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KALLELSE
Datum

2018-04-10
Instans

Kulturnämnden

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kulturhuset, Vävarsalen, tisdagen den 24 april 2018 kl. 17:00.
Den röd/gröna gruppen har gruppmöte den 22 april kl. 15.00 i Portugallien.
Alliansen har gruppmöte den 24 april kl.15.30 i Portugallien.
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten.

Sara Andersson
Kulturnämndens Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Maria Antonsson, 033-35 76 76 eller via e-post:
maria.antonsson@boras.se
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Ärende
1.

Upprop och val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Allmänhetens frågestund

4.

Informationsärenden

5.

Delegationsbeslut
Dnr 2018-00005 2.3.6.25

6.

Inkomna och avgivna skrivelser
Dnr 2018-00001 2.1.2.1

7.

Budgetuppföljning till och med mars 2018
Dnr 2018-00037 1.2.4.1

8.

Ny Kulturskola på Simonsland - Tilläggsavtal
Dnr 2017-00020 289

9.

Ansökan från studieförbundet Medborgarskolan om bidrag till
aktiviteter i och kring stadsdelsträffpunkterna i Borås för ökad
integration
Dnr 2018-00035 3.6.1.3

10.

Ansökan om medel ur familjen Emil Schultz fond
Dnr 2018-00062 2.4.4.2

11.

Svar på Stadsrevisionens rapport – Granskning av Borås Stads
budgetprocess
Dnr 2017-00218 040

12.

Ansökan från EFS Missionsförening i Borås om arrangemangsbidrag
Dnr 2018-00046 3.6.1.3

13.

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden om åtgärder avseende
ombyggnation av Borås Museum inför Borås 400-årsjubileum
2021
Dnr 2018-00060 2.6.1.1

14.

Yttrande över ändring genom tillägg av detaljplaner för Fristad,
byggnadsplan för Påtorp 1:1 med flera och byggnadsplan för
Kvarbo 2:1, Borås Stad. Samrådshandling
Dnr 2018-00045 3.1.1.2

Borås Stad

Datum
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Ärende
15.

Yttrande över Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle
2018-2020
Dnr 2018-00043 1.1.3.1

16.

Yttrande över Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Dnr 2018-00031 1.2.2.0

17.

Yttrande över Program för ett integrerat samhälle
Dnr 2018-00029 1.2.3.0

18.

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
Dnr 2018-00054 2.8.2.25

DELEGATIONSBESLUT, resa utanför Norden
Namn
Eva Eriksdotter

Resmål
Gdansk

Anmält till Kulturnämnden 2018-04-24 §

Datum
2018-05-10--13

Syfte
IKT-kongress

1 (2)
Maria Antonsson
Handläggare
033 357676

Datum
2018-04-24

Diarienummer
2018-00001 2.1.2.1

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde
24 april 2018
2017-00048
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 24, om Borås Stads miljöpolicy.
2017-00048
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 25, om Borås Stads miljömål.
2017-00159
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, § 23, om miljörapport Borås Stad, tertial 2 – 2017.
2017-00182
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse om granskning för detaljplan för del av
Kyllared, Kyllared 1:90, Borås Stad. Granskningshandling
2017-00208
Västra Götalandsregionen: Protokollsutdrag, § 31, om beviljat bidrag 450 tkr till Borås Stad
för Lars Tunbjörk Center 2017.
2017-00208
Västra Götalandsregionen: Protokollsutdrag, § 37, om beviljat bidrag 400 tkr till Borås Stad
för fördjupat arbete med Lars Tunbjörk Center under 2018.
2018-00007
Nr 14: Låneavtal med Borås Konstmuseum. Avser konstverk till utställningen Kerstin
Danielsson.
2018-00007
Nr 15: Låneavtal med Borås Konstmuseum. Avser konstverk till Skulpturbiennalen.
2018-00014
NN. Redovisning av beviljat bidrag, En snabb slant, till projektet ”Soupy Saturday”.
2018-00014
NN. Ansökan om En snabb slant till projektet Albansk discokväll.
2018-00040
Textilmuseet: Avtal med Mötesplats Hulta om utlåning av utställningen Tack vare
finskorna.

2018-04-24
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2018-00041
Viskafors bibliotek: Tilläggsavtal om utställning i Viskafors konstrum.
2018-00047
Textilmuseet: Rapport om Artist in residens, utställningen Ekvation av Faig Ahmed.
2018-00048
Polismyndigheten, Polisregion Väst: Anmälan om stöld av sjal, Receptionen Kulturhuset.
2018-00049
Kommunstyrelsen: Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 2018-2020.
2018-00050
NN: Ansökan om bidrag till arrangemanget Dansens dag 29 april.
2018-00050
NN: Beslut om beviljat bidrag till arrangemanget Dansens dag 29 april.
2018-00051
Kulturförvaltningen: Ansökan om värdskap vid middag i samband med KIS konferens
(Konstinstitutioner i Sverige) den 14-15 juni 2018.
2018-00052
Kulturförvaltningen: Ansökan om värdskap vid middag i samband med Borås
Internationella Skulpturbiennal 2018.
2018-00053
Inspirakören: Ansökan om projektbidrag.
2018-00053
Inspirakören: Beslut om beviljat projektbidrag.
2018-00055
Textilmuseet: Avtal med Mötesplats Sjöbo om utlåning av utställningen Tack vare
finskorna.
2018-00056
NN: Namnförslag, Västerlånggatan, samt svar från Kulturkontoret.
2018-00057
Borås Stadsteater: Slutrapport för uppdragsperioden 2015-2017.
2018-00058
Borås Stadsteater: Genomförandeplan för 2018.
KULTURNÄMNDEN

10-dagars, mars 2018
Kulturnämnden

Ekonomisk redovisning
2017

2018

Nettoutfall
jan-aktuell
månad
Kulturnämnden

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

202

795

199

220

-21

2 098

9 675

2 419

2 270

149

11 997

47 352

11 838

11 994

-156

Museiverksamhet

5 845

22 148

5 537

6 311

-774

Konst och utställningsverksamhet

1 846

8 436

2 109

1 673

436

Teaterverksamhet

7 171

26 302

6 576

6 039

537

87

926

232

171

61

Kulturadministration
Biblioteksverksamhet

Filmverksamhet

Prognos
avvikelse

-700

Mötesplats Orangeriet
Övrig kulturverksamhet

60

1 038

259

-10

269

Kulturskolan

3 759

30 754

7 689

4 807

2 882

Stöd till studieförbund

2 153

3 500

875

3 075

-2 200

Stöd till övrig kulturverksamhet

2 825

4 924

1 230

3 541

-2 311

Skolbibliotek

1 528

1 732

-1 732

Buffert

1 000

250

Verksamhetens nettokostnader

39 571

156 850

39 213

41 823

Kommunbidrag

36 600

156 850

39 213

39 213

Resultat jfr med kommunbidrag

-2 971

0

0

-2 610

700

250

1 000

-2 610

1 000

1 000

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Verksamhetsmått
Biblioteksverksamhet
Verksamhetsmått

