 2025
- Vision och strategi.

UR ’BORÅS 2025
– VISION OCH
STRATEGI’
Livskraftig stadskärna
Vi har en attraktiv stadskärna som är lätt att förflytta sig
inom. Det finns varierande mötesplatser som
rymmer alla slags människor.

Goda resvanor och
attraktiva kommunikationer
Det ska vara enkelt att förflytta sig mellan Borås olika delar,
både till fots eller med cykel. Kollektiva transportmedel
används i stor utsträckning och det finns lättillgängliga
knutpunkter för vidare resande.

Ekologisk hållbarhet lokalt
och globalt
Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktig
god hushållning tryggas från en ekologisk, social och
ekonomisk dimension. Kommande generationer ska
kunna leva i en hälsosam miljö.

Borås Stads Miljömål
2013-2016
mål 9. minskad miljöpåverkan från
trafiken
Etappmål:
9a Bättre förutsättningar att välja hållbara färdsätt
9b Bättre infrastruktur för cykling
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Avgränsning
Cykelplanen fokuserar på åtgärder för att förbättra
infrastrukturen för cykel i Borås Stad. Den utgår från
nuvarande cykelvägnät.

Genomförande
Cykelvägnätet bör byggas ut och rustas upp för att användas
i ett långsiktigt perspektiv. Även planering av åtgärder är
ett långsiktigt arbete som ska ske kontinuerligt.
Varje väghållare måste ta sitt ansvar i förbättringsarbetet.
Kommunen, Trafikverket och övriga väghållare ska
tillsammans arbeta för att förbättra förhållandena
för cyklister och genomföra de åtgärder som anses
prioriterade enligt de åtgärder som redovisas i cykelplanen.
Cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med vad cykelplanen
föreskriver och följs upp vartannat år.
Objekten som tas upp i cykelplanen är de objekt som
bedömts som nödvändiga och angelägna att genomföra för
att uppnå målen som presenteras i planen. Allt eftersom
objekten färdigställs och cykelvägnätet växer sig större
tas nya objekt in i cykelplanen. Objekten är uppdelade
i två tabeller. En med de objekt som är tidsatta och en
med övriga identifierade objekt.
Planen tar upp åtgärdsförslag där både kommunen och
Trafikverket är väghållare. Principen för finansiering av
dessa bygger på att väghållaren betalar för utbyggnad
av cykelvägar. I vissa fall har avsteg från detta gjorts då
kommunen har gått in och betalat 50 % av utbyggnad
av cykelvägnätet där Trafikverket är väghållare. Det har
även förekommit att kommunen har tagit hela kostnaden
för utbyggnaden. Detta på grund av att sträckan då anses
extra viktig för kommunen medan Trafikverket inte
prioriterar den lika högt.

FÅ FLER ATT VÄLJA
CYKELN!
Mobility management
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan
inom transportområdet och ett komplement till mera
traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja
hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom
att förändra resenärers attityder och beteenden. Man
använder sig av så kallade ”mjuka” åtgärder som exempelvis
information och kommunikation, organisation av tjänster
och koordination av olika parters verksamheter. De ”mjuka”
åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de ”hårda”
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åtgärderna inom stadstrafiken (som t ex nya cykelvägar).
Mobility managementåtgärder kräver inte nödvändigtvis
stora finansiella investeringar och de kännetecknas
samtidigt av en bra kostnads-/nyttokvot, vilket betyder
att samhället får mer tillbaka på varje investerad krona
(jämfört med exempelvis infrastrukturbyggen).

Förändring av attityder och
beteenden
Det är viktigt att satsa på beteende- och attitydförändrande
arbete såsom mobility management för att fler ska välja
cykeln som transportmedel. För att få människor att
byta bort bil till förmån för cykeln måste det finnas en
motivation och vilja att byta. Därför är det angeläget
att i ett attitydförändrande arbete peka på de positiva
effekterna individen och samhället kan vinna på att
fler cyklar. Rent generellt bör det attitydförändrande
arbetet handla om att höja cykelns status, att få cykling
att framstå som attraktivt och att det är lätt att välja
cykeln framför bilen.
Alltför många väljer bilen oavsett om det rör sig om
att köra flera mil till sommarstugan, ett par kilometer
till jobbet eller ut till naturområdet. Vi lever i en del av
världen där effekten av de växthusgaser vi bidrar med
inte märks av så tydligt och det är svårt att se hur de egna
valen bidrar till utsläppen, trots att så mycket som nästan
en tredjedel av alla utsläpp från transporter kommer från
de korta och ofta onödiga bilresorna vi gör.
Att jobba med attitydförändring kan ta tid, men det är
viktigt att sätta igång så fort som möjligt, vi kan inte
vänta på att få ett ”färdigt” cykelvägnät och sedan bjuda
in boråsarna till att prova cykeln. Det är viktigt att få
människor att välja cykeln för att få snabb återkoppling
på var nya vägar, parkeringar etc. bör placeras, men också
för att synliggöra cykeln som möjligt transportalternativ
och väcka den slumrande cyklisten hos boråsarna.

Potential för arbetspendling
Många människor har möjlighet att cykla till sina arbeten
men tar idag bilen, ofta av ren vana. Här finns en stor
potential att öka antalet cyklister men också att på samma
gång minska antalet bilar på gatorna. För att förbättra
möjligheterna för människor att ta sig till jobbet utan bil
ska planeringen utgå från ett hela-resan-perspektiv. Det
betyder satsningar på cykel och kollektivtrafik, men också
satsningar på att förbättra möjligheterna att kombinera
dessa. Det ska vara enkelt att ta sig från dörr till dörr utan
bilen. Sådana exempel är gena och säkra cykelvägar för
att cykeln ska kunna konkurrera med bilen, men också
exempel som cykelgaraget vid Centralstationen som ger
möjlighet att på ett säkert sätt ha sin cykel parkerad

och därmed göra det tryggare att kombinera cykel och
kollektivtrafik. Det ökande användandet av elcyklar
förbättrar också möjligheterna för människor att pendla
med cykel. Andra tänkbara åtgärder för att förbättra
möjligheterna att kombinera de två färdsätten är att det
blir möjligt att ta med sig cykeln på tåget.

STRÅK OCH
MÅLPUNKTER
Översikt
Borås sju cykelstråk binder samman olika delar av staden
med centrum. Arbetet med att förbättra möjligheterna
att cykla på ett smidigt och bekvämt sätt utgår ifrån de
sju stråken. Grundtanken med stråken är att de ska vara
sammanhängande, lättorienterade och tydliga. Det ska
vara möjligt för de som cyklar längre sträckor att hålla
en relativt hög färdhastighet med god komfort. Samtliga
stråk strålar samman i de centrala delarna av Borås för
att ge goda möjligheter att kunna ta sig längre sträckor.

Trandared – Centrum
I anslutning till stråket mot Trandared finns flera skolor och
bostadsområden. Utmed stråket finns en cykelbarometer
som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Kristineberg – Centrum
Stråket söder ut mot Kristineberg passerar f.d. Textilmuséet,
Stadsparksbadet och Södra torget. Det går utmed
Druveforsvägen och Lars Kaggsgatan. I anslutning till
stråket ligger också Kristinebergsskolan, Kristinebergsparken
och flera bostadsområden. Utmed stråket finns en
cykelbarometer som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Tullen – Centrum
Väster ut går stråket mot Tullen. Det passerar bland
annat Ramnasjön, Resecentrum, flera skolor och
bostadsområden.

Byttorp – Centrum
I anslutning till stråket mot Byttorp ligger Resecentrum,
Almåsparken, Byttorps idrottsplats, flera skolor
och bostadsområden.

Göta – Centrum
Utmed stråket mot Göta ligger Boråshallen, Götavallen,
flera skolor och bostadsområden.

Skolor

Kartan visar en översikt över cykelstråken i Borås

Sjöbo – Centrum
Stråket mot Sjöbo går norr ut längs Skaraborgsvägen
via Knalleland. Det passerar Borås camping, Borås
djurpark, Borås Arena, Högskolan i Borås, flera skolor och
bostadsområden. Utmed stråket finns en cykelbarometer
som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Brämhult – Centrum
Stråket österut passerar Kulturhuset, Södra Älvsborgs
sjukhus, Hässleholmen, Brämhults idrottsplats, flera
skolor och bostadsområden. Utmed stråket finns en
cykelbarometer som räknar antalet förbipasserande cyklister.

Skolorna är viktiga målpunkter där det finns mycket liv och
rörelse. Äldre skolor har ett pågående förbättringsarbete
för att göra cykelinfrastrukturen kring skolorna bättre.
Nya skolor har en förbättrad planering där cykelfrågan
har fått högre prioritering än tidigare. Det är viktigt
med bra cykelparkeringar vid skolorna eftersom behovet
är stort.

Stråk längs leder och på
gamla banvallar
Sjuhäradsrundan är en 130 km lång cykelled som
går igenom fyra kommuner. Från Borås till Tranemo
via Ulricehamn går leden mestadels på nedlagda och
numera asfalterade banvallar. Tack vare att det är tidigare
järnväg är det relativ flack terräng där man cyklar längs
sjöstränder, genom skogsmark, jordbrukslandskap och
genom städer. Cykelleden är skyltad som ett nationellt
cykelturiststråk. Leden passerar också Svenljunga för att
sedan vara tillbaka i Borås.
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Kindsbanan är en annan nedlagd järnväg som är lämplig
för cyklister. Den går via Kråkered söderut till Svenljunga.
Kindsbanan används av biltrafik, dock i liten omfattning.
Västgötaleden är ett nät av lågtrafikerade vägar i
Västergötland. Leden passerar Viared och Pickesjön i
väster innan den ansluter till cykelvägnätet genom Borås
centrum. Fortsättningen går norrut via Sjöbo och Tosseryd,
därifrån nås Öresjö för exempelvis bad.

FÖRBÄTTRING AV
CYKELVÄGAR I BORÅS
CENTRALORT OCH
YTTEROMRÅDEN
Nr

Prioriterade åtgärdsförslag
planerade 2016-2017
Ett ständigt förbättringsarbete sker kontinuerligt av
cykelvägarna i Borås centralort och ytterområden. Framför
allt är det standarden på de sju huvudstråken som ska blir
bättre. En översyn av befintliga gång- och cykelpassager
behöver också ske löpande samt att vägvisningen av stråken
byggs ut.
Nedan presenteras ett förslag på vilka åtgärder som
bör prioriteras de närmsta två åren för att förbättra
cykelvägarna i Borås centralort och ytterområden (se
kartor över åtgärdsförslag 1-13).
Kostnaderna är beräknade utifrån en meterkostnad på
3000 kronor för cykelväg.

Status

Tätort

Väghållare

Löpande

Borås

BS

Cykelvägvisning

2,5

Löpande

Borås

BS

Reinvestering äldre cykelvägar

1,5

1.

2015

Borås

BS

Åsbog, delen Allég - Kungsg

140

0,6

2.

2015/2016

Borås

BS

Dalbog

380

1,2

3.

2016

Borås

BS

Västerlångg

250

0,8

4.

2016

Borås

BS

Magasinsg, delen Norrby Tvärg Sven Eriksonsg

220

0,7

5.

2017

Borås

BS

Bockasjög

840

2,6

6.

2017

Borås

BS

Regementsg, delen Majorsg Varbergsv

300

0,9

7.

2017

Borås

BS

Kärrgatan

700

2,1

8.

2017

Borås

BS

Gässlösav, delen Trandöbron Kärrg

250

0,8

9.

2016/2017

Borås

BS

Sjunde Villag, Brämhultsv Ulricehamnsv

650

2

10.

2016

Borås

BS

Fristadsv, delen bussvändplats
(Långestensbacken) Skogsrydsv

730

2,2

11.

2016

Frufällan

TV

väg 42, delen Klintv - Skogsrydsv

730

2,2

12.

2016

Rångedala

TV

Väg 1802 Bygatan, delen
Vanumsv - Snackeg

235

0,7

13.

Vägplan pågår

Sandhult

TV

Sundshultsv väg 1962, delen väg
180 - Idrottsplats

800

2,4
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Investeringsobjekt
(konfliktpunkt/sträcka)

Längd
(m)

Kostn
(Mnkr)

Borås
Åtgärdsförslag 1
I centrum saknas flera viktiga länkar för att få ett
sammanhängande nät av samtliga sju cykelstråk. Ett
första steg var att förlänga cykelvägen utmed Åsbogatan
från Kungsgatan fram till Allégatan. Länken byggdes
ut 2015/2016.

Åtgärdsförslag 2
I dagsläget saknas en bra länk mellan stråket mot Byttorp
och Simonsland där också Högskolan i Borås ligger. Den
nya cykelvägen genom Norrby binder samman dessa på
ett bra sätt och skapar en gen väg med god framkomlighet
då cyklister nu inte längre behöver cykla i blandtrafik.
Cykelvägen kommer att vara klar 2016.

Åtgärdsförslag 3
Längs Västergånggatan fanns tidigare en cykelväg intill
gångbanan. Då flödet av fotgängare och cyklister är stort
utmed gatan kommer dessa ofta i konflikt med varandra.
För bättre framkomlighet för cyklister behöver cykelstråket
breddas och separeras tydligare. Ombyggnationen av
Västerlånggatan kommer att vara klar 2016.

utmed Magasinsgatan förlängas så att den går under
järnvägsviadukten och kopplas samman med befintlig
cykelväg utmed Sven Eriksonsgatan. Cykelvägen skulle
ge en gen och snabb väg för de som kommer från stråket
mot Byttorp och Tullen och ska till centrum.

Åtgärdsförslag 5 och 6
Den befintliga cykelvägen utmed Regementsgatan förlängs
ut till Varbergsvägen för att skapa en bra och gen koppling
mellan stråket mot Tullen och stråket mot Göta. Längs
Bockasjögatan och Majorsgatan gör en ny cykelväg det
möjligt att nå målpunkter som Boråshallen med flera
som ligger utmed sträckan.

Åtgärdsförslag 7 och 8
Utmed Gässlösavägen från Trandöbron till Kärrgatan
och längs Kärrgatan till Varbergsvägen planeras en ny
cykelväg som kommer att binda samman stråket mot
Kristineberg och stråket mot Göta.

Åtgärdsförslag 9
En ny cykelväg längs Sjunde Villagatan skulle binda
samman den befintliga cykelvägen utmed Vedensgatan med
cykelvägen som går under riksväg 40 från Enedalsgatan.

Åtgärdsförslag 4
För att förbättra kopplingen mellan stråken från
Byttorp och Tullen in mot centrum bör cykelvägen

Kartan visar Borås centrum med åtgärdsförslag 1-9
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Åtgärdsförslag 10
Cykelvägen utmed Fristadsvägen förlängs norrut från
bussvändplatsen fram till Skogsrydsvägen.

Rångedala
Åtgärdsförslag 12
I dagsläget finns asfalterad cykel- och gångväg på den
gamla banvallen som går från Borås till Ulricehamn och
som på sin väg passerar genom Rångedala. I Rångedala
finns befintlig cykelväg längs en sträcka på Bygatan.
Tanken är att komplettera med den sträckan som saknas
mellan dessa befintliga cykelvägar för att göra dem mer
tillgängliga.

Kartan visar Sjöbo med åtgärdsförslag 10

Frufällan
Åtgärdsförslag 11
Längs riksväg 42 byggs under 2016 en ny cykelväg i
Frufällebacken. Cykelvägen förbättrar framkomligheten
genom att cyklister inte behöver cykla genom
bostadsområdet och att det nu blir cykelväg hela sträckan
från Skogsrydsvägen fram till befintlig cykelväg i korsningen
in mot Klintvägen.

Kartan visar Rångedala med åtgärdsförslag 12

Sandhult
Åtgärdsförslag 13
I Sandhult är idrottsplatsen en viktig målpunkt dit många,
framförallt barn och unga, tar sig med cykel. Att bygga
cykelväg längs med Sandhultsvägen från befintlig cykelväg
till idrottsplatsen bör prioriters ur säkerhetsynpunkt.

Kartan visar Frufällan med åtgärdsförslag 11
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Kartan visar Sandhult med åtgärdsförslag 13

Ej tidssatta åtgärdsförslag
Nedan listas övriga identifierade åtgärdsförslag för
cykelvägnätet i kommun som bör åtgärdas men som
inte har någon tidsplan. Eftersom åtgärdsförslag för både

Trafikverket och Borås Stad listas är det svårt att se hur
lång tid det skulle ta att åtgärda samtliga (se kartor över
åtgärdsförslag 14-49). Borås Stad räknar med att investera
sju miljoner kronor per år i cykelvägnätet.

Nr.

Tätort

Väghållare

Investeringsobjekt
(konfliktpunkt/sträcka)

Längd (m)

Kostn (Mnkr)

Åtgärdstyp

14

Borås

BS

Lilla Brog, delen Allég Hallbergsg

320

1

Ny gc-väg

15

Borås

BS

Allégatan, delen Fabriksg. Järnvägsg.

900

2,7

Ny gc-väg

16

Borås

BS

Åsbog, delen Allég - Södra
torget

100

0,3

Ny gc-väg

17

Borås

BS

Södra torget, delen Åsbog Druveforsv

350

1,1

Upprustning
och ny gc-väg

18

Borås

BS

Engelbrektsg, delen Vedensg
– Vegag

450

1,4

Ny gc-väg

19

Borås

BS

Enedalsg, delen Klippbron Neumansg

350

1,1

Ny gc-väg

20

Borås

BS

Åsv, delen Brämhultsv - G:a
Brämhultsv

500

1,5

Ny gc-väg

21

Borås

BS

Kyrkv, mellan Prästliden och
Dammg

1000

3

22

Borås

BS

Dammg, delen Kärragårdsv Brämhultsrondellen

500

1,5

Ny gc-väg

23

Borås

BS/Enskild

Viared, delen Pickesjöv. Kyrkebackaliden

3000

9

Ny gc-väg

24

Borås

BS

Jössagatan

800

2,4

Ny gc-väg

25

Borås

BS

Gässlösav, delen Kärrg Jössag

1000

3

Ny gc-väg

26

Borås

BS

Vattugatan

100

0,3

Ny gc-väg

27

Borås

BS

Ramnavägen

300

0,9

Ny gc-väg

700

1,7

Upprustning
och ny gc-väg

70

0,2

Säkrare
korsning

500

1,5

Ny gc-väg

Ny gc-väg
Budgetförslag
2017

28

Borås

BS

Kvibergsgatan, delen Ryssbyv. bef. cykelväg efter Hestrabron

29

Borås

BS

Korsningen Alingsåsv – Fjällg
– Hästhagsv

30

Borås

BS

Kyrkogårdsg

31

Dalsjöfors

TV

Boråsv väg 1701, delen Dalsjöv
- Stationsv

1000

3

Ny gc-väg

32

Dalsjöfors

TV

Boråsv väg 1701, delen
Uppegårdsg - Vasshallav

3400

10,2

Ny gc-väg

33

Dalsjöfors

TV

väg 1702 Storgatan, delen
Stationsv - Tallbitv

1500

4,5

Ny gc-väg

34

Ekås

TV

850

2,6

Upprustning av
gc-väg

35

Fristad

TV

väg 183, delen Tärnav Borgstena skola

6000

18

Ny gc-väg

36

Fristad

TV

väg 42 Industriv - Hästhagen/
Kvarbo

2700

8,1

Ny gc-väg

37

Fristad

TV

väg 42, delen väg 183 - Industriv

250

0,8

Ny gc-väg

500

1,5

Ny gc-väg

1000

3

Ny gc-väg

väg 180, delen Ryssbyv - Ekåsv

38

Fristad

TV

väg 1802, delen väg 42 Prästskogsv

39

Fristad

TV

Ljungav väg 1794, delen Vängav
väg 42 – Asklandav.
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Nr.

Tätort

Väghållare

Investeringsobjekt
(konfliktpunkt/sträcka)

Längd (m)

Kostn (Mnkr)

40

Fristad

TV

Asklandav väg 1766, delen Askv
- kv. Buxbomen

800

2,4

Ny gc-väg

41

Fristad

TV

Asklandav väg 1766, delen Askv
– väg 42

1000

3

Ny gc-väg

42

Rydboholm TV

5900

19

Ny gc-väg
Budgetförslag
2017

43

Sandhult

TV

Bredaredsv väg 1766, delen
skolan - Konvaljv

500

1,5

Ny gc-väg

44

Sandared

TV

väg 1762, delen Säterv Sandhults IP

6100

18,3

Ny gc-väg

45

Sandared

TV

Göteborgsv väg 1757, delen
Svarvhultsv – Rullstensv

1000

3

Ny gc-väg

46

Sjömarken

TV

väg 1761, delen Älgörtsv Backabo

1000

3

Ny gc-väg

47

Sparsör

TV

väg 1800, delen väg 42 - Anders
Danielssons v.

1200

3,6

Ny gc-väg

48

Viskafors

TV

väg 1657, Fritslav, delen
Fagerhultsv - Kinnarumma

3000

9

Ny gc-väg

49

Kråkered

TV

Kråkeredsvägen, delen
Transåsrondellen - Sörviksvägen

900

2,7

Ny gc-väg

väg 1610 Ridhuset - Rydboholm

Åtgärdstyp

Borås

Kartan visar Borås med åtgärdsförslag 14-30
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Dalsjöfors

Kartan visar Dalsjöfors med åtgärdsförslag 31-33
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Ekås

Kartan visar Ekås med åtgärdsförslag 34
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Fristad

Kartan visar Fristad med åtgärdsförslag 35-41
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Rydboholm

Kartan visar Rydboholm med åtgärdsförslag 42
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Sandhult

Kartan visar Sandhult med åtgärdsförslag 43
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Sandared och Sjömarken

Kartan visar Sandared och Sjömarken med åtgärdsförslag 44-46
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Sparsör

Kartan visar Sparsör med åtgärdsförslag 47
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Viskafors och Kinnarumma

Kartan visar Viskafors och Kinnarumma med åtgärdsförslag 48
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Kråkered

Kartan visar Kråkered med åtgärdsförslag 49
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ÖNSKVÄRD
STANDARD OCH
KVALITET

Blandtrafik

Prioriteringar

Drift och underhåll

Trafiksäkerhetsarbetet bör prioriteras före åtgärder som
ökar framkomligheten. Exempel på trafiksäkerhetshöjande
åtgärder är att öka säkerheten i korsningspunkter och att
göra nätet tydligare för trafikanterna genom förbättringar
av skyltning och markering. Vid prioritering av åtgärder i
cykelnätet ska åtgärderna rangordnas så att cykelstråken
förbättras i första hand. Därefter ska behoven för cykelvägar
till skolor tillgodoses. Cykelvägnätet för rekreationsresor
prioriteras i sista hand. Alla cykelvägar ska ha hög
tillgänglighet så att personer med funktionsnedsättning,
barn och äldre personer kan använda nätet.

Utformning

Huvudstråken ska vara separerade och präglas av hög
trafiksäkerhet. Lokalnät för cykeltrafik kan bestå av
blandtrafikgator med låg hastighet för biltrafik om det
också är låg trafikmängd.

Det är viktigt att cykelvägarna håller en jämn och hög
standard för att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt
alternativ till bilen. Beläggningsarbeten och andra åtgärder
som ökar framkomligheten för cyklisterna genomförs
kontinuerligt med hänsyn till erhållna budgetmedel.
För akuta åtgärder finns ett felrapporteringssystem som
medborgare kan använda för att rapportera fel och brister
men också lämna synpunkter. I gällande driftupphandling
framgår att underhåll av cykelvägar ska ske kontinuerligt
och att påtalade brister åtgärdas omgående.
Cykelvägarna prioriteras högre än vägnätet för bilar när
det gäller snöröjning. För att snöröja cykelvägarna gäller
att det ligger tre centimeter snö, att jämföra med sex
centimeter för bilvägnätet.
Bortsopning av grus har tidigare skett en gång per vår.
Borås Stad har för avsikt att prova att sopa tidigare och
vid behov göra om processen om det kommer mer snö
efter det. Detta minskar risken för olyckor relaterade
till rullgrus.
I samband med åtgärder i vägnätet och markarbeten ska
avstämning med cykelplanen ske. Genom att samordna
insatser för både vägnät och cykelnät kan det bli betydligt
billigare än att göra åtgärderna vid olika tidpunkter. Detta
innebär att åtgärdsförslag som i cykelplanen ej är tidsatta
kan genomföras tidigare än beräknat.

Det är viktigt med en tydlig utformning av cykelvägar,
för både cyklister och andra trafikanter. I korsningar
där bilar korsar cykelvägen bör kantsten göras upphöjd
med genomgående cykelväg för att sänka hastigheten
i korsningspunkten och tydliggöra väjningsplikt mot
oskyddade trafikanter. Genom hela korsningen följer
kantstenen utmed cykelvägen och för att ytterligare
tydliggöra korsningspunkten görs cykelpassagen gul (se
bild ovan). En god fysisk utformning bör i korsningar
och glapp mellan cykelväg och blandtrafik kompletteras
med förbättrad skyltning.
Cyklister och gående bör skiljas åt i de större stråken.
Många gående känner sig otrygga om de ska samsas med
cyklister om samma utrymme. Det bör finnas en tydlig
gräns mellan ytorna för gång- och cykeltrafik. Ytorna
bör göras lika släta eftersom den slätaste ytan ofta drar
till sig båda trafikantslagen.
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Vägvisning

Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av
orienterbarheten för cyklister. Det ger både boende
och besökare bättre möjligheter att orientera sig och
hitta snabba säkra vägar. En bra vägvisning visar att
kommunen har ambitioner att erbjuda cykel som ett
alternativt färdmedel. För att uppnå en funktionell och
tydlig vägvisning av cykelvägarna har en vägvisningsplan
upprättas där viktiga knutpunkter skyltas upp och viktiga
målpunkter framgår. För att tydliggöra skillnaden mellan
bil- och cykelvägvisning är cykelvägvisningen vit med
röd text. Utbyggnaden av vägvisning för cykel utgår ifrån
de sju stråken. I dagsläget är stråken mot Brämhult och
Trandared klara. Målet är att samtliga stråk ska vara
skyltade inom tre år.
För att tydliggöra vad som är turistcykelleder är
vägvisningen för dessa röda med vit text för att skilja
sig från den lokala vägvisningen. Genom Borås går
Sjuhäradsleden och Västgötaleden som är turistcykelleder
med den här färgsättningen.

I dagsläget har cykelgaraget ingen kapacitetsbrist men
med en förhoppning om ett ökat cyklande kan behovet
ändras. Eftersom att cykelgaraget är byggt av moduler
så går det att öka antalet platser i cykelgaraget genom att
förlänga byggnaden, och på så vis skapa fler väderskyddade
och säkra parkeringsplatser för cyklar.

Service till cyklister
För att underlätta för cyklister kan exempelvis cykelpumpar
för möjligheten att fylla på luft i däcken placeras ut
på strategiskt valda platser. För närvarande finns sju
cykelpumpar runt om i centrala Borås. Målet är att varje
stråk ska vara försett med en cykelpump för att de ska
vara tillgängliga för så många som möjligt. Varje stråk
ska också ha en cykelbarometer.

Busshållplatser

Cykelkartan
Cykelkartan visar cykelvägarna i Borås men också var
cykelgaraget och cykelpumpar finns utplacerade. Kartan
uppdateras vartannat år. Den finns tillgänglig på Borås
Stads hemsida och finns att hämta på Stadsbiblioteket,
Turistbyrån och Tekniska förvaltningen.

Cykelparkering
För att få fler att välja cykel är det viktigt att det finns
cykelparkering i anslutning till tydliga start- och
målpunkter för resan. Med en ökad andel cyklister
ökar behovet av att säkert kunna parkera cykeln. Väl
utformade cykelparkeringar gör att cykelns status som
färdmedel höjs.
Formellt (i cykelställ) och informellt (t.ex. fastkedjade
runt en lyktstolpe) parkerade cyklar är ett frekvent inslag
i stadsbilden. Informellt parkerade cyklar utgör ett hinder
för exempelvis personer med syn- eller rörelsehinder samt
räddningstjänst.

Cykelgarage

Busshållplatsernas placering på stråken bör ses över. Det är
inte lämpligt att cykel- och gångväg dras mellan busskuren
och vägen. Detta med avseende både på säkerheten för
cyklister, gående och de som väntar eller kliver av bussen,
men också för framkomligheten. Gång- och cykelväg ska
dras bakom busskuren i så stor utsträckning som möjligt.

Hyrcykelsystem
Tekniska förvaltningen undersöker möjligheterna att
införa ett hyrcykelsystem i Borås. Ett hyrcykelsystem kan
utformas på många olika sätt och en av utgångspunkterna
i arbetet med att utvärdera möjliga lösningar är att hitta
något som passar i Borås.
I dagsläget finns 10 cyklar att låna via Turistbyrån. Dessa
står parkerade i cykelgaraget vid Centralstationen.

UPPFÖLJNING
Vartannat år summeras Borås Stads och Trafikverkets
arbete kring cykelinfrastruktur inom kommunen. Syftet
är att följa upp det arbetet som görs och att det på ett
bättre sätt ska kommuniceras ut till allmänheten.
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
adress Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 501 80 Borås
tel 033- 35 74 00 e-post tekniska@boras.se webbplats boras.se

Sammanställning av yttranden Cykelplanen 2016-2017
Yttranden från remisspart
BorasBoras

Ej svarat

Fritids- och folkhälsonämnden
Miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Ungdomsrådet

Ej svarat

Kommunstyrelsen
Cykelfrämjandet

Ej svarat

Boråsregionen

Ej svarat

Trafikverket
Polismyndigheten

Ej svarat

Högskolans Studentkår

Ej svarat

Synpunkter från övriga
Länsstyrelsen
Omställning Borås
Lokalförsörjningsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet

Samhällsbyggnadsnämnden
Brister i planen när det gäller åtgärder för att stärka cykelns roll i Borås.
Att cykelplanen saknar stöd i ett övergripande programdokument.
En tydlig prioriteringsordning ger en god överblick över kommande insatser vilket gör att
dokumentet kan fungera som referens i samhällsbyggnadsnämndens arbete.
I listan över prioriterade åtgärdsförslag finns det dock anledning att notera att en av åtgärderna
utförts 2015 samt att endast en av femton åtgärder sträcker sig in i 2017.
Varför en prioriteringsordning samt en kort förklaring av åtgärdens syfte hade varit önskvärt för att
ge en djupare förståelse för hur de långsiktiga strategierna ser ut.
I en cykelplan bör denna typ av insatser beaktas på samma sätt som de infrastrukturella och ges
konkreta handlingsplaner samt prioriteringsordningar.
Planen innehåller ett fåtal konkreta insatsförslag och beskrivningar men i stora delar saknar de
prioriteringordning och beskrivs på ett sådant sätt att det är svårt att veta om det är önskemål,
nuläge eller planerade åtgärder.
Cykelplanen saknar övergripande strategi- och programdokument att utgå ifrån. Detta leder till att
man under arbetet med Cykelplanen tvingas ta beslut om strategier, formulera åtgärdsförslag med
mera; något som inte kan anses rimligt för ett dokument med en giltighetstid om två år.
Kommentar:
Planen har utgått från Vision 2025. Planen kan också ses som en ett underlag för att ta fram en strategi eller ett program
för hur området cykel ska hanteras i kommunens arbete.
Listan med prioriterade åtgärdsförslag baseras på de objekt som det finns pengar till i budget. Eftersom budget sätts för ett år
i taget så ser listan ut som den gör. De åtgärdsförslag som inte är tidsatta kommer att beskrivas när de blir aktuella och
läggs till i kommande cykelplan.
Arbetet med Mobility management är nytt på Tekniska förvaltningen och vi arbetar med att hitta bra former för det. I
kommande cykelplaner kommer mobilitetsåtgärder att hanteras på ett mer strukturerat sätt.