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

Antal medialån biblioteken i Borås

257 768

1 000 000

164 697

246 239

Antal besökare biblioteken i Borås

164 064

500 000

105 014

159 508

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

1 517

20 000

575

1 323

11 915

55 000

7 860

11 233

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

6 041

20 000

5 727

8 642

Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen

0

2 000

0

0

Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival

0

0

0

0

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

7 949

11 000

3 759

4 709

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

5 440

5 575

5 475

5 475

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Verksamhetsmått
Antal besökare Borås museum
Antal besökare Textilmuseet

Konst och utställningsverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Konstmuseet

Teaterverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Stadsteatern

Kulturskola
Verksamhetsmått
Antal elever Kulturskolan

10-dagars, mars 2018
Kulturnämnden
Filmverksamhet
Verksamhetsmått
Antal besökare Röda Kvarn

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

5 044

11 500

2 722

3 942

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

110 355

330 000

58 577

88 534

Kulturhuset
Verksamhetsmått
Antal besökare Kulturhuset

Kommentarer
Prognos för helåret
Kommentarer
Prognos för helåret
+1 000 tkr är Kulturförvaltningens totala prognosavvikelse.
Biblioteken i Borås
-700 tkr är ett underskott för att upprätthålla samma nivå på Bibliotekens verksamhet som tidigare. Detta underskott
balanseras av Kulturskolans överskott på mötesplats Hässleholmen.
Kulturskolan
+ 700 tkr Kulturskolan prognosticerar ett överskott för mötesplats Hässleholmen gällande lokalkostnader då ombyggnaden
inte kommer att färdigställas och tas i bruk under 2018.
Buffert
+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året.
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SKRIVELSE

Per-Olov Pell
Handläggare
033 357641
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00020 282

Ny Kulturskola på Simonsland - Tilläggsavtal
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker föreliggande tilläggsavtal i fastighet Simonsland,
Järnvägen 2 till en hyreskostnad om 725 tkr per år och löptid mellan
2018-08-01 och 2033-07-31.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad har tecknat ett avtal med Kanico gällande förhyrning av lokaler till
Borås Kulturskola. I behandlat hyresavtal framgår att hyresnivån är satt efter en
standardnivå gällande akustikåtgärder. Kostnader utöver standard ska betalas av
hyresgästen. Då avtalet tecknades var dessa nivåer inte helt fastställda men för
att hålla tidsplanen tecknades hyresavtalet med detta förbehåll.
Kostnaden är nu fastställd och värderas till dryga 10 000 tkr. Kostnadsbilden är
framtagen i samarbete med Kulturförvaltningen. Fastighetsägaren är villig att
teckna ett tilläggsavtal som löper under huvudavtalets löptid, det vill säga
2018-08-01 – 2033-07-31.
Hyran för tilläggsavtalet är 725 tkr per år.
Beslutsunderlag
1. Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 – tilläggsavtal gällande
akustikåtgärder.
2. Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 – tilläggsavtal gällande
akustikåtgärder, Lokalförsörjningsnämnden.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se, dnr KS 2017-00174 282

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2018-03-19

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00174 282

Oliwer Åstrand
Handläggare
033 357184
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Kommunfullmäktige

Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 – Tilläggsavtal
gällande akustikåtgärder
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna föreliggande tilläggsavtal i fastighet Simonsland, Järnvägen 2 till en
hyreskostnad om 725 000 kr per år och löptid mellan 2018-08-01 och 2033-0730, under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker förslaget
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Borås Stad har tecknat ett avtal med Kanico gällande förhyrning av lokaler till
Kulturskolan. I behandlat hyresavtal framgår att hyresnivån är satt efter en
standardnivå gällande akustikåtgärder. Kostnader utöver standard ska betalas av
hyresgästen. Då avtalet tecknades var dessa nivåer inte helt fastställda men för
att hålla tidsplanen tecknades hyresavtalet med detta förbehåll.
Kostnaden är nu fastställd och värderas till dryga 10 000 000 kr.
Kostnadsbilden är framtagen i samarbete med experter hos
Kulturförvaltningen. Fastighetsägaren är villig att teckna ett tilläggsavtal som
löper under huvudavtalets löptid, dvs. 2018-08-01 – 2033-07-30.
Hyran för tilläggsavtalet är 725 000 kr per år.
Beslutsunderlag
1. Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 – Tilläggsavtal gällande akustikåtgärder,
2018-02-01 nr 80

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00035 3.6.1.3

Markus Liljedahl
Handläggare
033 357629

Ansökan från Studieförbundet Medborgarskolan om
bidrag till aktiviteter som främjar integration kring
mötesplatserna i Borås Stad
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar studieförbundet Medborgarskolan ett bidrag på 80 tkr
för aktiviteter som främjar integration kring mötesplatserna i Borås Stad. Efter
avslutade aktiviteter ska Medborgarskolan inkomma med en rapport om hur
aktiviteterna har genomförts och hur de har främjat integrationen.
Sammanfattning av ärendet
Studieförbunden i Borås Stad har från och med 2018 möjlighet att söka bidrag
för aktiviteter på mötesplatserna i Borås Stad och som främjar integration.
Studieförbundet Medborgarskolan ansöker om bidrag till några olika
integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna i Borås Stad.
Aktiviteterna är:
Zumba
Prova på olika danser
Yoga meditation och mindfullness
Prova på olika musikgenrer, formar och stilar
Självförsvar
Månadens önskeworkshop
För varje aktivitet finns beskrivet var den ska ske, vilken målgruppen är, antal
träffar, när aktiviteten ska starta, antal deltagare samt en kort beskrivning av
innehållet.
Kulturnämnden beviljar bidraget under förutsättning att Medborgarskolan efter
avslutade aktiviteter inkommer med en rapport hur aktiviteterna har
genomförts och hur de har främjat integrationen.
Beslutsunderlag
1. Projektansökan från studieförbundet Medborgarskolan Region Väst
2018-03-07
2. Komplettering. Projektansökan från studieförbundet Medborgarskolan
Region Väst 2018-03-27

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Studieförbundet Medborgarskolan Region Väst

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Eva Eriksdotter
Handläggare
033 357681
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00062 2.4.4.2

Ansökan om medel ur familjen Emil Schultz fond
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om 1 180 tkr från
familjen Emil Schultz fond för förskönande av Borås Stad för inköp av en
skulptur av konstnären Nathalie Djurberg.
Sammanfattning av ärendet
Att låta konsten ta plats i det offentliga rummet har blivit något av ett signum
för Borås. Runt om i staden möts man av konst i alla dess former från klassisk
skulptur till mer samtida uttryck och stora muralmålningar. Konstsatsningarna
har varit lyckosamma för staden och lockar många besökare. Om Borås vill
fortsätta ligga i framkant är det viktigt att tänka på jämställdhet och bryta den
manliga dominansen i stadens offentliga rum. Borås centrum domineras av
skulpturer av manliga konstnärer, de finns få verk av samtida kvinnliga
konstnärer och de som finns har ofta en undanskymd plats.
Kulturnämnden vill genom Schultz fond föreslå ett inköp av en skulptur gjord
av Nathalie Djurberg, ett av Sveriges mest internationellt kända konstnärskap.
Konstnären kommer att göra ett helt nytt, unikt verk för Borås. Att satsa på en
känd samtidskonstnär som Nathalie Djurberg skulle ytterligare förhöja stadens
attraktionskraft som konststad. Skulpturen kommer att kosta mer än vad det
går att få från Schultz fond, så Kulturnämnden kommer skjuta till de medel
som krävs för att göra inköpet.
Nathalie Djurberg (född 1978, Lysekil) baserad i Berlin, hör till Sveriges mest
uppmärksammade konstnärer i sin generation. Hon är utbildad vid
Konsthögskolan i Malmö där hon kom in redan som 19-åring. Hon började
tidigt arbeta med film och hennes animationer av lerfigurer har
uppmärksammats i omfattande separatutställningar internationellt. Hon
samarbetar med kompositören Hans Berg, de senaste åren har deras konst mer
förflyttat sig från animation till skulptur. Konstnärsduon Djurberg & Berg fick
sitt stora internationella genombrott på Venedigbiennalen 2009. Sedan dess har
de ställt ut på många stora prestigefyllda institutioner runt om i världen.
Sommaren 2017 uppförde de ett utomhusverk på Wanås skulpturpark.
Sommaren 2018 är de aktuella med en stor separatutställning på Moderna
Museet i Stockholm.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Kulturnämnden söker medel ur Schultz fond för att uppföra en skulptur av
konstnär Nathalie Djurberg på en central plats i Borås.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Cecilia Strömberg
Handläggare
033 357303
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2017-00218 040

Svar på Stadsrevisionens rapport – Granskning av
Borås Stads budgetprocess
Kulturnämndens beslut
Att översända Kulturnämndens synpunkter på förbättringsåtgärder som svar på
revisionsrapporten till Stadsrevisionen samt till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen anser efter sin granskning att Kommunstyrelsen behöver
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad budgetprocess
med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Kulturnämnden anser att nuvarande budgetprocess har förbättringsområden
men upplever den ändock som ändamålsenlig. En utveckling bör göras för att
stärka kopplingen mellan verksamhetsplanering och ekonomi på både kort och
lång sikt. Förutsättningarna är transparenta och tydliga spelregler som utmynnar
från ett välkänt och dokumenterat regelverk som gäller för alla. Något som
nämnden anser kan utvecklas och förtydligas ytterligare.

Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad.
Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande
effekt. Mot denna bakgrund har Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en
ändamålsenlig budgetprocess.
Metoder för rapporten är dokumentstudier, sammanställning av material
gällande Borås Stad och omvärldsanalys av andra kommuner samt intervjuer
med berörda tjänstemän.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att budgetprocessen inte är
ändamålsenlig. Ställningstagande sammanfattas särskilt i fyra punkter.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett flertal
uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen
bedömer detta som ett avsteg från beredningsplikten. Uppdragen
innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som inte utretts i
förslagen.



Dialogen med nämnderna när det gäller budgetförutsättningar och
ramtilldelning är bristfällig. Vid Kommunstyrelsens beredning görs
förändringar av nämndernas förslag som medför att budgeten som läggs
fram för beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga
förslag.



Budgetbeslut tas sent på året (november) vilket försvårar
planeringssituationen för nämnderna.



Det ursprungliga budgetbeslutet sätts på olika sätt ur spel genom
tilläggsbeslut och efterjusteringar och informell hantering av exempelvis
äskanden, budgetförändringar under budgetåret, inkonsekventa
förändringar av ackumulerat resultat. Konsekvensen blir otydliga
spelregler för nämnderna vilket Stadsrevisionen bedömer medföra att
budgetens långsiktiga styrande effekt begränsas.

Stadsrevisionen anser efter sin granskning att Kommunstyrelsen behöver
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad budgetprocess
med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Utifrån granskningsrapporten kan konstateras att det finns en sårbarhet som
måste förebyggas. För att kvalitetssäkra budgetprocessen och därigenom ge alla
nämnder samma förutsättningar måste spelreglerna vara transparenta, tydliga
och väl kommunicerade. Beslut och prioriteringar kan inte bygga på relationer
och informella samtal även om det i nuläget inte uppfattas som ett problem.
Nämnderna måste ges förutsättningar att i sitt budgetförslag ta hänsyn till
eventuella kostnadsökningar som tilldelade uppdrag kan medföra. Uppdrag kan
komma löpande under årets i form av exempelvis motioner, som sammanställs
och följs upp enligt rutin av ”uppdrag som inte ingår i budget”. I de fall dessa
uppdrag genererar ökade kostnader bör det föras en dialog som kan generera
ett beslut om tilläggsanslag. Detta bör ske löpande under budgetåret. Det vore
önskvärt med en tydligare koppling mellan verksamhetsplanering och ekonomi.
Ett budgetbeslut tidigare på året är därför att föredra. För att förbättra och
säkerställa planeringsförutsättningarna i driftsbudgeten bör möjligheten till
flerårsbudgetering ses över.
Uppdragen som tilldelas nämnderna måste bli än tydligare och bättre
kommunicerade. Det finns idag mycket oklarheter i de uppdrag som tilldelas av
Kommunfullmäktige. En del uppdrag upplevs mycket långsiktiga och i flera fall
krävs samverkan mellan nämnder. Det finns ibland oklarheter kring
ansvarsfördelning och målbilder. Det upplevs vara svårt att veta när ett uppdrag
anses vara slutfört. För att uppdragen ska få den effekt som eftersträvas måste
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”hela Staden perspektivet” beaktas av alla nämnder. Det önskas också en bättre
återkoppling vid slutförda uppdrag till nämnden.
Kulturnämnden anser att nuvarande budgetprocess har förbättringsområden
men upplever den ändock som ändamålsenlig. En utveckling bör göras för att
stärka kopplingen mellan verksamhetsplanering och ekonomi på både kort och
lång sikt. Förutsättningarna är transparenta och tydliga spelregler som utmynnar
från ett välkänt och dokumenterat regelverk som gäller för alla. Något som
nämnden anser kan utvecklas och förtydligas ytterligare.