Fritid- och folkhälsonämnden
Nämnden vill lyfta ytterligare målpunkter av betydelse för barn och ungas rörliga fritid: fritidsgårdar,
aktivitetsplatser, idrottsplatser och badplatser.
Sammanhållna gång- och cykelvägar till och från friluftsgårdarna Kypegården och Kransmossen.
Ett sammanhållet cykelvägnät i Fristad med målpunkten Skalle badplats.
Att utveckla cykelvägen från Djupadalsbacken i Gånghester fram till Dalsjöbadet och binda samman
Gånghester med Dalsjöfors.

Att vidareutveckla den nya cykelvägen längs förbifart Sjöbo så att den fortsätter ända fram till
Skogsrydsvägen och kopplas till cykelvägen som planeras från bussvändplatsen på Sjöbo.
Kommentar:
Vi tar med oss dessa synpunkter och kommer att se över behovet till kommande cykelplan.
Gånghester och Dalsjöfors är redan idag sammanbundna med asfalterad gång- och cykelväg via den gamla banvallen.

Lokalförsörjningsnämnden
Då lokalförsörjningsnämnden är byggherre i staden vad det gäller framför allt kommunala byggnader
bör även dialog om eventuellt tillägg i lokalprogram arbetas fram så att staden har en tydlig
gemensam bild över antalet cykelparkeringar som skall anläggas i samband med ny- och
ombyggnation av exempelvis skolor och förskolor.
Lokalförsörjningsnämnden vill belysa att tillgänglighetsfrågan nämns i remissen men kan utvecklas
och stadens tillgänglighetskonsulent bör delta aktivt i det framtida arbetet.
Kommentar:
Det är positivt med dialog och något som vi kommer att arbeta för att bli bättre på.

Omställning Borås
Föreslå betydligt tydligare märkning av stråken.
Märk ut stråken ungefär som vilken vandringsled eller motionsspår som helst.
Måla cykelsymboler på marken var 30:e meter där det är separat cykelbana.
Ge ut karta med huvudstråken.
Sopsaltning kan vara bra.
Borås Stad erbjuder veckoutlåning av elcyklar och lastcyklar.
Borås Stad erbjuder boråsare kortare provcykling tex vid särskilda kampanjdagar, gärna även
vintertid för att ge möjlighet att pröva dubbdäck.
Ridhuset – Rydboholm borde kunna byggas senast under 2017.
Cykelbana Slätthult-Dalsjöfors samhälle efter nuvarande bilväg är redan belyst och skulle dessutom
nå även de som bor efter vägen.
När cykelväg saknas mellan kommundelar och Borås så måste vägen plogas på ett sätt som ger
cyklister möjlighet att ta sig fram även vintertid. Det är rimligt att först ploga till de tätorter utanför
Borås som har sämst kollektivtrafikförbindelse.

Bygg genomgående cykelöverfarter efter huvudstråken och om möjligt även längs övriga
cykelvägnätet.
Fungerande cykellänkar genom centrala Borås måste komma till stånd.
En underhållsplan (som efterlevs) krävs. En cykelbana/väg bör aldrig få vara i sämre skick än närmast
liggande bilväg.
Laga och klipp bort häckar!
Måla nya skiljelinjer och cykelsymboler på marken cirka vartannat år.
Kommentar:
Vi förtydligar vad som är cykelväg med hjälp av fler målade cykelsymboler på marken, dock inte var 30:de meter. Linjer
som delar gång- och cykelväg och cykel- och gångsymboler målas vartannat år. Fler symboler målas iår (2016) än tidigare.
Linjer och symboler målas oftare vid behov.
Vi ser över hur vi ska göra stråken tydligare. I dagsläget är det i första hand huvudstråken som omfattas av den planerade
utbyggnaden av cykelvägvisningen med skyltar med lokala mål. Detta förtydligar var våra huvudstråk går.
Borås arbetar både med att få till ett hyrcykelsystem för hela staden men också med att göra mindre insatser för att belysa
möjligheter med cykel. Exempelvis har mindre aktiviteter där det funnits möjligheter att prova elcyklar anordnats, men det är
också ett område som vi ständigt arbetar med att bli bättre på.
Det finns en underhållsplan som fungerar och där cykelvägar sopas före bilvägarna. Generellt har vi höjt kvalitén på
underhåll av cykelvägarna. Att ändar metod ger stora kostnader.
I cykelplanen är endast budgeterade objekt med i tabellen för tidsatta objekt. När det gäller Ridhuset-Rydboholm så är det
objektet inte med i budgeten för 2016 och således inte med bland de tidsatta objekten. Det finns en färdig vägplan och arbetet
kan starta omgående om pengar finns. Bidrag för medfinansiering från Trafikverket har också sökts.
På sträckor mellan kommundelar så är det i första hand Trafikverket som ansvar för plogningen av cykelvägar, därför
omfattas det inte av cykelplanen.

Miljö- och konsumentnämnden
Cykelplanen måste dock utformas så att den blir ett kraftfullt verktyg som bidrar till att ändra
färdmedelsfördelningen i kommunen.
En stor del av cykelplanens text behandlar mjuka åtgärder men även åtgärder som rör skötsel och
cykelinfrastruktur som inte gäller utbyggnad av cykelväg. Dessa behöver förtydligas på några ställen.
Tekniska nämnden ska ansvara för åtgärder som syftar till beteendeförändring. Det är därför viktigt
att dessa frågor prioriteras och behandlas på liknade sätt som frågor om infrastruktur. Dessa
åtgärder bör ingå i avgränsningen av planen och samlas i en handlingsplan på samma sätt som de
åtgärder som rör cykelvägnätet. Det är viktigt att ansvarig utses och resurser beräknas eller
uppskattas för åtgärderna. Arbetet behöver också följas upp.

Visst skulle några laddstationer för elcyklar, centralt belägna i stadens centrum och i Knalleland vara
en påminnelse om cyklingens möjligheter.
Kommentar:
Planen har sin grund i Visionen och kan fungera som ett bra underlag för en strategi för arbetet med cykel.
Arbetet med beteendeförändring är fortfarande relativt nytt på Tekniska förvaltningen och vi håller på att strukturera arbetet
på ett bra sätt. En del i det är att vi kommer att ta fram en egen budget-post där medel kommer att avsättas för det arbetet.
Arbetet med frågorna kommer att förtydligas och utvecklas till kommande planer då arbetet har strukturerats på ett bättre
sätt än i dagsläget. Arbetet följs redan idag upp vartannat år.
Idag finns möjlighet att ladda elcykel i cykelgaraget vid Centralstationen. Att ha laddplatser på andra platser finns inga
planer på som det ser ut nu.

Stadsdelsnämnden Norr
Det är möjligt att färgmarkera cykelvägar genom att måla cykelbanan i en enhetlig färg för att
tydliggöra cykelstråken i Borås.
Kommentar:
Det här görs idag i flera korsningar där cykelvägen längs cykelstråken korsar bilvägen.

Stadsdelsnämnden Öster
(Ingen kommentar)

Stadsdelsnämnden Väster
Konkretisera och tidsätta några av de attitydpåverkande förslagen.
Fokus på trafiksäkerhet i första hand är nödvändigt och att då prioritera satsningar på säkra
cykelvägar till skolor.
Åtgärdsförslag nr 42 Rydboholm-ridhuset bör lyftas till de prioriterade förslagen och bli tidsatta så att
det blir en sammankopplad cykelväg ner till Viskafors.
Kommentar:
Arbetet med Mobility management är nytt på Tekniska förvaltningen och vi arbetar med att hitta bra former för det. I
kommande cykelplaner kommer mobilitetsåtgärder att hanteras på ett mer strukturerat sätt.
I cykelplanen är endast budgeterade objekt med i tabellen för tidsatta objekt. När det gäller Ridhuset-Rydboholm så är det
objektet inte med i budgeten för 2016 och således inte med bland de tidsatta objekten. Det finns en färdig vägplan och arbetet
kan starta omgående om pengar finns. Bidrag för medfinansiering från Trafikverket har också sökts.

Länsstyrelsen
I planen saknas mätbar målsättning avseende cykelandelen då vare sig målsättning eller utgångsläge
preciseras. Med fördel bör dokumentet kopplas till en mer övergripande trafikstrategi för att klargöra
arbetet med mobility management, parkering och plan för ökad säkerhet. Över lag saknas koppling
till strategiska dokument både inom kommunen och på regional nivå. Länsstyrelsen vill särskilt lyfta
fram kopplingen till de regionala miljömålen som tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med
Västra Götalandsregionen i synnerhet vad gäller miljömålet ”God bebyggd miljö”.
Kopplingen till den regionala infrastrukturplanen är avgörande för finansiering och genomförandet av
cykelvägar utmed det statliga vägnätet. Förtydligande om detta kan skrivas in i cykelplanen.
Alla förslag utanför Borås tätort, skall föregås av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Denna arbetsordning
kan kort beskrivas i planen samt hur kommunen avser att driva dessa frågor.
För de prioriterade åtgärdsförslagen inom tidsperioden 2016-2017 framgår inte hurvida dessa är
finansierade, projekterade, och om erforderliga överenskommelser finns med trafikverket tex genom
regional infrastrukturplanering.
Planen omfattar åren 2016-2017, vilket är en kort tidsperiod inom en nära framtid. Planen i sin
helhet omfattar dock mer en inventering och önskelista för en längre tid framåt avseende flera
åtgärdsområden utan inbördes prioritering, troligt genomförandetid och kopplad till finansiering.
Länsstyrelsen saknar också koppling till arbetet med den regionala cykelplanen som är under
framtagande av Västra Götalandsregionen och hur den kan samspela med Borås cykelplan 20162017. Även en utblick mot grannkommunerna planer och behov av mellankommunala kopplingar
hade varit önskvärt.
I en av planens refererade underlag anges cirka hälften av olyckorna mellan fotgängare och cyklister
sker på gång- och cykelbanor medan cykelplanen avfärdar denna olycksrisk som enbart en
uppfattning om trygghet.
Cykelplanens avsnitt om gång- och cykelbanornas utformning kan utvecklas med förslag till åtgärder
för att undvika konflikter, reella eller upplevda, mellan cyklister och gående.
Göra plats för fler olika sorters cyklar.
En utveckling av betydelsen av cykelparkering utifrån olika behov (korttidsparkering,
långtidsparkering, elcyklar, lastcyklar etc) eller hänvisning till andra dokument som tydliggör detta
kan behövas vad gäller cykelparkering.
Kommentar:
Planen har utgått från Borås Stads Vision 2025. Planen kan också ses som en ett underlag för att ta fram en strategi eller
ett program för hur området cykel ska hanteras i kommunens arbete.
Listan med prioriterade åtgärdsförslag baseras på de objekt som det finns pengar till i budget. Eftersom budget sätts för ett år
i taget så ser listan ut som den gör. De åtgärdsförslag som inte är tidsatta kommer att beskrivas när de blir aktuella och
läggs till i kommande cykelplan.

Stycket med olyckor har strukits för att skapa ett mer renodlat styrdokument i enlighet med kommunens riktlinjer.

Trafikverket
Kommunen har nyligen tagit fram andra strategiska dokument vilka borde ha en koppling till
cykelstrategin, såsom Trafikstrategin, Energi- och klimatstrategin och förslag till ny parkeringsnorm.
Hur ser kopplingen ut mellan de olika strategierna/planerna?
Trafikverket rekommenderar därför att en kartläggning av resvanor genomförs i en
resvaneundersökning.
Den tidsatta listan gäller enbart för åtgärder på kort sikt (år 2016-2017). Vad har kommunen för idéer
om åtgärder på längre sikt?
Kostnaden per meter cykelväg är lågt räknad för de statliga cykelvägarna. Medelkostnaden i
pågående cykelpaket är ca 5500 kr/meter. Det är oklart vilka cykelvägar som är finansierade och inte
i listan.
Planen omfattar i princip endast fysiska åtgärder. De kloka orden under rubriken ”Få fler att välja
cykeln” saknas när det kommer till förslag på genomförandet. I vilken plan återfinns alla ”mjuka”
åtgärder, såsom informationsåtgärder och andra steg 1- och 2-åtgärder? Vem ansvarar för att de
genomförs och när ska de genomföras?
Belysa behovet av att göra plats för många sorters cyklar.
Vikten av att identifiera vem som är väghållare längs de vägar där Borås Stad önskar åtgärder eller
nybyggnad. I de fall där cykelvägarna ligger i anslutning till statlig väg eller järnväg vill Trafikverket
vara med i arbetet på ett tidigt stadium.
Kommentar:
Planen har utgått från Borås Stads Vision 2025. Planen kan också ses som en ett underlag för att ta fram en strategi eller
ett program för hur området cykel ska hanteras i kommunens arbete.
En resvaneundersökning för att undersöka färdmedelsfördelning omfattas inte av arbetet med cykelplanen utan ligger på en
mer övergripande nivå.
Listan med prioriterade åtgärdsförslag baseras på de objekt som det finns pengar till i budget. Eftersom budget sätts för ett år
i taget så ser listan ut som den gör. På längre sikt har listan med ej tidsatta objekt tagits fram. Dessa åtgärdsförslag kommer
att beskrivas tydligare när de blir aktuella och läggs till i kommande cykelplan.
Arbetet med beteendeförändring är fortfarande relativt nytt på Tekniska förvaltningen och vi håller på att strukturera arbetet
på ett bra sätt. En del i det är att vi kommer att ta fram en egen budget-post där medel kommer att avsättas för det arbetet.
Arbetet med frågorna kommer att förtydligas och utvecklas till kommande planer då arbetet har strukturerats på ett bättre
sätt än i dagsläget.

Kommunala funktionshinderrådet
Önskvärd standard och kvalitet, ändras i texten ”Alla cykelvägar ska ha hög tillgänglighet så att
funktionshindrade och äldre personer kan använda nätet”. Ordet funktionshindrad ska ersättas med
personer med funktionsnedsättning och dessutom bör även barn omnämnas. ”Cyklister och gående
bör skiljas åt i de större stråken”, här bör det stå cyklister och gående ska skiljas åt där det är möjligt.
Västra Götalandsregionens riktlinjer skall ligga till grund för utformandet av cykelvägar. Använd Borås
Stads tillgänglighetskonsulent i arbetet när projektering sker.
Det är önskvärt att det inledningsvis finns en sammanfattning av såhär omfattande dokument som
cykelplanen utifrån ett lättläst perspektiv.
Kommentar:
Ordet funktionshindrad har ersatts med ”personer med funktionsnedsättning” och barn har lagts till i meningen.