Beslutsunderlag
1. Stadsrevisionens rapport om Borås Stads budgetprocess, 2017-12-06
2. Stadsrevisionens rapportsammandrag om Borås Stads budgetprocess,
2017-12-06
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se
2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Missiv
2017-12-05
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

BORÅS STADS BUDGETPROCESS
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess. Vår bedömning är att budgetprocessen inte är
ändamålsenlig.
Revisorerna hänvisar till att resultat och bedömningar i bilagd granskningsrapport ska beaktas. Detta
innebär att Första revisorsgruppen och Andra revisorsgruppen identifierar ett behov av en
genomgripande omprövning av budgetprocessen med målsättningen att utveckla en tydlig, transparent,
konsekvent och dokumenterad process, med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs nämnderna och Kommunstyrelsen.
Svar från Kommunstyrelse och nämnder ska inkomma senast 2018-04-27.
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1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås Stads budget är kommunens övergripande styrinstrument som anger de politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året.1
Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.2

1.2 Syfte
Projektet syftar till att granska om budgetprocessen i Borås Stad är ändamålsenlig med avseende
på styrningen av Stadens verksamheter.

1.3 Avgränsningar
Styrdokument, budgetförutsättningar och behandling av budget fram till delårsrapporten avser
året för ansvarsprövning, 2017. Övrig information om budgetprocessen kompletteras med helåret
2016 för att täcka in ett helt budgetår. Processen är likartad för åren 2016 och 2017 och för tidigare
år, vilket innebär att exempel utanför aktuellt revisionsår kan användas för att beskriva Borås Stads
budgetprocess.

1.4 Ansvarig nämnd
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar
för att bereda budgeten för beslut i Kommunfullmäktige.

1.5 Revisionskriterier
Utformningen av en kommuns budget regleras i lagstiftning och lokala styrdokument enligt
nedanstående.
-

Kommunallag (1991:900), 5, 6 och 8 kapitlen, Lag (1997:614) om kommunal redovisning m.m.
SKLs skrifter om God ekonomisk hushållning ”Hushållning i lagens namn”, God
redovisningssed.
Regler och principer för ekonomistyrning (2002), Program Borås Stads Styr- och ledningssystem
(2014), Ekonomiska ramar för år 2017, Budget 2017, Årsredovisning 2016.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.7 Metod
Metoder för rapporten är dokumentstudier, sammanställning av material gällande Borås Stad och
omvärldsanalys av andra kommuner, intervjuer med berörda tjänstemän.

1

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014

2

Kommunallag (1991:900)
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2 Förutsättningar för kommunal
budgetering
2.1 Inledning
Styrning i kommuner och landsting betyder för många budgeten. Kommuner och landsting skiljer
sig från andra organisationer genom att budgeten är lagstadgad. I åttonde kapitlet Kommunallagen
behandlas kommunens ekonomiska förvaltning. Varje år ska kommunen upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år,
varvid budgetåret utgörs av periodens första år. Av budgeten ska framgå vilka anslag som ska utgå,
hur de ska finansieras och med vilken skattesats.3

2.2 Definitioner och formell reglering
Budget
Budgeten är ett redskap för att styra genom tilldelning av resurser och kostnadstak. De tilldelade
resurserna fungerar som en restriktion för verksamheten att anpassa sig till. 4 Budgeten är också
ett sätt att kommunicera planering och beslut från Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige ut
i organisationen. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning.5

I 8 kapitlet Kommunallagen fastslås vad budgetens ska innehålla. ”Kommuner och landsting skall
varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.
I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten
skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten
skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid
vara periodens första år. Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året”.6
Budgetprocess
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna.
Budgetprocessen startar oftast med att Kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott fastställer anvisningar
för upprättande av kommande års budget. I en traditionell budgetprocess baseras budgeten på en analys
av föregående år och en prognos av innevarande år. Alternativt baseras budgeten på ramtilldelning
utifrån en resursfördelningsmodell.7
Beredning
I 26-32a §§, 5 kapitlet Kommunallagen finns regler om beredning, det s.k. beredningstvånget, som
berör Kommunfullmäktige. Beredningstvånget innebär att ett ärende som ska hanteras av fullmäktige
alltid ska ha beretts av endera en berörd nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som ska behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska lägga
fram förslag till beslut i ett ärende om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har
3

Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 190

4

God ekonomisk hushållning; SKL

5

Brorström & Solli 1990:99, sid 17ff

6

Kommunallagen (1991:900), 4-6§ 8 kap

7

Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 204ff
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gjort det. Detta gäller dock inte val samt behandling av revisionsberättelse. Det är fullmäktige som
avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag att fatta beslut på.
I 1§ 6 kapitlet Kommunallagen framgår Kommunstyrelsens uppgifter och i 7§ 6 kapitlet. nämndernas
uppgifter. Ett syfte med ärendeberedningsprocessen är att styrelsen och nämnderna ska ha tillgång
till underlag som gör det möjligt att fatta rätt beslut som stödjer respektive uppgift. I kommentarerna
till Kommunallagen följer att syftet med beredningen till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och
allsidigt belyst underlag för besluten.
God ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål
för god ekonomisk hushållning enligt 5 § 8 kapitlet Kommunallagen, och sedan 1 januari 2013
enligt 1 § 8 kapitlet Kommunallagen föreligger krav på att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer
för god ekonomisk hushållning för kommunen.8
Delårsrapport
I nionde kapitel, Kommunala redovisningslagens fastslås att kommuner minst en gång under
räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets
början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar ska då lämnas om
sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och
händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden.9
Årsredovisning
I Lag om kommunal redovisning finns reglerat om årsredovisningen som kommunen ska upprätta.
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I en kommun ska årsredovisningen tas fram av
Kommunstyrelsen.10 Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna
enligt 5§ 8 kap. andra stycket Kommunallagen (1991:900) har uppnåtts och följts.11

8

Kommunallag (1991:900)

9

Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 9

10

Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 3

11

Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 5§ 4 kap.
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3 Borås Stads budgetarbete
3.1 Budgetprocess
I figur 1 beskrivs tidslinjen för budgetprocessen med beslutstillfällen.

Budgetprocessen Borås Stad
Året innan budget
April

Juni

2016

Augusti

November

KF

Budget KF

Ramfördelningsmodell

KS

Sep-okt

Juni

Beslut ekonomiska ramar

Budgetberedning

Nämnder

Oktober

BudgetBudget KS
beredning
Augusti

Budget 1

Årsredovisning

Budgetåret
2017

Januari

Juni

2018

Juni

KF

KS

Augusti

Tertial 1
Januari

Maj

Nämndbudget

Tertial
1

Januari

Nämnder Budget 2

Februari
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1010dagar dagar

Maj

10dagar

Juli

10dagar

November

April-Maj

Delårsrapport

Årsredovisning
Borås Stad

Okt

April

Tertial
2

Årsredovisning
Borås Stad

Sept

Okt

Nov

101010dagar dagar dagar

Februari

Årsredovisning

Figur 1 Den formella budgetprocessen för budgetår 2017
I granskningen konstateras att det saknas en samlad, detaljerad beskrivning av budgetprocessen.
Det finns olika beskrivningar av budget och budgetprocess i flera dokument.

Borås Stad upprättade Regler och principer för ekonomistyrning år 200212 Därutöver finns
budgetprocessen beskriven i Borås Stads Styr- och ledningssystem från år 2014. Dessa dokument
beskriver inte den faktiska budgetprocessen i Borås Stad.
Budgetchefen leder arbetet med att ta fram underlag till budget genom att fastställa ramfördelningen
och föreslå Kommunstyrelsen budgetramar för nämnderna. Borås Stad har sedan många år en
resursfördelningsmodell, främst för att sätta budgetramar för stadsdelarna (och de tidigare
kommundelarna). Till budget 2017 har Borås Stad använt sig av ramuppräkning som baseras på
tidigare års budget med uppräkning för löner, övriga kostnader och volym i förekommande fall.

12

Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
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Året innan budgeten beslutas utges Ekonomiska ramar från Kommunstyrelsen i juni månad.13 De
ekonomiska ramarna beskriver följande moment; Borås Stads planeringsmodell, Den ekonomiska
utvecklingen för Borås, Finansiella mål, Budgetförutsättningar tre år framåt ur ett makroperspektiv,
Ramuppräkning, Borås Stads vision 2025 och indikatorer samt Budgetförslagens utformning. Därefter
gör nämnderna den s.k. Budget 1 som ska beslutas av Kommunstyrelsen senast i slutet av augusti.14
Den nämndbehandlade budgeten ska inlämnas till Kommunstyrelsen (augusti), när beslut ska tas
i Kommunstyrelsen (oktober) och Kommunfullmäktige (november). Därutöver kommer i oktober
månad en tidsplan med tider för årsredovisning, budgetuppföljning och nästkommande års budget.15
Därefter upprättar nämnderna Budget 2 som skickas till Kommunstyrelsen i början av januari.
Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om Nämndbudget i januari-mars månad innevarande budgetår.
De intervjuade uppfattar Nämndbudgethandlingen som den slutliga årsbudgeten för nämnden.
Budgetåret avslutas med att årsredovisning lämnas in från nämnderna som utgör underlag till Borås
Stads årsredovisning.
Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett tillräckligt
underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. I Borås Stad har Kommunstyrelsen
sedan länge argumenterat för det – relativt många andra kommuner - sena budgetbeslutet genom
att framhålla att ”I en tid med snabba och dramatiska förändringar i ekonomin så kan det vara
vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir inaktuell från start och
omarbetningar krävs...”.16
De intervjuade uppger att den formella regleringen av budgetprocessen i första hand är känd genom
de budgetförutsättningar som ges av ekonomiska ramar och tidsplan. I övrigt är kunskapen om
styrdokumenten begränsad.
De intervjuade identifierar brister när det gäller budgetprocessens tidsramar. Processen uppfattas
som utdragen med sent beslut, och de intervjuade har svårt att förstå varför det inte kan tas ett
tidigare budgetbeslut i Borås när det är möjligt i andra kommuner (bilaga 2). Sena beslut försvårar
nämndernas planering, och intervjuade vid förvaltningarna ifrågasätter varför det behövs budget 1
och 2, liksom att Kommunstyrelsen förändrar budgeten efter det att den har beslutats av fullmäktige.

3.2 Mål och uppdrag
Kommunfullmäktige fastställer i budgeten indikatorer och uppdrag som har betydelse för att nå de sju
strategiska målområdena i Vision 2025; Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för barn
och unga, Företagandet växer genom samverkan, Livskraftig stadskärna, Medborgares initiativkraft
gör landsbygden levande, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, Ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt 17. I styrdokumentet uppges bl.a. att de mål som sätts ska vara SMARTA, dvs
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Aktivitetsskapande.18 Målens indikatorer
uppgår för år 2017 till 40. 19

13

Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15

14

Ibid

15

Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19

16

Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15

17

Ibid

18

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 6

19

Budget 2017, sid 12-19
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Nämnderna ska kontinuerligt redovisa till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för indikatorerna
uppnåtts och uppdragen utförts.20 Totalt finns det 97 uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige,
varav 73 uppdrag tillkommit år 2017.21
Uppdrag som inte ingår i budgeten och motioner tilldelas inga resurser och aktuella nämnder
informeras inte heller, enligt intervjuade. Dessa uppdrag är inte tidssatta och nämnden måste tolka
fullmäktiges beslut om uppdraget enligt intervjuade.
Borås Stad skriver i sin budget att årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och
analys av måluppfyllelsen, och att det är av stor vikt att måluppfyllelse diskuteras löpande under
verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Utfallet för verksamhetsmålen
ska ingå både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om
en indikator (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i
uppföljningsrapporterna i Stratsys.22
Intervjuade framhåller att verksamhetsmålen i budgeten är för många och att de inte alltid är
relevanta för verksamheten. De kan också vara orealistiska och motsägelsefulla. De intervjuade menar
samtidigt att utvecklingen har varit positiv det senaste året när det gäller dialogen om målen. Den
positiva utvecklingen gäller även enligt intervjuade till viss del uppdragen som uppfattas i högre grad
blivit mätbara, samtidigt som det förekommer otydligheter kring vem som har ansvar för uppdrag.

3.3 Kommunstyrelsens beredning
Syftet med Kommunstyrelsens beredning till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och allsidigt belyst
underlag för besluten. Kommunstyrelsens beredning av budgeten genomförs av Stadsledningskansliet
med budgetchefen som ansvarig.
De intervjuade framhåller att ett problem är att nämndernas budgetförslag i Kommunstyrelsens
beredning förändras på ett sätt som medför att fullmäktige inte får rätt bild av nämndens förslag.

3.4 Budgetjusteringar och hantering av avvikelser
Granskningen visar att budgetförändringar och justeringar kan ske under och efter budgetåret som
äskanden, ianspråktaganden av buffert, ianspråktagande av ackumulerade resultat och avskrivning
av negativa resultat. En del av dessa justeringar sker utan politiska beslut och saknar dokumenterade
regler/riktlinjer; nämnder har under 2017 fått ändrad årsbudget utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen
eller Kommunfullmäktige (bilaga 1).
Ackumulerade resultat innefattar såväl över- som underskott för nämnden. Det budgeterade
resultatet är i normalfallet noll, dvs. budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar
nettokostnaderna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i
budgeten finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från
tidigare år. 23 Nämnderna har ansvar för verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat över tiden och
inte enbart för innevarande budgetår. Underskott kan arbetas bort över en längre period. Beslut om
fördelning av underskottstäckning fattas av fullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen.
24
Det framkommer i granskningen att de ackumulerade resultaten för nämnderna redovisas inte i
ekonomisystemet, utan enbart i sidoordnad redovisning.