Kommunstyrelsen
Arbetet med att få fler att välja cykel är en viktig del i Mobility management för att nå ett hållbart
samhälle. Det framgår dock inte hur mycket medel som avsätts för denna viktiga förändring.
Kommunstyrelsen anser att dokumentet bör kompletteras med detta.
En beskrivning av huvudmannaskap och vad det innebär för respektive part bör beskrivas i planen för
att lättare kunna förklara varför inte alla delar av kommunen återfinns i den.
I Borås Stads budget för 2016 anges att kommunen är beredd att bidra till finansiering av cykelbanor
som Trafikverket ansvarar för. I detta sammanhang exemplifieras cykelvägen mellan Rydboholm och
Ridhuset som ett sådant objekt. Denna återfinns dock bland de cykelvägar som inte har någon
tidsplan i Cykelplanen vilket verkar motsägelsefullt.
Kommunstyrelsen vill lägga till ytterligare en viktig gång- och cykelväg som underlättar för
arbetspendling till och från Resecentrum som bör komma med i planen. Utmed Kust- till kustbanan
mellan Brodalsgatan/Resecentrum och Bockasjögatan finns i gällande detaljplan möjlighet till en plan
och gen sträckning för att underlätta för pendlare.
En sammanbindning av cykelvägarna i Centrum har funnits på agendan under många år.
Kommunstyrelsen avser att det är av stor vikt att komma fram till en gemensam lösning som
fungerar tillsammans med bl.a. kollektivtrafik genom centrum.
Sandsopning tidigare på våren bör leda till stora förbättringar för cyklister. Här bör det även ställas
krav på att beläggningen inte får vara i sämre skick än på den angränsande vägbanan.
Huvudcykelstråken bör dessutom särskiljas i en skötsel- och underhållsplan. I skötselplanen bör det
även finnas riktlinjer för målning av avgränsningslinjer och cykelbanesymboler.
Stråken bör märkas upp ungefär som en vandringsled eller motionsspår med märken på ex.
lyktstolpar, en färg per stråk samt tätare cykelbanasymboler målade på marken. Detta skulle kunna
vara ett sätt att enkelt hjälpa cyklister att hitta de bästa vägarna. För att ytterligare underlätta för

cyklister bör även avstånd (antingen i km eller i tid) redovisas på skylten för att underlätta för
cyklister som inte har lokalkännedom.
Med en ökad mängd cykeltrafik kommer cykelparkering att bli allt viktigare. Det bör finnas
resonemang kring placering och storlek. Dokumentet bör även kompletteras med resonemang kring
lastcyklar och laddningsplatser för elcyklar. Dessutom är utformningen av cykelparkeringar en viktig
del för att skapa en attraktiv stadsmiljö, både estetiskt och praktiskt. Detta bör kunna lyftas in i
dokumentet.
Hyrcykelsystem är en viktig del i servicen för våra medborgare och besökare för att kunna röra sig på
ett hållbart sätt genom staden. Kommunstyrelsen är angelägen om att ett sådant system finns på
plats redan under 2016. Samarbete mellan Borås Stad och Västtrafik är eftersträvansvärt då
hyrcykelsystem bör vara integrerad med kollektivtrafiken.
I arbetet med mobility management bör cykelpooler marknadsföras. Andra system för att låna/hyra
ut lastcyklar/elcyklar/vinterutrustad cykel för att invånare under någon eller några veckor ska få
pröva.
Det framgår inte av remissen vem som ska anta Cykelplanen. Kommunfullmäktige antog den senaste
cykelplanen 2001, vilket innebär att den efterföljande behöver antas av samma instans. Denna
procedur bör framöver delas upp. Förslagsvis bör Kommunfullmäktige även i fortsättningen anta de
mer översiktliga riktningarna som gäller över minst 4 år. Denna kompletteras med en del 2,
nuvarande kapitel ”Förbättring av cykelvägar i Borås centralort och ytterområden”, som har en tätare
beslutsintervall med mer åtgärdsförslag kopplat till budget och som antas av den ansvariga nämnden
efter att den har remitterats. Det skulle innebära att de mer strategiska frågorna hamnar i
Kommunfullmäktige medan de mer fysiska åtgärderna ligger på den ansvariga nämnden.
Uppdelningen av dokumentet behöver ske inför antagandet för att kunna genomföra kommande
uppdelning av beslut.
Kommentar:
Arbetet med beteendeförändring är fortfarande relativt nytt på Tekniska förvaltningen och vi håller på att strukturera arbetet
på ett bra sätt. En del i det är att vi kommer att ta fram en egen budget-post där medel kommer att avsättas för det arbetet.
Hur mycket pengar som kommer att avsättas är inte klart i dagsläget. Arbetet med frågorna kommer att förtydligas och
utvecklas till kommande planer då arbetet har strukturerats på ett bättre sätt än i dagsläget. Arbetet följs redan idag upp
vartannat år.
I cykelplanen är endast budgeterade objekt med i tabellen för tidsatta objekt. När det gäller Ridhuset-Rydboholm så är det
objektet inte med i budgeten för 2016 och således inte med bland de tidsatta objekten. Det finns en färdig vägplan och arbetet
kan starta omgående om pengar finns. Bidrag för medfinansiering från Trafikverket har också sökts.
Det finns en underhållsplan som fungerar och där cykelvägar sopas före bilvägarna. Generellt har vi höjt kvalitén på
underhåll av cykelvägarna.
Vi förtydligar vad som är cykelväg med hjälp av fler målade cykelsymboler på marken. Linjer som delar gång- och cykelväg
och cykel- och gångsymboler målas vartannat år. Fler symboler målas iår (2016) än tidigare. Linjer och symboler målas
oftare vid behov.
Vi ser över hur vi ska göra stråken tydligare. I dagsläget är det i första hand huvudstråken som omfattas av den planerade
utbyggnaden av cykelvägvisningen med skyltar med lokala mål. Detta förtydligar var våra huvudstråk går.

Tekniska förvaltningen undersöker möjligheterna att införa ett hyrcykelsystem i Borås. Ett hyrcykelsystem kan utformas på
många olika sätt och en av utgångspunkterna i arbetet med att utvärdera möjliga lösningar är att hitta något som passas i
Borås. I dagsläget har en konsult i uppdrag att hitta en bra lösning.
Cykelplanen som Tekniska nämnden fick uppdrag att ta fram är upprättad enligt Borås Stads styrdokument. Förslaget att
ta fram ett långsiktigt strategiskt dokument är bra. Framtagandet av en cykelstrategi/cykelprogram förväntas
kommunstyrelsen ansvara för.

BORÅS STAD
Tekniska nämnden

§ 64
Cykelplan 2016-2017

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2016-06-30

Dnr 2015/929 331 3

Borås Stad har som långsiktigt mål att bli en cykelkommun i framkant och för att
nå dit krävs det att flera åtgärder genomförs. Åtgärderna gäller både
cykelinfrastruktur och service för att få attitydförändringar hos människor i
allmänhet. Dessa åtgärder har nu samlats i en cykelplan för att möjliggöra ett mer
stukturerat arbete på området.
Syftet är att ge bättre förutsättningar för att utveckla Borås som cykelstad.
Cykelplanen ska utgöra ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket
bidrar till att nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken.
Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och
informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja
cykel som transportmedel. Detta bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande
och mer miljövänlig kommun.
Borås Stad har sedan 2010 i olika omgångar arbetat med att ta fram en uppdaterad
cykelplan. I samband med att Tekniska förvaltningen i november 2014 fick ansvar för
mobilitetsarbetet i kommunen fick förvaltningen också i uppdrag att ta fram en ny
cykelplan. Planen är upprättad enligt Borås Stads styrdokument och har varit utsänt på
remiss från december 2015 till och med februari 2016.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända ”Cykelplan 2016 – 2017” till
Kommunfullmäktige för antagande.
Redaktionella ändringar ska göras enligt påpekande från Kjell Hjalmarsson (MP).

(Bilaga)

Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Oliver Öberg (M)

Christina Zetterstrand (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 juli 2016.
Rätt utdraget betygar
Lisbeth Rehnlund
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Överenskommelse med Sverigeförhandlingen om medfinansiering, förskottering och bostäder
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättad överenskommelse godkänns som grund inför fortsatt arbete i syfte att upprätta slutgiltigt avtal. Slutgiltigt avtal
ska godkännas av Kommunfullmäktige.

2016-08-16
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0296 532
Programområde: 1
Handläggare: Charlotta Tornvall, Magnus Widén, tfn 033-357276
Datum/avdelningschef: 2016-08-11 / bh

Sida
1(2)
Datum

Dnr 2015/KS0296

2016-09-05

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

Överenskommelse med Sverigeförhandlingen
om medfinansiering, förskottering och bostäder
Borås Stad har träffat en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan.
För att få ut mesta möjligt av samhällsbyggnadsprojektet Götalandsbanan så är ett
centralt stationsläge med så lite barriäreffekter som möjligt viktigt för Borås – och för
kommunerna längs stråket. Borås växer redan i dag i de attraktiva centrala delarna och
med en rätt placerad station kan centrum växa sig ännu starkare.
För att göra störst nytta för dem som bor och verkar i Borås bör stationen vara en del
av en utvidgad stadskärna. En nära koppling med nuvarande Borås resecentrum är
viktig för att resenärer i kollektivtrafiken och på Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och
Kust-till-kustbanan ska kunna göra så snabba och bekväma byten som möjligt.
Götalandsbanan är ett unikt projekt som skapar tillväxt genom regionförstoring. Med
en station på Landvetters internationella flygplats ökar tillgängligheten till resten av
Sverige och världen.
Rätt placerad flyttar höghastighetsbanan resor från väg och flyg till järnväg vilket förbättrar miljö och klimat för alla. Därför bör Götalandsbanan både ge en konkurrenskraftigt kort restid mellan ändpunkterna Stockholm–Göteborg och mellan städerna
längs stråket.


Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära.
För Borås är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av
rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge
för stationen skulle kunna innebära en placering direkt söder om motorvägen,
på Lusharpan eller något öster ut. Så att stationsområdet kan länkas samman
med nuvarande centrum på ett naturligt sätt.



Genom överenskommelsen får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering på den kommande stationen.



Borås Stad förbinder sig å sin sida att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035
och medfinansiera projektet med 120 miljoner kronor. Dessutom betalar
Borås Stad en förskottering på 108 miljoner kronor som kommunen får tillbaka när Borås har uppfyllt bostadsmålet.
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033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Upprättad överenskommelse godkänns som grund inför fortsatt arbete i syfte att upprätta slutgiltigt avtal. Slutgiltigt avtal ska godkännas av Kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Yttrande över tillägg till detaljplan för
Centrum, Östen 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2016-08-23
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-08-24
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:
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Handläggare: Karolina Rosén, tfn 0768-88 82 79
Datum/avdelningschef: 2016-07-01 /bh
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Avd: Strategisk samhällsplanering
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Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över tillägg till detaljplan för
Centrum, Östen 1
Kommunstyrelsen har inget att erinra.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Text:

Inbjudan till samråd om tillägg till
detaljplan för Centrum, Östen 1, BT-huset,
Borås Stad.
Planens syfte är att genom tillägg till detaljplan möjliggöra utbyggnad med kontor och
fläktrum på Östen 1 (Borås Tidnings fastighet). Utbyggnaden omfattas av påbyggnad på taket
på befintlig byggnad, samt utökande av lokalyta i bottenplan, genom att bygga in arkaden
mot Allégatan. Nuvarande plan tillåter inte påbyggnad på grund av att högsta totala
byggnadshöjd överskrids, och behöver därför ändras för att möjliggöra en påbyggnad. En
behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Dp

Tillägg till detaljplan för
Centrum, Östen 1, (BT-huset)
Samråd BN 2015-1005

Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Centrum, Östen 1, (BT-huset), Borås Stad, upprättad den 10 maj 2016.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att genom tillägg till detaljplan möjliggöra
utbyggnad med kontor och fläktrum på Östen 1 (Borås
Tidnings fastighet). Utbyggnaden omfattas av påbyggnad
på taket på befintlig byggnad, samt utökande av lokalyta
i bottenplan, genom att bygga in arkaden mot Allégatan.
Nuvarande plan tillåter inte påbyggnad på grund av att
högsta totala byggnadshöjd överskrids, och behöver därför
ändras för att möjliggöra en påbyggnad.

Planområde
Planområdet är beläget i södra delen av Borås centrum,
utmed Allégatan, alldeles innan Allérondellen. På fastigheten
Östen ligger idag Borås Tidning och Stadsarkivet, och på
Yngves angränsande gavel finns en bostadsrättsförening.
Planområdets storlek är ca 4800 m2 och omfattar fastigheterna Yngve 1, 3 och 4 samt Östen 1, som ägs av privata
fastighetsägare.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för planområdet anger användningen
bostäder, centrum och parkering för Yngve, och endast
centrumändamål för Östen, det vill säga handel, restaurang,
kontor, samlingslokal, etcetera.

Kommunala beslut
Den föreslagna planändringen inkom 2014-11-28 till
kommunen som en bygglovsansökan. Förslaget rymdes inte
inom gällande plan och Bygglovsavdelningen ansåg att en hel
våning inte kan räknas som en mindre avvikelse. Ansökan
fick därför avslag. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2015-11-12 att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att
upprätta detaljplan .
Plan- och byggchefen beslutade 2016-05-10 via delegation, att
sända planen för samråd och att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.

2. Planbestämmelser
Kvartersmark
Högsta byggnadshöjd är ändrad för de berörda byggnaderna.
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade och
tillagda bestämmelser visar nu gällande tillåten byggnadshöjd. Planändringen möjliggör en påbyggnad med en våning
på de befintliga husen.

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

Parkering
Det parkeringsbehov som tillägget ger upphov till kan lösas
genom avtal mellan Borås Tidning och Borås Parkeringsaktiebolag, för platser i parkeringshuset Uranus. Borås Stads
p-norm anger följande för centralt belägen kontorsverksamhet: 25 anställda per 1000 kvm x 45% bilförare + 3 kunder
per 1000 kvm x 50% bilförare = 11.25 bilar för anställda, plus
1.5 bilar för besökare = 12.75 p-platser
Tillbyggnadens redovisade BTA om 468 m2 , ger således
upphov till ca 6 p-platser (icke samnyttjade). Vid samnyttjande av p-platser, dvs användning för många olika
verksamheter vid olika tidpunkter utan reserverade bilplatser,
reduceras p-platsantalet med 30%.

Solstudie
Solstudien visar att tillbyggnaden inte påverkar solexponeringen av grannfastighetens fasad under sommarmånaderna.
Orienteringskarta
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Solstudie. Tillbyggnaden är gråmarkerad i bild (plan 5 kontor, plan 6 teknikrum).

För den nästundersta balkongen blir konsekvensen av
tillbyggnaden att solen tittar fram ett par veckor senare under
våren, och försvinner ett par veckor tidigare under hösten
(omkring vår-och höstdagjämning). Den översta balkongen
skuggas under vintermånaderna (omkring vintersolståndet).

4. Administrativa frågor

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.

Organisatoriska frågor
Samråd sker med start i juni 2016, planen beräknas kunna
antas under första kvartalet 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter den dag planen vinner
laga kraft. Detaljplanen vann laga kraft 2010-04-06. Tillägget
har samma genomförandetid, enligt PBL 4 kapitlet, 22 §.
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:

DETALJPLAN

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid prövning av lovärenden.

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

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Erika Lundén
planarkitekt

3

Tillägg till detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Utformning
Högsta totalhöjd i meter över nollplanet har ändrats
för delar av fastighet. Ny totalhöjd för berörda delar är
159,0 (tidigare 156,0) meter, respektive 162,0
(tidigare 159,0) meter.
Utöver högsta totalhöjd får solpaneler anordnas.
f - arkad glasas in
Byggnadsteknik
Planområdet är utpekat som högsriskområde för
radon.
f

Information
Planavgift ska inte tas ut vid bygglov.

+159,0

Genomförandetid
Tillägget har samma genomförandetid som detaljplanen. Genomförandetiden är 10 år från och med
2010-04-06.
+162,0

Utsnitt ur plankarta, skala 1:2000
Tillägg till Detaljplan för Centrum

Tilläggets avgränsning

Östen 1, (BT-huset)

Samrådshandling
Beslutsdatum

Borås Stad, Västra Götalands län

Ändrad bestämmelse

Tillägg upprättat 2016-05-10
Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Erika Lundén
Planarkitekt

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

Inst.

Samråd

2016-05-10

BN 2015-1005

DEL.

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
http://www.boras.se/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/samhallsbyggnadsforvaltn
ingen/planerochplanprogram/planerochplanprogram/mappforplanerochplanprogram/centrum
osten1bthuset.5.4047d802142bfb6046080001166.html

Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan.

Samrådstiden pågår från den 27 juni – den 28 augusti.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Erika Lundén tfn. 033-358501 , e-post erika.lunden@boras.se
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 28 augusti via e-post till detaljplanering@
boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-1005. 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 22 juni 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Vänliga hälsningar
Birgitta Höök
Detaljplaneavdelningen
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Planavdelningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn: 033-35 85 00

Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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Budget 2017 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 199 050 tkr, fördelat på Stadskansliet 89 250 tkr och på
Kommungemensam verksamhet 109 800 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Budget 2017 för Kommunstyrelsen fastställs.

2016-08-31
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej
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1 Inledning
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under
uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som
kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av
yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad.
År 2017 kommer till viss del att präglas av Borås Stads nya organisation som träder i kraft 1 januari och
som innebär att Kommunstyrelsen tar över ansvaret för upphandlingsavdelningen, stadsarkivet,
säkerhetsfrågor, elev- och äldreombud samt strategiska och kommunövergripande frågor inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeri.
Borås Stad behöver avsätta medel i budget för att upphandla, implementera och förvalta ett e-arkiv. För
att kommunen ska kunna ha en fungerande e-arkivlösning på plats till den 1 januari 2018 krävs att
arbetet med upphandling påbörjas omedelbart. Målet är att kunna avropa ett system i början av 2017.
Därav behöver det i 2017 års budget avsättas 2,8 mnkr för avtalsskrivning, införandeprojekt, drift och
underhåll, varav 2,3 mnkr till investeringsbudgeten och 0,5 mnkr till driftsbudgeten.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt ärendehanteringssystem då nuvarande LIS inte
lever upp till dagens krav på ett modernt system. I 2017 års budget behöver 1,2 mnkr tillföras för
löpande drift och förvaltning. Införandekostnaden på 2 mnkr behöver tillföras i investeringsbudgeten.
Dessutom är LIS ett komplicerat system vad gäller uppbyggnad, vilket gör att det är svårt att ta ut data
ur systemet. Detta gör att konsult måste anlitas för att plocka ut databaser ur LIS för att sedermera
flytta materialet dit det ska, estimerad kostnad för detta är 0,5 mnkr.
Borås Stad har blivit utsedd till ordförandestad i tre år för ACTE, en sammanslutning av europeiska
textilstäder inom EU. Borås kommer att leda och stärka den textila näringen i Europa och för detta
behöver 2 mnkr tillföras årligen under 2017-2019.
Budgetmedel behöver även tillskjutas för några av de tjänster som Stadskansliet utökas med; 760 tkr för
en arbetsrättsspecialist samt att medel för elevombud och äldreombud överförs från
grundskolenämnden respektive vård- och äldrenämnden.
Beslut om deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB, har tagits och budgetmedel behöver
avsättas för kostnaden som uppgår till 0,7 mnkr.
Samhällsplanering äskar om förstärkning i form av en årsarbetare, till en kostnad av 0,6 mnkr, och
utökade utredningsmedel på 0,2 mnkr för stora trafik- och infrastrukturutredningar. Personal och
Förhandling har fått ett uppdrag att utreda möjligheterna till fritt wifi i staden och för detta äskas 0,3
mnkr.
Personal och Förhandling äskar också om 4,7 mnkr som saknas för införandet av en central pool- och
vikariebemanning, vilket innebär en sammanslagning och utbyggnad av de pooler som idag finns på
stadsdelarna. Förvaltningen rekommenderar att medlen tillförs för att kunna göra en fullskalig satsning
och därmed uppnå bästa effekt. Alternativt att ett tillfälligt kommunbidrag ges under de första två åren
med förväntade effektiviserings- och samordningseffekter.
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2 Omvärldsanalys
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt systematiska
arbete med ständiga förbättringar samt vår skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
och sedan behålla och utveckla dem. Med ökad konkurrens på arbetsmarknaden måste vi stärka vårt
arbetsgivarmärke och marknadsföra både möjligheterna till personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö.
Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare har rätt att
känna till vilka rättigheter de har, vad kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den
demokratiska processen. Utmaningen att nå fram blir större för varje dag, vilket till stor del beror på
digitaliseringen. Bra kommunikation måste därför präglas av anpassade budskap, lyhördhet och
flexibilitet.
Det blir också allt viktigare att ta reda på invånarnas uppfattning om kvaliteten på de tjänster som
erbjuds. Olika former av brukar- och medborgarundersökningar är medel för att göra detta och en
viktig del i att utveckla och förbättra verksamheterna. Även i utredningsarbeten om framtidens
kollektivtrafik samt lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är boråsarnas åsikter viktiga
att få med, vilka bland annat insamlas genom medborgardialoger.
Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för
strategiska och långsiktiga beslut. Översiktsplaner och strategiska utredningar prioriteras för att möta
planbehovet i en växande kommun och för att möjliggöra exploatering av nya områden för bostäder
och verksamheter. Under 2017 intensifieras arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa
Götalandsbanans korridor och station i kommunen. Resultatet är avgörande för stadens fortsatta
utveckling.
Industriinvesteringar och företagsetableringar är en viktig del av tillväxtarbetet och efterfrågan på
industrimark för nya etableringar är fortsatt stor. Samtidigt är arbetet med att stärka befintliga företag
ständigt pågående, främst genom utbildningar och olika nätverk.
Arbetet fortsätter med att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad, där Textile Fashion
Center utgör en viktig mötesplats. Borås har även tilldelats presidentskapet för det europeiska
textilnätverket ACTE de kommande åren. Handeln är också ett av stadens viktiga styrkeområden och
tillsammans med Högskolan i Borås och näringslivet arbetas det för att stärka Borås varumärke som
handels- och e-handelsstad, där fokus ligger på att Borås ska bli Sveriges centrum för digital handel.

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

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

1

2

1

2

2

2

201 960

200 000

202 663

200 000

200 000

200 000

Antal genomförda medborgardialoger.

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

Antal gästnätter i Borås.

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

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

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

400 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

47

35

35

35

35

63

66

66

75

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

Tillgång till mark för företagande, m2.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen tillser att det årligen finns god tillgång på mark för företagsetablering.
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Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

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

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

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

0

100

40

100

100

100

85

200

147

200

200

200

500

302

500

500

500

Antal nyproducerade
bostäder i Borås tätort

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

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

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

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

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Andel hushåll och företag
som har tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s, %.
Antal nyproducerade
Kommunstyrelsen, Budget 2017

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

61

70

75

92

100

100

100

100
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Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

500

189

500

500

500

bostäder utanför Borås tätort
Antal nya bostäder i
detaljplan utanför
stadskärnan.

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

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

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

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

0,2

4

1,8

4

4

4

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

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

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T1
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

4,8

3,5

4,8

4

3,3

3

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

0,4

0

0,2

0

0

0

45,7

48

47

45

50

55

Hälsa - 1 år utan
sjukfrånvaro, andel i %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

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

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

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

4 Nämndens verksamhet
4.1 Stadskansliet
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4.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

66 344

52 839

53 399

65 964

-167 921

-128 939

-146 051

-165 044

Nettokostnader

-101 577

-76 100

-92 652

-99 080

Kommunbidrag

83 060

76 100

77 630

89 250

-18 517

0

-15 022

-9 830

3 543

3 543

3 543

-32 319

-8 500

-8 500

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

4 500

4.3 Nämndens uppgift
Stadskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera och
utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor,
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som
”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering
och analys av nämndernas resultat.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning,
personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor,
kvalitet/utveckling, kommunikation/marknadsföring, upphandling samt centrum för kunskap och
säkerhet som arbetar för att förebygga oegentligheter och korruption.

4.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2017 blir 89,25 mnkr, vilket är en ökning med 13,15 mnkr. Utöver den årliga
uppräkningen ingår det i den summan förflyttning av rammedel för de verksamheter som övergår till
Stadskansliet i och med Borås Stads nya organisation.
Flera av de uppdrag som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom
centralt avsatta medel. Dessa fördelas under året ut till de verksamheter de berör, ett exempel på
projekt är "Stöd till Lokal utveckling" där det är avsatt 2 mnkr.
Verksamheten Stadskansliet äskar om ett ökat kommunbidrag på 11,83 mnkr, varav 2 mnkr kan
finansieras genom minskade kapitalkostnader, fördelat enligt följande:
4 700 tkr till Personal & Förhandling för införandet av en central pool- och vikariebemanning, vilket
innebär en sammanslagning och utbyggnad av dagens pooler.
1 200 tkr behöver tillföras för löpande drift och förvaltning av ett nytt ärendehanteringssystem, som KS
har beslutat ska införas under 2017 då nuvarande system inte lever upp till dagens krav.
500 tkr för att anlita konsult att plocka ut databaser ur LIS för att kunna flytta materialet dit det ska.
500 tkr till löpande drift och förvaltning av e-arkiv, som det finns ett stort behov av att införa under
2017.
Kommunstyrelsen, Budget 2017

9(27)

2 000 tkr till textil satsning, där ordförandeskapet för ACTE som Borås Stad blivit utsedd att inneha i
tre år utgör en stor del.
760 tkr behöver tillföras för tjänsten arbetsrättsspecialist.
700 tkr för deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB.
800 tkr till Strategisk samhällsplanering som behöver förstärka med en årsarbetare och utökade
utredningsmedel för genomförandet av stora trafik- och infrastrukturutredningar.
300 tkr till Personal & Förhandling för uppdraget att utreda möjligheterna till fritt wifi i staden.
200 tkr till Markavdelningen för inköp av konsulttjänster kopplat till utredningar.
100 tkr till Kommunikation för ökade marknadsföringskostnader.
70 tkr till förbättringsåtgärder av ventilationen i Stadsarkivets lokaler för att uppnå gällande krav.
Dessutom flyttas tjänsterna elevombud och äldreombudsman till Stadskansliet och för de tjänsterna
rekommenderas att medel överförs från grundskolenämnden respektive vård- och äldrenämnden.

4.5 Verksamhet 2017
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

8 681

1 829

1 829

16 551

-103 639

-74 287

-90 839

-104 491

-94 958

-72 458

-89 010

-87 940

781

650

650

650

Kostnad

-9 910

-10 345

-10 345

-10 396

Nettokostnad

-9 129

-9 695

-9 695

-9 746

370

362

922

370

Kostnad

-4 074

-3 806

-4 366

-3 878

Nettokostnad

-3 704

-3 444

-3 444

-3 508

19 495

12 728

12 728

13 083

-19 334

-13 327

-13 327

-13 737

161

-599

-599

-654

Kommunledning
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Kommunikation
Intäkt

Juridik
Intäkt

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Arkiv
Intäkt

75

Kostnad

-9 620

Nettokostnad

-9 545

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

5

Kostnad

-12 208

-11 698

-11 698

-12 133

Nettokostnad

-12 203

-11 698

-11 698

-12 133
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Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

20 918

20 500

20 500

21 000

-12 634

-9 305

-9 305

-7 633

8 284

11 195

11 195

13 367

2 217

2 385

2 385

-2 583

-2 724

-2 724

-235

-366

-339

-339

-235

2 266

2 210

2 210

2 160

-1 045

-1 007

-1 007

-725

1 221

1 203

1 203

1 435

11 599

12 175

12 175

12 075

-855

-813

-813

-568

10 744

11 362

11 362

11 507

Kostnad

-1 391

-1 429

-1 429

-1 429

Nettokostnad

-1 391

-1 429

-1 429

-1 429

Kostnad

-236

-198

-198

-199

Nettokostnad

-236

-198

-198

-199

66 332

52 839

53 399

65 964

Kostnad

-167 909

-128 939

-146 051

-165 044

Nettokostnad

-101 577

-76 100

-92 652

-99 080

Markreserv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Industrimark
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostadsmark
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg
Intäkt

Övrigt
Intäkt

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
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4.5.1 Kommunledning
4.5.1.1 Centrum för kunskap och säkerhet
Avdelningen ska vara en resurs för både arbete mot ekonomisk organiserad brottslighet i
upphandlingsprocessen och förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption inom Borås Stads
organisation.
Kunskapscentrets uppdrag är att arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell
verksamhet, oegentligheter och korruption, att stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta
åtgärder mot oegentligheter och korruption, gängkriminalitet, organiserad brottslighet, våldsbejakande
extremism, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Centret ska även agera visselblåsarfunktion
samt ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor.

4.5.1.2 Upphandling
Upphandlingsavdelningen gör koncernsöverskridande upphandlingar, externa upphandlingar för andra
samarbetskommuner samt specifika interna och externa uppdragsupphandlingar för förvaltningar,
kommuner, kommunala bolag och förbund. Vi arbetar också med avtalsvård och uppföljning.
Hållbarhet och social hänsyn kommer att få en mer central roll i upphandlingar under det kommande
året. Upphandling har utvecklats genom åren, från att handla om upprättande av avtal för inköp, till att
innefatta exempelvis etik, Fairtrade, ekologiska produkter, jämställdhet, barnkonventionen, ILO
(International Labour Organization), uppförandekoder, sociala krav, antidiskriminering, miljökrav, krav
på sociala företag och närproducerat. Upphandlingsavdelningen arbetar med att balansera och anpassa
dessa krav i kommande upphandlingar för att åstadkomma den maximala affärsnyttan för Borås Stad.
E-handelsgruppen
E-handelsgruppen arbetar för att den elektroniska fakturahanteringen och e-handeln ska ha god
effektivitet. Målet är att elektronisk fakturahantering ska vara 75 procent. Utbildning av
inköpssamordnare och certifierade inköpare i sina nya roller fortsätter.
Verksamhetsstöd
Genom mätning ska vi hjälpa övriga verksamheter att följa upphandlade avtal och gjorda inköp samt att
upptäcka nya avtalsområden som är i behov av att upphandlas. Målet är att denna mätning ska mynna
ut i en förbättrad kommunikation mellan upphandlingsavdelningen och de verksamheter vi är avsedda
att serva.
Samdistributionscentral
Det har tidigare fattats beslut om att införa en samdistributionscentral. Arbetet med införande av
centralen har påbörjats och ett ruttoptimeringssystem har upphandlats för detta ändamål.
Rutiner och regler
Det finns behov av att skapa interna rutiner och checklistor som likställer hantering beroende på typ av
upphandling. Vi arbetar vidare med en intern organisationsförändring vars syfte är att möta det ökande
behovet av upphandlingar och uppföljning av avtal samt att behandla det mörkertal av upphandlingar
som inte blir gjorda. Målsättningen är att skapa en tydlighet, arbeta med uppfyllande av politiska
ambitioner samt skapa mer utrymme för verksamheterna.
Vi ska också arbeta fram regler och rutiner för hur vi ska hindra oseriösa leverantörer samt hur vi ska
kontrollera och följa upp våra leverantörer.
Sociala och etiska krav
Vi fortsätter vårt samarbete med Miljö- och konsumentnämnden där vi gör uppföljningskontroller av
sociala och etiska krav av upphandlade leverantörer. Genom SKL Kommentus Inköpscentral deltar vi i
Kommunstyrelsen, Budget 2017
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revision av olika leverantörer. Arbetssättet kommer att införlivas i framtida upphandlingar vilket
medför att vi kan ställa krav utifrån barnkonventionen och ILO.