20

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 11

21

Ibid

22

Budget 2017, sid 9

23

Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18

24

Ibid
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Över-/underskott har hanterats på olika sätt. Årsredovisning 2016 har en driftredovisning där de
ackumulerade över-/underskotten finns uppräknade. Exempelvis har Arbetslivsnämndens överskott
eliminerats i årsredovisningen, utan direkt förklaring till beslutsförslaget i Kommunfullmäktige.
Över-/underskott för Stadsdelsnämnderna har eliminerats i samband med omorganisationen som
skedde den 1/1 2017, vilket förklaras i årsredovisning 2016.25
Årsredovisning 2016 föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska besluta om att resultatet
för den kommungemensamma verksamheten regleras i bokslutet, d v s avskrivs. Övriga nämnders
ramar som avskrivs i budgeten är Valnämnden, Fritids- och folkhälsonämndens föreningsbidragsram,
Tekniska nämndens persontransportsram, Arbetslivsnämnden samt Stadsdelsnämnderna (som i
omorganisationen övergår till facknämnder).26
I årsredovisning 2016 är buffert upprättad för de flesta nämnder och budgetramar, men för andra
(exempelvis Kommunstyrelsen, gemensamma verksamhetsramar) är det inte upprättade. Vissa
nämnder har inte avsatt 1 %, såsom budgeten föreskriver, och andra har lagt in delar av den direkt
i redovisningen. Servicenämnden har en negativ budgettilldelning, d v s ett resultatkrav på 5 000
tkr, och därmed ingen buffert fastställd.27
Enligt intervjuade förekommer äskanden, men detta är inte reglerat i Borås Stads styrdokument.
Några nämnder gör äskanden i budget, men flertalet av de intervjuade uppfattar att detta egentligen
är felaktigt. I den budget som behandlas av Kommunstyrelse och fullmäktige har de som skrivit
med äskanden i nämndens budget fått delar av dessa strukna. Likaså har vissa investeringar
strukits till hälften. Äskanden förekommer därutöver i årsredovisningen.
Intervjuade framhåller att hanteringen av budgetförändringar av olika slag skapar en osäkerhet
om vilka budgetrestriktioner som egentligen gäller. Det är också otydligt om det ska genomföras
konsekvensbeskrivningar och omvärldsanalyser i budgetförslaget från nämnden.

3.5 Uppföljning
Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god
kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade
ramar. Rapportkravet medför att ansvariga nämnder måste följa upp budgeten och därmed styra
mot de uppsatta målen.28 Utöver den formella uppföljningen har Kommunstyrelsen en informell
uppföljning i den löpande kontakten med nämnderna.
Den formella uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:
•

Tertialuppföljning 1 per den 30 april, delårsrapport per den 31 augusti

•

Årsredovisning

•

Månadsrapporter

•

Finansrapporter

Budgeten införs i ekonomisystemet under januari-februari månad. Budgetuppföljning sker i den
formella styrmodellen genom månadsuppföljning betecknad som 10-dagars (publicering på den
10:e dagen efter månadens slut) under månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober
25

Årsredovisning 2016, sid 60

26

Årsredovisning 2016, sid 111-150

27

Ibid

28

Brorström, Lindvall, Solli, 2007, sid.
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och november. 10-dagarsuppföljningen skickas till Stadsledningskansliet. Därutöver sker de två
tertialuppföljningarna som även beslutas om i Kommunstyrelsen. Den andra tertialuppföljningen
är även delårsbokslutet som beslutas i Kommunfullmäktige i november månad. I april månad året
efter budgetåret tas därefter Borås Stads årsredovisning.29
De intervjuade påpekar att 10-dagarsuppföljningen inte räcker till, då nämnden vill ha en mer
fyllig rapport. Chefer för ekonomifunktioner får därmed genomföra två olika uppföljningar.

3.6 Övriga inslag i budgetprocessen
Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal (PLUPP-samtal) med nämnderna
och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en
fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna.
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas presidium,
förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadsledningskansliet.30 Vid mötena förs informella
mötesanteckningar.
Planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadsledningskansliet och respektive
förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning genomförs. Dessa samtal kan hållas i samband
med budget eller årsredovisning, eller när det finns särskild anledning.31
De intervjuade påpekar att PLUPP-samtalen har utvecklats till en plattform för dialog med
kommunalråden och senaste året inbegriper även verksamhets- och kvalitetsfrågor. De intervjuade
poängterar att PLUPP-samtalen borde vara mer framåtsyftande och strategiska och mindre av
uppföljning och detaljstyrning. Samtalen är informella och inga protokollförda anteckningar förs.

29

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014

30

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid. 16

31

Ibid
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4 Stadsrevisionens bedömning
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad. Hanteringen av
budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande effekter.
Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett flertal uppdrag som inte är beredda av
Kommunstyrelsen, vilket Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. Uppdragen
innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som inte utretts i förslagen.
Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av budgetförutsättningar och ramtilldelning
är bristfällig. Nämnderna förser Kommunstyrelsen med budgetunderlag. Vid Kommunstyrelsens
beredning görs förändringar av nämndernas förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram
för beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Stadsrevisionen bedömer det
som väsentligt att en sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat biläggs det
slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.
I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året (november) vilket försvårar planeringssituationen
för nämnderna. Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta hänsyn till ”dramatiska
förändringar” och säkerställer att plan och verklighet sammanfaller. I granskningen kan konstateras
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten tidigare (i vissa fall före sommaren,
se bilaga 2). Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda planeringsförutsättningar än
Borås Stad, och det är mycket som talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. Stadsrevisionens bedömning är därför
att budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.
I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet delvis sätts ur spel på olika sätt genom
tilläggsbeslut och efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, budgetförändringar
under budgetåret, inkonsekventa förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna av
detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen bedömer att dessa förhållanden medför
att budgetens långsiktigt styrande effekt begränsas. Stadsrevisionens bedömning är med dessa
utgångspunkter att Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och
dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.