4.5.1.3 Sekretariat
Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
sammanträdeshandlingar och protokoll. Avdelningen sköter sekreterarskap i Arvodesdelegationen,
Kommunfullmäktiges valberedning och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs
ärenden. Avdelningen ger även administrativt stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens
gruppledare och har närarkiv för förvaltningen.
Digitala mediers intåg inom politiken ställer krav på ett förändrat arbetssätt för den administrativa
servicen, både i teknik och kompetens.
Aktiviteter 2017
•

Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem under
2017. Sekretariatet kommer att ansvara för förvaltarskap och administration av IT-systemet.
Detta innebär en utökning med en tjänst.

4.5.1.4 Ekonomistyrning
Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering,
uppföljning och styrning. Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den
politiska ledningen skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge
förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.
Den kommunala ekonomin påverkas till största del av utvecklingen av skatteunderlaget samt
kostnadsutvecklingen och då framför allt lönekostnadsutvecklingen. Enligt Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från april 2016 beräknas skatteunderlaget öka med drygt 2
procent i reala termer för 2017. Från detta ska volymökningarna räknas bort. Den reala ökningen av
skattunderlagen 2017 får betecknas som god jämfört med prognoserna för kommande år som är
betydligt lägre. Regeringen föreslår att vissa utökningar av statsbidragen ska permanentas för 2017 och
framåt, vilket också är positivt för kommande års budget.
Prioriteringar 2017
Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, årsredovisning och andra styr- och
uppföljningsprocesser. Vi kommer att utveckla uppföljningen i den nya organisationen och samarbetet
med Kvalitet och utveckling kommer att stärkas. Detta för att göra en ännu bättre samlad uppföljning
av både ekonomi och verksamhet enligt uppsatta mål. De ekonomiska utmaningarna på längre sikt för
Borås Stad kommer att beskrivas för att ge bra beslutsunderlag för politiska beslut och prioriteringar.
Avdelningen arbetar med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Under 2017 kommer
arbetet med förstärkt bolagsstyrning att komma igång på allvar, med bland annat resursförstärkning,
framtagande av nya styrdokument för bolagen samt en utvecklad ägardialog med bolagen.
För att säkra tillgången på kapital har internbanken de senaste åren förlängt kapitalbindningen, skaffat
fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor. Under
2017 arbetar internbanken bland annat med finansieringen av Borås Energi och Miljös EMCinvestering, strategi för placeringar samt gröna finansieringslösningar.
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4.5.1.5 Personal och förhandling
Avdelningen arbetar med tre huvudområden: personalpolitik och organisationsutveckling; lön,
förhandling och pensioner; samt strategisk IT.
Avdelningen arbetar med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling för att Borås Stad ska vara
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Personal och förhandling ska styra och stödja
personalarbetet i Borås Stad att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Varje medarbetare ska få
förutsättningar att vara stolt, professionell, engagerad och lärande. Avdelningen arbetar även med ITarkitektur och IT-styrning. Arbetet ska ge förutsättningar för effektiv och tillgänglig IT i Borås Stad och
hela Borås.
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stad behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
och sedan arbeta för att behålla dem och ge dem möjlighet att utvecklas. Vi måste stärka vårt
arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både våra möjligheter för personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö där medarbetarna kan driva verksamheten effektivt, professionellt och engagerat.
Personal och organisation
Kommunen behöver bli mer attraktiv för att klara vårt framtida rekryteringsbehov. Organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, andelen deltidsanställda, ersättningssystem, karriärmöjligheter och
kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas.
Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som
kommunen ska ta till vara.
Under året kommer stadens pool- och vikariebemanning (cirka 1500 timavlönade, 80 poolanställda och
25 placeringsansvariga) att centraliseras och organisatoriskt placeras på Stadskansliets personal- och
förhandlingsavdelning.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementera det personalpolitiska programmet
Skapa en förenklad modell för styrning och stöd inom PA/HR-området
Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare
Arbeta för att minska sjukfrånvaron
Utveckla chefsstödet
Utveckla och implementera processen för kompetens- och personalförsörjning
Utveckla PA/SAM-uppföljningen i Stratsys
Bygga upp en kommungemensam enhet för pool- och timanställda
Upphandla företagshälsovård
Utreda förutsättningarna för kommungemensam chefsrekrytering

Förhandling
Förhandlingsenheten styr och samordnar kommunens centrala löne- och förhandlingsverksamhet och
arbetar med lönebildning. Enheten ska även stödja förvaltningarna i till exempel LAS, rehabilitering,
pension, försäkringar och datastöd. Enheten behöver förstärkas med en tjänst för att kunna lägga mer
fokus på att utveckla den lokala lönebildningen.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•
•

Revidera processen för löneöversyner
Utveckla arbetsrättsprocesserna
Utveckla stöd och information om pension
Utveckla den lokala lönebildningen
Koppla lönebildningen till kompetensförsörjningsplan
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•
•

Skapa karriärtjänster
Se över förutsättningarna för fortbildning

Strategisk IT
Strategisk IT arbetar framåtriktat med övergripande med IT-arkitektur, IT-styrning, IT-samverkan och
informationssäkerhet. Vi ska skapa förutsättningar för verksamhetsstödjande, effektiv och tillgänglig IT,
oberoende av tid och plats. Vi stödjer förvaltningen av verksamheternas IT-stöd och arbetar även för
att de som bor, verkar och vistas i Borås ska ha tillgång till en god IT-infrastruktur.
Borås Stad har gjort omfattande investeringar i en ny IT-plattform för att få en modern och fungerande
IT-miljö. Strategisk IT förvaltar arbetsplatstjänsten för det dagliga IT-stödet. Arbetsplatstjänsten
behöver underhållas och vidareutvecklas för att kontinuerligt uppfylla verksamheternas krav på
funktion och säkerhet, vilket kräver en tjänsteförvaltare.
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft våren 2018 ställer högre krav på våra IT-system
än den nuvarande personuppgiftslagen. Om förordningen inte efterföljs kan det medföra betydande
ekonomiska konsekvenser då bötesbeloppen kan uppgå till 20 miljoner euro. För att Borås Stad ska
kunna leva upp till de nya kraven behöver en tjänst som informationssäkerhetsansvarig tillsättas.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerställa att Borås Stad kan uppfylla nya dataskyddsförordningen
Införa en metod för säker identifiering och inloggning, exempelvis tjänstekort
Uppdatera arbetsplatstjänsten med Windows 10 och Office 2016
Fortsätta införa den nya tjänsteförvaltningsmodellen
Stödja arbetet att dra fiber till alla hushåll och företag i Borås tätorter
Stödja start av fiberföreningar i våra bredbandsbristområden
Stödja arbetet med att utveckla mobil datauppkoppling i kommunen
Utreda möjligheten för fritt wifi i staden

4.5.1.6 Näringsliv
Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning. Inför 2017 fortsätter arbetet med att skapa tillväxt i staden, främst genom följande
prioriterade områden.
Etablering och tillväxt
Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. De nya industriområdena Viared Västra
och Nordskogen är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Även arbetet med området kring
ASTA i Hedared förväntas starta under året.
Internationella kontakter sker dels genom olika delegationsbesök och dels genom riktade insatser.
Lokal tillväxt
Vi stärker företagen på orten och säkrar en robust utveckling. Detta sker genom olika kontakter och
nätverk, affärsrådgivning, seminarier och utbildningar. Vi samarbetar med företagsföreningar och Borås
Näringsliv samt anordnar nätverksluncher och Näringslivsdagen. Projekten Insikt, Enklare
upphandling, Generationsväxling och Företagsbörsen ligger inom detta område.
Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner som drivs av
kommunalförbundet. Borås Stad deltar i samarbetet.
Upplevelseindustri
Arbetet fortsätter med att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad. Textile Fashion
Center och MarketPlace Borås är två viktiga redskap för att tillsammans med BoråsBorås TME AB
verka för att fler möten läggs i Borås. Vi gör en satsning tillsammans med Bikini Berlin, Svenska
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ambassaden och Textiluniversitetet ESMOD.
Borås har presidentskapet för det europeiska textilnätverket ACTE och ansvarar också för att bygga
upp, administrera och driva ACTE:s verksamhet i Europa.
Kreativa näringar
Det finns många företag i Borås med anknytning till textil och mode, men även inom andra kreativa
branscher. För att stärka denna sektor arbetar vi tillsammans med den ekonomiska föreningen Creative
Cluster Hub.
Affärsdriven miljöutveckling
Vi stöder och samarbetar med bolaget Boras Waste Recovery AB som driver frågor inom
miljöutveckling och aktivt marknadsför arbetet.
Handel
Tillsammans med den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås utvecklar vi ett av stadens viktiga
styrkeområden, handeln. I ett arbete med Högskolan i Borås och näringslivet arbetar vi för att stärka
Borås varumärke som handels- och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska bli Sveriges
centrum för digital handel samt att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på kompetenta
medarbetare för framtidens utveckling.
Internationellt
Avdelningen samordnar stadens internationella kontakter, men även externa kontakter för såväl staden
som gentemot näringslivet. Kommunen är ofta en viktig dörröppnare och partner för tillväxt inom
näringslivet.

4.5.1.7 Samhällsplanering
Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och
samordnar arbete med hållbar samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik,
lokal utveckling och statistik.
Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva
utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för
strategiska och långsiktiga beslut.
Avdelningen prioriterar översiktsplaner och strategiska utredningar för att möta planbehovet i en
växande kommun. 2017 intensifierar vi arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa
Götalandsbanans korridor och station i kommunen. Resultatet är avgörande för stadens fortsatta
utveckling.
Arbetet med översiktliga dokument samt planeringen för Götalandsbanan ökar behovet av stora trafikoch infrastrukturutredningar. Avdelningen behöver därför ökade resurser i form av en tionde
medarbetare och ytterligare utredningsanslag.
Översikts- och markförsörjningsplan
Vi har ett brett förankrat arbete med den nya översiktsplanen som går på samråd under 2016/2017.
Översiktsplanen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter.
Utredningar om framtidens kollektivtrafik, samt lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd
är annat som pågår under året. En tidig dialog med boråsarna är viktig i dessa frågor och kan bland
annat ske genom medborgardialoger.
För att möta efterfrågan på mark samt säkra områden för naturskydd och friluftsliv arbetar vi
strategiskt med kommunens markinnehav. En markförsörjningsplan med kriterier för var kommunen
bör köpa respektive sälja mark skapar beredskap och anpassning.
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4.5.1.8 Mark
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att köpa,
iordningställa och sälja mark för bostäder, verksamheter, anläggningar, service, gator, park med mera.
Mark för verksamheter
Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor och målet är att möta
efterfrågan genom bland annat planering av nya industriområden.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•

Viared Västra – huvuddelen av området är färdigställt och klart för fortsatt försäljning
Viared Norra – området är färdigställt och klart för fortsatt försäljning
Nordskogen – området är färdigställt och för delar av området gäller fortsatt försäljning
Förvärva mark lämplig för utveckling av verksamhetsområden

Mark för bostäder
Efterfrågan är stor på främst bostäder i flerbostadshus. Vi har även en stor förfrågan på centrala
attraktiva småhustomter. Avdelningen kan genom markförsörjning och exploateringsverksamhet bidra
till att möta efterfrågan.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•
•
•

Förvärva mark för bostadsändamål eller för markbytesobjekt
Genomföra fler markanvisningar, genom bland annat tävlingar
Kartlägga befintliga outnyttjade detaljplaner för bostadsändamål och eventuellt initiera
exploatering eller planändring
Färdigställa 23 kommunala småhustomter i Sparsör
Färdigställa cirka 10 kommunala småhustomter i Fristad
Ökad marknadsföring av tillgängliga småhustomter

Markupplåtelser och förvaltning
Som formell ägare av kommunens egendom har vi det yttersta ansvaret för förvaltningen och skötseln
av kommunens mark och fastigheter.
Kommunen har ca 600 arrenden för idrotts- och fritidsändamål, anläggningar samt bostäder. Därutöver
finns även många jordbruksarrenden.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•

Fortsatt försäljning av arrenden för fritidshusändamål
Se över internarrendesystemet
Se över externarrendesystemet
Kartlägga avdelningens olika delprocesser

Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel,
kontor, industrier, idrott- och fritidsändamål. Därmed ingår också att ordna kompletterande allmänna
anordningar som gator, grönområden med mera. Verksamheten är projektbaserade investeringar.

4.5.1.9 Kvalitet och utveckling
Avdelningen arbetar med fem huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar
utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, samt valfrihetssystem.
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Kvalitet och utveckling kommer i den nya organisationen att vara sammanhållande för
kommunövergripande nätverk och arbetsgrupper. Avdelningen kommer även att ansvara för strategiska
och kommunövergripande kost- och lokalvårdsfrågor.
I framtiden ökar kraven från boråsarna om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och
delaktighet. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav.
Avdelningen ser också ett behov av införande av systematisk omvärldsbevakning.
Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete
Som en del i ständiga förbättringar fortsätter vi utbilda i systematik och metoder, även i
chefsutvecklingsprogrammet. Avdelningen fortsätter också att utbilda förvaltningarna och bolagen i att
analysera resultat.
Under 2017 fortsätter också arbetet med att införa metodik, rutiner etc. för att utveckla och genomföra
idéer och förbättringar från medarbetare. Arbetet med att utveckla kommungemensamma processer
intensifieras. Under 2017 ska behovet av koordinering av projekt utredas.
Under året genomförs ”Inspiration Borås” – den interna kvalitetsmässan. Mässan planeras att
återkomma årligen.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•
•
•

Se över modeller för att följa upp kvalitet
Följa upp av brukarundersökningar
Utveckla arbetet med att följa upp och jämföra resultat
Utbilda i att analysera resultat
Utveckla jämförelsetjänst för hemtjänsten
Utbilda förvaltningar i processtyrning

Hållbar utveckling
Avdelningen ansvarar för uppföljningen av arbetet mot visionen Borås 2025. Det sker genom
tvärsektoriella analyser av visionens olika målområden.
Medborgarperspektiv
En beredning för medborgardialog har inrättats under Kommunfullmäktige. Avdelningen ger
administrativt stöd till denna och till ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.
Arbetet med att förbättra och utveckla kommunens e-tjänster fortsätter. Det nuvarande systemet för
synpunktshantering kommer att ersättas med ett nytt där synpunkter och felanmälningar kommer att
samlas på ett ställe. En plattform för Borås Stads e-tjänster kommer att införas, vilket innebär att staden
i större utsträckning kan digitalisera sin service och att legitimering och betalning möjliggörs även på
nätet.
Aktiviteter 2017
•
•
•
•

Ny webbsida för självservice
Utveckla funktionella e-tjänster
Utbilda i system för synpunktshantering
Utbilda i system för e-tjänster

Barns och ungas perspektiv
Borås arbetar målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Alla förvaltningar
och bolag ska ta gemensamt ansvar för ungdomsfrågorna. Det ungdomspolitiska programmet utgör
grunden för arbetet och den tillhörande planen, med tidsatta åtgärder, ska tydliggöra och underlätta det
arbetet. Avdelningen samordnar och stödjer arbetet med ungas inflytande och barnkonventionen.
Aktiviteter 2017
•

Samla och sprida information till unga om utbildning och arbete, fritid och kulturliv, hälsa och
möjligheter till inflytande.
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•

Utbilda i och informera om barnkonventionen

Valfrihetssystem
Hemtjänstvalet omfattar service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård. Valfrihetssystemet
för daglig verksamhet omfattar personer inom LSS med denna insats. Kommunstyrelsen godkänner de
privata utförare som uppfyller kvalitetskraven och ansvarar för uppföljning. Avdelningen stödjer
förvaltningarna i arbetet med lagen om valfrihet (LOV).
Aktiviteter 2017
•
•

Anpassa modeller för avtalsuppföljning till ny organisation
Anpassa arbetssättet för LOV till ny organisation

4.5.2 Kommunikation
Värde och verksamhetsnytta med kommunikation uppstår när vi systematiskt kommunicerar på rätt sätt
och med rätt saker från början - när mål, prioriterade frågor, förändringar och vårt uppdrag
kommuniceras både externt och internt.
Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för
Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet
används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter.
Avdelningens uppdrag
Strategiarbete
•
•
•

Varumärket Borås Stad och Borås
PR- och mediearbete
Systematiskt arbete med styrande dokument inom kommunikationsområdet

Kommunikationsstöd
•
•
•

Stöd och kommunikationsrådgivning i de frågor som är prioriterade utifrån mål,
viktiga/prioriterade verksamhetsfrågor och förändringar, både utåt och inåt.
Identifiera, värdera och utvärdera behov av kommunikation och information i
kommunövergripande projekt.
Coacha chefer.