________________________________
Ola Sabel
Revisionschef
Certifierad kommunal revisor

________________________________
Anna Sandström
Granskningsledare
Certifierad kommunal revisor
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5 Källförteckning
Lagar och förordningar
Kommunallag (1991:900)
Lag (1997:614) om kommunal redovisning

Styrdokument Borås Stad
Borås Stad: Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
Borås Stad: Styr- och ledningssystem, reviderat 2014-01-16
Borås Stad: Budget 2017, 2016-11-24
Borås Stad: Årsredovisning 2016, 2017-04-20
Borås Stad: Ekonomiska ramar, 2016-06-20
Borås Stad: Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19

Övrigt
Brorström, Haglund, Solli (2014), ”Förvaltningsekonomi”
Brorström, Lindvall, Solli (2007), ”Vetenskap för profession”
SKL (Sveriges kommuner och landsting): ”Hushållning i lagens namn” (2005)
EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28
Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013
KPMG, ”Kristinehamns kommun – Granskning av budgetprocessen”, 2015
KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016
Göteborgs Stad, ”Regler för budget och uppföljning i stadens nämnder och bolag”, GKH 2013:167

Källor – Internet:
SKL har en redovisningsenhet som hanterar redovisningsfrågor, bl a god redovisningssed:
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-ochuppfoljning/planering/
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Intervjuade befattningar
Förvaltningar
Intervju med chef för ekonomifunktion 1			

2017-08-17

Intervju med chef för ekonomifunktion 2			

2017-09-07

Intervju med chef för ekonomifunktion 3			

2017-09-11

Intervju med chef för ekonomifunktion 4			

2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 1				

2017-08-10

Intervju med förvaltningschef 2				

2017-08-22

Intervju med förvaltningschef 3				

2017-08-31

Intervju med förvaltningschef 4				

2017-09-08

Intervju med förvaltningschef 5				

2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 6				

2017-10-04

Stadsledningskansliet
Intervju med Kvalitet & Utveckling				

2017-09-20

Intervju med ekonomistyrning 1				

2017-09-21

Intervju med ekonomistyrning 2				

2017-10-05

Telefonintervju med tjänsteman 1				

2017-10-25

Telefonintervju med tjänsteman 2				

2017-11-01

13

Bilaga 1

Bilaga 1 Kompensationer under budgetåret 2016
Belopp avskrivna
(tkr)

ÅR 2016 Kompensationer

Beslutat i KS & KF

Kommunstyrelsen

Innovationsplattform Vinnova

Lokalförsörjningsnämnden

Utebliven intäkt internhyressystemet

4 037

Lokalförsörjningsnämnden

Övrig verksamhetsram

2 557

60

Fritids- och Folkhälsonämnden Lägre intäkter renovering Stadsparksbadet
Samhällsbyggnadsnämnden

Innovationsplattform Vinnova

Tekniska nämnden

Investeringar i statliga anläggningar

2 051
-60
2 000

Upphandlingsverksamheten

-310

Miljö- och konsumentnämnden Orangeriet

693

Kulturnämnden

Skulpturbiennal, utställningar mm

3 785

Sociala omsorgsnämnden

Verksamhet IFO vuxen som flyttas

3 866

Antal:

Summa:

10 st

18 679

Tabell 1 Kompensation till nämnderna i årsredovisningen 32
Formella budgetförändringar
Borås Stad har genomfört några större budgetförändringar till nämnderna under budgetår 2016:

•
•
•

Statsbidrag gällande flyktingsituationen, Utbildningsnämnden (23 800 tkr), Kommunstyrelsen
(5 000)33
Tillfälligt generellt statsbidrag för ökade kostnader för flyktingar, 81 000 tkr. Cirka hälften
fördelas ut till förvaltningarna som berörs genom Stadsdelsnämnd Norr34
Särskilda satsningar löneavtalet 2016, 16 000 tkr, som fördelas till Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden samt Kulturnämnden35

Budgetförändringar utan beslut
Under redovisningsåret 2016 har tre nämnder (Kommunstyrelsen, Kulturnämnden samt Fritidsoch Folkhälsonämnden) fått ändrad årsbudget, utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen eller
Kommunfullmäktige.

32

Årsredovisning 2016, sid 111-150

33

KF, 20160317, Diarienr 2016/KS0189

34

KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0069

35

KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0070
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Budgetförändringar i årsredovisning för år 2016
Under år 2016 har följande förändringar föreslagits från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige
att besluta 36:

•
•

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 70 342 000 kr överförs från
tidigare år37
Beslutat i april 2017 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet
DRIFTREDOVISNING38

I Driftredovisningen konstateras att den budget som Kommunfullmäktige fastställde för 2016
uppgick till sammanlagt 5 566,2 mnkr ”därefter har tilläggsanslag beviljats med 74,0 mnkr”. Hur
dessa tilläggsanslag har beslutats står inte att finna i årsredovisningsdokumentet.
Ett tiotal nämnder omfattades av tilläggsanslag år 2016, summorna uppgick till dryga 18 miljoner
kronor, för detaljinformation se tabell ovan.
Av Kommunstyrelsen beslutade projekt
Projekten finns inte rapporterade till Kommunfullmäktige enligt protokoll.
År 2016
Det som inte kan hittas i handlingar och protokoll är projektet om Lokal utveckling (summa 1 828
tkr). Avsatta medel som fördelats ut till KS i takt med att beslut tas om bidrag till olika föreningar.

Följande projekt har vi kunnat identifiera i Kommunstyrelsens handlingar:
•
•
•
•
•

Medlemskap i ACTE 1 000 tkr. Beslut har tagits i KS med avsättning till Näringslivsenheten
på KS39
Licenser nya IT-plattformen - 12 333 tkr. Medlen har varit avsatta centralt men lagts ut
till KS efter verkliga kostnader40
Broddar till pensionärer -1 570 tkr. 41Centralt avsatta medel som utfördelats till Fritid- och
folkhälsa som ett socialt investeringsprojekt42
Modersmålsundervisning, Centralt avsatta medel som utfördelats till Utbildningsnämnden
som ett socialt investeringsprojekt43
Kompensation för investeringsbidrag som inte kommit nämnden tillgodo 120 tkr till
Kulturnämnden. Beslut i nämndbudget 201644

36

Årsredovisning 2016

37

Årsredovisning 2016, sid 60

38

Ibid

39

Diarienr 2016/KS0514

40

Årsredovisning 2016, sid 115

41

Årsredovisning 2016

42

Diarienr 2015/KS0472

43

Årsredovisning 2016 sid 130

44

Budget 2016
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Bilaga 2
Exempel från andra kommuner och regioner
Kommunerna och landstingen/regionerna arbetar på olika sätt med budget. Nedan finns några
exempel som är beskrivna på respektive kommuns/regions hemsida eller i revisionsrapporter.
Göteborg Stad
Göteborg tar sin budget i mitten av juni månad.
Budgetarbetet i Göteborgs Stad är reglerat i dokumentet ”Regler för budget och uppföljning i stadens
nämnder och bolag”.45
Helsingborg Stad
Budgetarbetet beskrivs ingående på hemsidan.
Planeringen i koncernen börjar med en omvärldsanalys för att uppmärksamma pågående trender
som kan påverka Helsingborgs utveckling på kort och lång sikt. Nämnder och bolag använder sedan
analysen för vidare dialog inom verksamheten. I februari beslutar Kommunstyrelsen om stadens
övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi. 46

I april månad bjuder Kommunstyrelsens ordförande in majoritetsberedningen och nämndernas
ordförande från majoriteten till en övergripande dialog kring omvärld, mål och ekonomi. Utifrån
detta kunskapsperspektiv arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för mål och ekonomi
(budget) för hela staden. I juni beslutar Kommunfullmäktige om mål och ekonomisk tilldelning
för hela staden och stadens nämnder. 47
I november/december beslutar nämnderna om internbudget och hur målen ska mätas. I januari
fattar Kommunfullmäktige det definitiva beslutet om mätbara mål för staden och nämnderna samt
eventuella justeringar av ekonomisk tilldelning.48
Kalmar kommun
Budgetarbetet inleds redan i årsredovisningen, som innehåller ett framtidsavsnitt där verksamhets- och
volymförändringar beskrivs. Detta är ett äskande inför kommande års budget. Kommunfullmäktige
fastställer budget för kommande år i juni månad. Detta har då föregåtts av informationsmöten,
budgetberedning, beslut i Kommunstyrelsen tidigare under juni månad. I förekommande fall tas
en tilläggsbudget under november/december, t ex gällande särskilda satsningar.49
Andra kommuner
I flera andra kommuner tas budgeten innan sommaren.50 I samtliga kommuner fastställer
Kommunfullmäktige budget samt eventuella tillägg till budget.