Basstruktur och produktion
•
•

Förvalta och utveckla kommunens övergripande kanaler för kommunikation: boras.se,
intranätet, personaltidningen Saxen och medborgartidningen Såklart Borås, samt kommunens
övergripande konton i sociala medier.
Produktion av pressmeddelanden, texter och grafiskt arbete kopplat till kommun-övergripande
projekt och beslut.

Mål
Avdelningens arbete ska bidra till att
•
•
•
•
•

Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
förverkliga vår vision Borås 2025
öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger
stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell
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och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad
kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen.
Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen - var och en
har tillgång till en enorm mängd information. Bra kommunikation måste därför präglas av anpassade
budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens
verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.
Marknadsföring
Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med bland annat BoråsBorås
TME, Högskolan i Borås och SP.
Avdelningen fortsätter att sprida kunskap om visionen Borås 2025 genom att belysa utvecklingen inom
dess målområden.
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och
kulturevenemang.
Kommunikation med boråsarna
Under 2017 kommer vi att se över vår medborgartidning Såklart Borås – innehåll, utgivning och
produktion – för att möta behoven i den nya organisationen som införs vid årsskiftet.
Vi utvecklar vår närvaro i sociala medier med direktsändningar och mer rörligt material. Avdelningen är
tjänsteförvaltare av webbplatserna boras.se och intranätet.
Avdelningen deltar i arbetet med att förankra Vision 2025, organisationsöversynen, Götalandsbanan,
attraktiv arbetsgivare och medborgardialog.
Kommunikation med kommunens anställda
Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare
visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor livskvalitet. Viktigt för att det ska
fungera bra är att alla delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar professionellt och ser sin
delaktighet i vårt uppdrag.
Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter.
Bland annat stöttar vi chefer i deras kommunikation och erbjuder kanalerna intranätet och
personaltidningen Saxen.
Under 2017 kommer vi att utveckla vårt interna kommunikationsarbete, bland annat personaltidningen
Saxen – innehåll, utgivning och produktion – för att möta behoven i den nya organisationen.
Kommunikationsarbetet i den nya organisationen
Från 2017 har Borås Stad en ny förvaltningsorganisation med facknämnder istället för stadsdelar.
Under året inleder vi arbetet med att utveckla kommunikationsorganisationen för att höja kvaliteten
och för ökad måluppfyllelse. Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med
förvaltningarna under ledning av kommunikationsavdelningen.
Dessa områden identifieras i ett gemensamt arbete med förvaltningarna. Några exempel på uppgifter
som bör lyftas:
•
•

Aktivt och samordnat PR- och mediearbete för förvaltningsorganisationen
Effektivt, samordnat arbete i kriskommunikation

Sammanhållet varumärke för Borås Stad, häri ingår arbetsgivarvarumärket, samt för platsen Borås i
samverkan med andra huvudmän.
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4.5.3 Juridik
Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala
bolagen.
Kommunen verkar på nya och förändrade verksamhetsområden med komplexa förutsättningar, vilket
ökar kraven på den juridiska kompetensen. Kompetensen hålls fortsatt hög genom deltagande i kurser
och nätverk under 2017.

4.5.4 Personaladministration
Företagshälsovård
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som
ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet för att förebygga och
undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Avtalet löper ut 2017-08-31 och kommer att
upphandlas under året.
Centrala samverkansgruppen
Ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av
övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet. Gruppen är verksam inom
kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga
huvudorganisationerna.
Fackliga förtroendevalda
Ersättning till fackliga företrädare, vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
Personalföreningar
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande
åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för
kommunens anställda.

4.5.5 Arkiv
Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten med uppgift att bevara vårt
gemensamma kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten. Arkivmyndigheten ska genom
Stadsarkivet utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård och ge råd och anvisningar.
Att Borås Stads verksamheter går över till digital ärendehantering ställer nya krav på arkiv- och
informationshanteringen och på möjligheten att arkivera myndigheternas allmänna handlingar digitalt i
ett e-arkiv.
Aktiviteter 2017
•

Fortsatt arbete för införande av e-arkiv i Borås Stad

I budgeten ingår även bidrag till Föreningsarkivet och Borås Idrottshistoriska sällskap med totalt
925 tkr.
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4.5.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga
sammanträden. Hit räknas även två tjänstemän, fyra blocksekreterare samt tjänsteköp av
blocksekreterare till (SD).

4.5.7 Markreserv
Kommunen har en markreserv på ca 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger intäkter
i form av arrendenavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till 21 mnkr, varav ca 14
mnkr är interna upplåtelser för t ex idrotts- och fritidsverksamhet. Övriga ca 7 mnkr är externa
upplåtelser för parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete m.m.
Markreserven medför kostnader för saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar, anläggningar,
lantmäteriärenden, fastighetsskatter, konsulter m.m. Dessa kostnader beräknas till ca 2,2 mnkr. Övriga
driftskostnader belastar respektive förvaltande organisation.

4.5.8 Totalförsvar och samhällsskydd
Kommunen ger bidrag till de lokala hemvärnsföreningarna för att ge dem förutsättningar att behålla
sina lokaler. Bidraget beräknas till 235 tkr.

4.5.9 Industrimark
Återhållsamhet med nya upplåtelser av tomrätt för industri och verksamheter, vilket innebär en i stort
oförändrad omfattning av just tomträttsverksamheten. Totala intäkten beräknas till ca 2,1 mnkr.
Kapitalkostnaderna är höga för anläggningen Hällered, vilket gör att intäkterna inte täcker kostnaderna
för just den del av näringsverksamheten.

4.5.10 Bostadsmark
Innehavare av tomträtter för bostäder erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara
undantagsvis. Avgälderna från tomträtter för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på ca 11 mnkr.
Tomträttsavgälder och arrenden för fritidshus beräknas ge en intäkt på ca 1 mnkr.
Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av avgälderna, men de totala
tomträttsintäkterna kommer på sikt att minska i takt med fortsatta försäljningar av tomträtter.

4.5.11 Vård och omsorg
Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre,
funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer.
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4.5.12 Övrigt
Avser anslag till Borås Nämndemannaförening och kommunens insats för firandet av nationaldagen
samt bidrag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet.

4.6 Kommungemensam verksamhet
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

8

35

35

35

-104 156

-106 085

-106 085

-111 085

Nettokostnader

-104 148

-106 050

-106 050

-111 050

Kommunbidrag

102 250

106 050

106 050

109 800

-1 898

0

0

-1 250

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

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

4.9 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2017 blir 109,8 mnkr, vilket är en ökning med
3,75 mnkr.
Den kommungemensamma verksamheten äskar om ett ökat kommunbidrag med 1,25 mnkr
fördelat enligt följande:
630 tkr för ökade medlemsavgifter till SKL och Sjuhärads kommunalförbund.
520 tkr för ökade kostnader till Västtrafik.
100 tkr för ökade kostnader till SÄRF för vattendyk.
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4.10 Verksamhet 2017
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

0

35

35

35

Kostnad

-111

-112

-112

-114

Nettokostnad

-111

-77

-77

-79

Kostnad

-15 696

-15 954

-16 022

-16 864

Nettokostnad

-15 696

-15 954

-16 022

-16 864

Kostnad

-2 523

-1 937

-3 137

-1 960

Nettokostnad

-2 523

-1 937

-3 137

-1 960

Kostnad

-74 208

-76 078

-76 078

-79 447

Nettokostnad

-74 208

-76 078

-76 078

-79 447

Kostnad

-11 618

-12 004

-12 004

-12 700

Nettokostnad

-11 618

-12 004

-12 004

-12 700

8

35

35

35

Kostnad

-104 156

-106 085

-107 353

-111 085

Nettokostnad

-104 148

-106 050

-107 318

-111 050

Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt

Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt

8

Kostnad
Nettokostnad

8

Totalt
Intäkt
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.10.1 Övrig gemensam verksamhet
Nettokostnaden för STIM budgeteras till 79 tkr.

4.10.2 Bidrag till samarbetsorganisationer
Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 754 tkr, till Sjuhärads
Kommunalförbund 8 500 tkr samt till Navet 5 610 tkr.

4.10.3 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 1 960 tkr.

4.10.4 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Borås Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader
under de närmaste tre åren, för 2017 beräknat till 79,4 mnkr.

4.10.5 Kommunikationer
Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12,7 mnkr.

5 Verksamhetsmått
5.1 Sysselsättning
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Budget 2016

Budget 2017

78

78

Budget 2016

Budget 2017

108

109

5.2 Handel
Verksamhetsmått
Handelsindex - attraktiv handel.
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6 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2016

Budget
2017

Plan 2018

Utbyggnad av industriområde Viared
Västra

316 700

287 300

14 700

14 700

Utbyggnad av industriområde Viared
Norra

50 000

44 000

1 000

Utbyggnad av industriområde
Nordskogen

40 000

38 600

0

0

1 400

Utbyggnad av övriga industriområden

30 000

10 000

10 000

10 000

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

12 000

8 000

8 000

35 000

35 000

35 000

Projekt

Inköp av fastigheter

5 800

105 000

Plan 2019

Försäljning av industritomter
(exploatering)

-39 600

-50 000

-50 000

-50 000

Försäljning av bostadstomter
(exploatering)

-16 200

-20 000

-20 000

-20 000

Försäljning övriga fastigheter

-7 600

-15 000

-15 000

-15 000

-17 300

-30 600

Nytt ärendehanteringssystem

2 000

E-arkiv

2 300

Utbyte infartsskyltar

3 500

Summa

571 700

312 300

-4 500

Utbyggnad av industriområden
Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete
uppgår till cirka 365 000 000 tkr. I detta ingår även Vattenfallls flytt av kraftledning samt
projekteringskostnader. Projektet pågår fram till cirka år 2025.
Viared Norra är klart med undantag av beläggningsarbeten av Råddehultsvägen som avses göras 2017.
Nordskogen är klart. Endast toppbeläggning återstår och kommer att utföras till 2019.
Utbyggnad av bostadsområden
Utbyggnad av Dammsvedjan och Kadriljgatan är klara. Endast beläggningsarbeten återstår.
Under 2017 planeras nyexploatering av bostadområdet Paradis i Sparsör. Områden som kommer
senare är utbyggnad av småhustomtsområden i Fristad och Sandhult samt större bostadsområden som
Regementet och Norrby.
Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden
Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder samt allmänna ändamål.
Försäljning av industritomter
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen.
Försäljning av bostadstomter
Småhustomter säljs bla. inom Metergatan (Hässleholmen), Hovalida (Sparsör) och Paradis (Sparsör),
Fristad mm. Områden till försäljning för flerbostadshus är projekt i pågående detaljplaner.
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Försäljning av övriga fastigheter
I försäljning av övrig mark avses försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom
äldre verksamhetsområden, mark för övriga ändamål ex. centrumverksamhet samt mark och fastigheter
som finns i kommunens markreserv och som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten.
Nytt ärendehanteringssystem
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa ett nytt ärendehanteringssystem då nuvarande system
inte lever upp till dagens krav på ett modernt system. Se bilaga 1 för ytterligare information.
E-arkiv
Borås Stads verksamheter har länge efterfrågat möjligheten att arkivera information digitalt, och ett
införande av e-arkiv skulle innebära stor nytta och bland annat bidra till effektivare arbetsprocesser,
ökad rättssäkerhet samt bättre tillgång till kommunens information. Se bilaga 2 och 3 för ytterligare
information.
Utbyte infartsskyltar
Tre nya infartsskyltar behöver köpas in för att ersätta de befintliga skyltarna som är byggda med
gammal teknik. Det råder brist på reservdelar vilket gör att skyltarna kommer att stå släckta när de går
isönder. Ledtiden för driftsättning av nya skyltar är cirka ett år. Se bilaga 4 för ytterligare information.
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Nytt ärendehanteringssystem
Diarie- och ärendehanteringssystemet, LIS, behöver bytas ut då systemet inte lever upp till de
krav som kan ställas på ett modernt system. Leverantören har även redovisat att intäkterna för
LIS inte täcker kostnaderna för systemet. De gör ett underskott varje år vilket gör att utvecklingen blivit lidande. En upphandling behöver genomföras av ett nytt system under 2016 med ett
införande augusti 2017.
I 2017 års investeringsbudget behöver 2 000 000 kr avsättas för implementation och införande.
Bakgrund

Det nuvarande systemet LIS, Ledning i samverkan, är ett system som Borås Stad började använda
under början av 2000-talet. Systemet levereras av CGI. Grundpelaren är diariet och arbetsgruppen men systemet har även byggts ut under åren med fler moduler. Idag finns det cirka 10 moduler i LIS där vissa är sammankopplade i en process som Borås Stad har tillgång till.
LIS är ett system som är byggt på plattformen Lotus Notes som levereras av IBM, samma plattform som vi använde oss av för e-post och kalender innan införandet av den nya IT-plattformen.
E-posten är överflyttad från Lotus Notes till Outlook och kopplingen mellan LIS och e-posten
har försvårats.
Idag finns det ingen helt digital hantering av ärenden i LIS. Det beror på att det i dagsläget inte
finns någon möjlighet att exportera filer från LIS.
Tjänsten Digitala nämnhandlingar är en annan del som påverkas av LIS. Då det idag inte finns
någon bra helhetslösning med hantering av allmänna handlingar samt sekretesshandlingar från AÖ inom nämnadministrationen behöver detta ses över. Idag blir nästan uteslutande manuell hanteringen av handlingar i nämndadministrationen samtidig som sekretesshandlingar inte hanteras
digitalt.
Budgetramar

Den initiala kostnaden för systemet kommer att ligga på omkring 2 000 000 kr, vilket är en engångskostnad. Den löpande driften och supporten uppgår till ca 1 200 000 kr, i den summan ingår även en tjänst som förvaltare av systemet, det saknas idag.
Den ökade kostnaden kommer att vara de initiala 2 000 000 kr samt en ökning av den årliga
kostnaden med 700 000 kr från hur det ser ut idag. År ett kommer vi ha kostnader för både dagens system och det nya systemet.
Kostnaderna för det nya systemet kommer variera utifrån kravställning i upphandlingen samt
utifrån marknaden. Uppskattningen nedan är de medel som behöver avsättas i Borås Stads budget för 2017.
Införande nytt system
Årskostnad nytt system
- Support
- SLA
- Förvaltare
Totalt år 1

2 000 000
1 200 000

3 200 000

Sida
1(3)
Datum
2016-06-10

PM
Budget 2017

Kommunstyrelsen
Handläggare: Jan Nilsson, IT-strateg
Viktor Lundberg, IT-arkivarie

Införande av e-arkiv i Borås Stad
Sammanfattning

Borås Stads verksamheter arbetar till största del digitalt i olika verksamhetssystem
men avsaknaden av e-arkiv medför att man tvingas arkivera informationen analogt på
papper. Förfarandet är inte bara omständligt och resurskrävande utan innebär också
att man får ett otydligt informationsägarskap och bryter mot gällande lagstiftning.
Ett införande av e-arkiv i Borås Stad skulle innebära stor nytta för kommunen som
helhet. E-arkiv skulle bland annat bidra till effektivare arbetsprocesser, minskade
kostnader, ökad rättssäkerhet, bättre tillgång till kommunens information, snabbare
återsökning och större insyn i kommunens verksamhet.
Borås Stad behöver avsätta medel i budget för att upphandla, implementera och
förvalta ett e-arkiv. För att kommunen skall kunna ha en fungerande e-arkivlösning på
plats till den 1 januari 2018 krävs att arbetet med upphandling påbörjas omedelbart.
Målet är att kunna avropa ett system i början av 2017. Därav behöver Borås Stad i
2017 års budget avsätta 3 500 000 kr för avtalsskrivning, införandeprojekt, drift och
underhåll. Från 2018 års budget behöver kommunen årligen avsätta 1 200 000 kr för
drift och underhåll av e-arkivet.
Bakgrund

Borås stads verksamheter har under lång tid efterfrågat möjligheten att kunna arkivera
information digitalt. Frågan har diskuterats på IT-styrgruppens möten vid ett flertal
tillfällen och i januari 2015 tillsatte kommunchefen och kulturchefen en arbetsgrupp
under ledning av stadsarkivet. Gruppen bestod av representanter från upphandlingsavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsdelsförvaltning Norr. Även
stadskansliet deltog med personal från strategisk IT, ekonomistyrning och
sekretariatet. Uppdraget var att utreda förutsättningarna för ett införande av e-arkiv i
Borås Stad. Resultatet sammanställdes i en rapport som presenterades på
kommunalrådsberedningen 20 april samma år. Arbetsgruppens resultat visade att
e-arkiv inte primärt är en arkiv- eller IT-fråga utan en strategisk organisationsfråga
som påverkar hela kommunens informationshantering. Det betonades i rapporten
vikten av att Borås Stad snarast påbörjade arbetet med att införa e-arkiv. Utan e-arkiv
lever Borås Stad inte upp till lagstiftningens krav, kan inte styrka beslut och
myndighetsutövning med tillräcklig dokumentation, får ökade kostnader och en
fortsatt ineffektiv ärende-hantering och arkivering. Ett e-arkiv skulle däremot
innebära stor nytta för kommunen genom att bidra till effektivare arbetsprocesser,
minskade kostnader, ökad rättssäkerhet, bättre tillgång till kommunens information,
snabbare återsökning och större insyn i kommunens verksamhet. Arbetsgruppen
rekommenderade därför att Borås Stad skulle fatta ett inriktningsbeslut som
fastställde att kommunen skulle gå mot digital ärendehantering och arkivering, att
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kommunen tillsatte nödvändiga resurser för arbetet med e-arkiv samt att kommunen
påbörjade ett införandeprojekt under ledning av Stadsarkivet. Kommunalråden
begärde att ett mer detaljerat ekonomiskt underlag skulle tas fram rörande vad
införande av e-arkiv skulle kosta kommunen innan man ansåg sig kunna gå vidare
med frågan i enlighet med arbetsgruppens rekommendationer. Kulturnämnden, som
utgjorde kommunens arkivmyndighet, fick dock medel i budget för att anställa en ITarkivarie som skall driva det fortsatta arbetet med e-arkivfrågan. Tjänsten tillsattes den
1 januari 2016.
Ansvar och kostnadsfördelning

I den e-arkivmodell som arbetsgruppen tog fram för Borås Stad definieras e-arkiv
som ”en funktion för långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation.
Funktionen kan ta emot, vårda och tillgängliggöra den bevarade informationen över
tid. I funktionen ingår såväl tekniska lösningar som administrativa processer med
tillhörande resurser” E-arkivet kommer organisatoriskt vara knutet till
arkivmyndigheten och de kostnader som själva systemlösningen medför bekostas
med centrala medel då systemet utgör ett kommungemensamt system som, utöver att
fungera som slutarkiv, genererar övergripande nytta för hela Borås Stad. Alla
anslutningar och leveranser till kommunens e-arkiv finansieras dock av den
levererande myndigheten då man är informationsägare och har ansvar för att ta hand
om den information man hanterar som ett led i sin verksamhet. Först efter en
godkänd leverans övergår ansvar, informationsägarskap och eventuella kostnader till
arkivmyndigheten. Det är därför nödvändigt att respektive myndighet i framtiden
avsätter tillräckliga medel för att kunna hantera de kostnader som en leverans till earkivet medför.
I vissa fall kan det från verksamheternas sida finnas tillfällen då man önskar exportera
information ur ett verksamhetssystem utan att för den delen ha behovet av att
överlämna informationen till arkivmyndigheten. För att undvika att varje myndighet
skapar egna mer eller mindre lyckade lagringslösningar kommer e-arkivsystemet
därför ha mellanarkivsfunktionalitet. Väljer myndigheten att leverera till mellanarkivet
kvarstår informationsägarskapet hos den egna myndigheten och man ansvarar därmed
själv för exempelvis återsökning, utlämnande, sekretessprövning och eventuell
gallring, samt de kostnader detta medför. Överföring inom systemet från
mellanarkivet till slutarkivet genomförs därefter med hjälp av behörigheter och
informationsklassning.
Tidplan

Arbetet med kravställning inför upphandling genomförs under 2016. Under början av
2017 beräknas upphandlingen vara klar så tilldelning kan ske. Därefter inleds ett
införandeprojekt av systemet som innefattar tre pilotleveranser. Målet är att projektet
avslutas under januari 2018. Därefter övergår e-arkivet till ordinarie förvaltning med
funktionalitet för att ta emot, vårda och tillgängliggöra digital information från
kommunens myndigheter.
Införandeprojekt

För att implementeringen av e-arkivet ska genomföras så effektivt och smidigt som
möjligt kommer införandet att ske i ett särskilt projekt. Införandeprojektet leds av
stadsarkivet som representant för kommunens arkivmyndighet och till
projektgruppen knyts för arbetet lämpliga kompetenser. Beställare av projektet är
kommunchefen och man rapporterar till en styrgrupp utsedd av beställaren.
För att bygga upp nödvändiga kunskaper innan e-arkivet implementeras och
dessutom utveckla en metodik för framtida anslutningsprojekt kommer det i
införandeprojektet att ingå att genomföra leveranser till e-arkivet från tre av
kommunens verksamhetssystem. För att arbetet med testleveranserna skall ge största
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möjliga effekt och kompetenshöjning skall pilotsystem som anses särskilt
representativa för kommunens olika typer av verksamhetssystem väljas ut. På så sätt
kan man i nästa skede luta sig mot beprövad erfarenhet när e-arkivet tas i skarp drift
den 1 januari 2018 och kommunens myndigheter önskar leverera information till
systemet.
Budgetramar

Uppskattningen nedan visar de medel som behöver avsättas i Borås Stads budget. Alla
kostnader är estimat och kan komma att ändras när upphandlingen är gjord.
Slutliga kostnader skall stämmas av innan tilldelning görs till leverantör.
Kostnadsberäkningen för införande av e-arkiv i Borås Stad bygger på en analys av de
uppgifter som leverantörerna lämnat till SKL i samband med ramavtalsarbetet,
information från andra kommuner som upphandlat e-arkiv samt jämförelser av drift
och förvaltningskostnader för andra IT-system. Enligt vår bedömning behöver
3 500 000 kr avsättas i budget 2017 för licenser och uppsättning av e-arkivsystemet,
underhålls-, support- och driftkostnader och för att genomföra införandeprojektet
samt för en systemförvaltare. Från 2018 och framåt behöver kommunen årligen
avsätta 1 200 000 kr för underhåll-, support- och driftkostnader samt för en
systemförvaltare.
En systemförvaltare ska finnas för varje system/IT-tjänst enligt Borås Stads
Tjänsteförvaltningsmodell-IT. Eftersom ett e-arkiv är ett helt nytt system i Borås Stad
så finns det ingen befintlig systemförvaltare. Systemförvaltaren är vital för att kunna
införa, förvalta och underhålla ett omfattande kommungemensamt system av detta
slag. Dessutom är den en förutsättning för att e-arkivet skall kunna utgöra ett
fungerande verksamhetsstöd över tid. Rollen skall, förutom att administrera systemet,
dessutom bistå IT-arkivarien med datateknisk kompetens i samband med
integrationer och leveranser till e-arkivet

Licenser och uppsättning av
e-arkivsystemet
Underhåll och support
(internt och externt)
Driftkostnad
Införandeprojekt inklusive
pilotleveranser
Systemförvaltare

Totalt

2017
1 500 000 kr

20180 kr

300 000 kr

300 000 kr

200 000 kr
800 000 kr

200 000 kr
0 kr

700 000 kr
3 500 000 kr

700 000 kr
1 200 000 kr

I ovanstående budgetförslag ingår inte förvaltningarnas kostnader i samband med
leveranser till e-arkivet. Denna kostnad är samtidigt väldigt svår att bedöma då
faktorer som det levererande systemets storlek, komplexitet och möjlighet att
exportera information och metadata är avgörande. En uppskattad schablonkostnad
är 200 000 kr för ett stort system, 100 000 kr för ett mellanstort system och 50 000 kr
för ett litet system. En systeminventering visar att kommunen i dagsläget har ett 30-tal
system som är aktuella för digital arkivering. En preliminär bedömning är att det finns
ett 10-tal stora system enligt ovanstående klassificering.

E-arkiv

Stadskansliet

Introduktion

Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver e-arkiv för att
elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden
som hanteras inom organisationen. Det ska vara enkelt för allmänheten, medier,
forskare, medarbetare och förtroendevalda att få tillgång till offentlig information
elektroniskt. Det förutsätter att det också är enkelt att långsiktigt lagra och bevara
handlingar elektroniskt och därmed uppfylla offentlighetslagstiftningen. E-arkiv
möter dessa behov.”
- Satsa på e-arkiv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stadskansliet

Bakgrund
Borås stads verksamheter har under lång tid efterfrågat möjligheten att
kunna arkivera information digitalt. Frågan har diskuterats på IT-styrgruppen
sedan 2013. Januari 2015 tillsatte kommunchefen och kulturchefen en
arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av
e-arkiv i Borås Stad.
•

•

Arbetet resulterade i en rapport som presenterades på kommunalrådsberedningen 20 april 2015, Den rekommenderade:
- Ett inriktningsbeslut att gå mot digital ärendehantering och arkivering
- Att tillsätta nödvändiga resurser för arbetet med e-arkiv
- Att påbörja en upphandling och ett införandeprojekt
Beredningens resultat blev:
- Kommunalråden begärde ett mer detaljerat ekonomiskt underlag.
- Beslut togs att ge medel i budget för att anställa en IT-arkivarie för
att driva det fortsatta arbetet med e-arkivfrågan. Start 2016-01-01

Stadskansliet

Fortsatt arbete
•
•
•

Mera detaljerat underlag = denna presentation (och PM )
Starta upphandlingsarbetet under 2016
Avropa/beställa e-arkivsystem Q1-2107 (baserat på beslut i budget)

Tidplan

2016 Maj - Sept

Kravskrivning

2016 Okt - Nov

Anbudsförfrågan

2016 Dec – 2017 Jan

Utvärdering

2017 Feb

Tilldelning

2017 Mars - Nov

Införandeprojekt (pilot)

2017 Dec

Slutkontroll

2018 Jan -

Produktion samt införande av
e-arkiv övriga förvaltningar
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Estimerad kostnad
2017

2018-

Licenser och uppsättning av
e-arkivsystemet

1 500 000 kr

0 kr

Underhåll och support
(internt och externt)

300 000 kr

300 000 kr

Driftkostnad
(SLA Dataservice)

200 000 kr

200 000 kr

Införandeprojekt inklusive
pilotleveranser

800 000 kr

0 kr

Systemförvaltare

700 000 kr

700 000 kr

Totalt

3 500 000 kr

1 200 000 kr

• I den estimerade kostnaden ingår inte förvaltningarnas kostnader i samband med leveranser till e-arkivet.
• För det finns en uppskattad schablonkostnad som är 200 000 kr för ett stort system, 100 000 kr för ett
mellanstort system och 50 000 kr för ett litet system.
• En systeminventering visar att kommunen i dagsläget har ett 30-tal system som är aktuella för digital arkivering.
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Varför systemförvaltning
Systemförvaltning
Ett e-arkiv kommer att vara ett omfattande kommunövergripande system som
löpande måste förvaltas och underhållas. Det kommer att vara ”slutstationen” för
information från de flesta verksamhetssystem i Borås Stad. Eftersom vi löpande
kommer att integrera våra verksamhetssystem med e-arkivet behövs det resurser för
att sköta förvaltningen av systemet så att det vid varje tid motsvarar dom krav som
finns på arkivering. En fungerande systemförvaltning är en förutsättning för att earkivet skall kunna utgöra ett fungerande verksamhetsstöd över tid.
Roll - Systemförvaltare
• En systemförvaltare ska finnas för varje system/IT-tjänst i Borås Stad
• Eftersom ett e-arkiv är ett helt nytt system finns ingen befintlig systemförvaltare.
• Systemförvaltaren är vital för att kunna införa, förvalta och underhålla ett
omfattande kommungemensamt system av detta slag.
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Estimerade besparingar
Det finns redan idag system som har ersatts eller ska ersättas med nya
system inom snar framtid, där man inte kan/bör överföra gammal
information till det nya systemet. Ett e-arkiv skulle göra att man kan arkivera
informationen och på så sätt kunna avveckla dessa system.
Exempel:
•

MagnaCura – minskad förvaltningskostnad ca 1.000.000/år i 10 år

•

LIS – minskad förvaltningskostnad ca 500.000/år

Bara för dessa system så skulle det kunna bli en besparing på ca 1,5” / år
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Utbyte av tre digitala infartsskyltar
Investering
Avskrivningstid

3 500 000 kr
10 år

Beskrivning

Borås Stads infartsskyltar vid Transsåsjön, Tullenmotet och riksväg 40 mot Ulricehamn har nu
nio år på nacken och tekniken i dem är gammal. Det råder brist på reservdelar vilket gör att skyltarna kommer att stå släckta när det inte längre finns produkter att lappa och laga med. Skyltarna
används för budskap om kommande evenemang eller andra aktiviteter inom kommunen eller
annat som marknadsför Borås på ett positivt sätt. De budskap som exponeras på de nuvarande
skyltarna har ett brett genomslag och uppmärksammas av förbipasserande. Budskapen stärker
bilden av Borås som en levande och händelserik stad.
Kommunikationsavdelningen och BoråsBorås TME AB beslutar i samråd om vilka budskap som
ska exponeras på skyltarna. För drift- och underhållskostnader svarar Kommunikationsavdelningen.
Mot bakgrund av ovan är det angeläget att 3,5 miljoner kr avsätts i investeringsbudgeten 2017 för
att köpa in och driftsätta nya skyltar. Kostnaden består av själva skyltarna (på befintliga fundament och pelare) med elektronisk utrustning och teknik, samt framdragning av fiber. Den tekniska utvecklingen på området går snabbt och med nya skyltar får vi dessutom möjlighet att illustrera budskapen med bild och troligtvis även film. I händelse av kris går det även att byta budskap på ett ögonblick (i dag kan det ta mer än en timme att byta ett budskap). Från upphandlingsstart till installerad skylt är ledtiden ca ett år, d.v.s. om en skylt inte kan repareras längre kommer
det att ta minst ett år innan vi kan driftsätta en ny för att sprida våra budskap.