45

GKH 2013:167

46

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/

47

Ibid

48

Ibid

49

EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28

50

Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013, KPMG, ”Kristinehamns kommun –

Granskning av budgetprocessen”, 2015
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Region Skåne
Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys i regionstyrelsens arbetsutskott i mars månad för
kommande budgetår. I april månad behandlas koncernstabens långtidsberäkningar som underlag för
en långsiktig planering. Budgetdirektiven beslutas i juni månad av regionstyrelsen. Budgetdirektiven
innehåller förutom ekonomiska förutsättningar även strategikarta med vision, verksamhetsidé, mål
och måltal. I augusti månad inkommer nämnder och bolag med sina yttranden över budgetdirektiven
och i oktober månad tar regionfullmäktige beslut om Region Skånes budget med verksamhetsplan
för de två kommande åren. Internbudget för nämnderna tas under november-december.51

51

KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016
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Borås Stads budgetprocess
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet
i Borås Stad. Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för
budgetbeslutets styrande effekter. Mot denna bakgrund har
Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig
budgetprocess.

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet
delvis sätts ur spel på olika sätt genom tilläggsbeslut och
efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden,
budgetförändringar under budgetåret, inkonsekventa
förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna
av detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen
bedömer att dessa förhållanden medför att budgetens långsiktigt
styrande effekt begränsas.

Bedömningar
Den sammantagna bedömningen är att budgetprocessen inte
är ändamålsenlig.

Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen behöver
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad
budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med
nämnderna.

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett
flertal uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket
Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten.
Uppdragen innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder
som inte utretts i förslagen.
Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av
budgetförutsättningar och ramtilldelning är bristfällig. Vid
Kommunstyrelsens beredning görs förändringar av nämndernas
förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram för
beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga
förslag. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att en
sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat
biläggs det slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.
I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året
(november) vilket försvårar planeringssituationen för nämnderna.
Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta
hänsyn till ”dramatiska förändringar” och säkerställer att plan
och verklighet sammanfaller. I granskningen kan vi konstatera
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten
tidigare. Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda
planerings-förutsättningar än Borås Stad, och det är mycket som
talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut.
Vår bedömning är därför att budgetprocessen bör utvecklas
så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00046 3.6.1.3

Emma Gerdien
Handläggare
033 357042

Ansökan från EFS Missionsförening i Borås om
arrangemangsbidrag
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar ett förlustbidrag på 60 tkr.
Sammanfattning av ärendet
EFS Missionsförening ansöker om arrangemangsbidrag för ett alternativt
midsommarfirande i festivalformat. Föreningen bedöms ha en väl genomtänkt
plan att nå nya målgrupper till sitt arrangemang samt att erbjuda ett
alkohol/drogfritt alternativ för en bred publik.
Föreningen förutsätts anskaffa de tillstånd som krävs för arrangemanget samt
hålla dialog med ordningsmyndigheter samt berörda förvaltningar inom Borås
Stad med anledning av önskemål om samverkan kring ordning och transport.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från EFS Missionsförening i Borås om arrangemangs/projektbidrag.
Beslutet expedieras till
1. EFS Missionsförening i Borås

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Ulrika Kullenberg
Handläggare
033 358952

1(3)

Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00060 2.6.1.1

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden om åtgärder
avseende ombyggnation av Borås Museum inför Borås
400-årsjubileum 2021
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till framställan för ombyggnation av Borås
Museum inför Borås 400-årsjubileum 2021.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stads 400-årsjubileum ska göra ett avstamp för framtiden och skapa en
moderna, snyggare stad i större kostym. Med en upprustning av Borås Museum
förstärks Borås Stads kulturliv och turismpotential med ett attraktivt nationellt
destinationsmål. Kulturnämnden ser positivt på förslaget för ombyggnation av
Borås Museum och har det som sitt viktigaste bidrag till Borås 400-årsjubileum.
Ärendet i sin helhet
Borås Stads 400-årsjubileum ska skapa ett avstamp för framtiden och generera
en modernare, snyggare stad i större kostym. Urbana stråk med kulturutbud
som binder samman staden är den visuella bilden. Människorna i staden blir
fokus med 400 anledningar att fira, besöka och bo i Borås. En av dessa
anledningar är ett utvecklat och renoverat Borås Museum.
Borås Museum har sedan 2016 varit i utvecklingsläge. Kulturnämnden har
ambitionen att utveckla Borås Museum till ett nytt museum för samhällets
framtida behov, med en stark position i staden och regionen, samt som ett
attraktivt nationellt destinationsmål. Arbete pågår just nu med konceptualisering
av det framtida museet. Museets ambition i nuläget är att bli ett socialt
innovativt museum i framtiden. Detta för att identifiera, möta och härbärgera
samtida och framtida utmaningar för museer och samhälle i stort, samt
förändringar i en växande stad. För att uppnå det vill museet ha särskild
relevans för civilsamhället och vara engagerad i medskapande processer, där
institution och civilsamhälle arbetar tillsammans för att skapa gemensamma
värden. Museet vill tydligt sammanlänka dåtid, nutid, framtid, samt dåtidens
teknik med samtidens och framtidens teknik, och därigenom nå nya
samarbeten.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Borås Museum är i behov av modernisering av och komplettering i de
fastigheter som inhyser mer av besöksverksamhet så som Ohlsonska gården
och Nymanska gården. Dessa hus fungerar idag och även i framtiden som både
kontor/arbetsplats för museipersonalen och som besöksområde,
utställningsplats och verksamhetarenor för en mängd olika aktiviteter. Även för
Ramnakyrkan och Gästis kan vissa kompletteringar behövas vad gäller access
och funktionalitet för att öka möjligheten att bruka dessa kulturhistoriska
byggnader året runt.
Kulturnämnden har identifierat följande områden som bör kontrolleras och
utredas för eventuella förbättringar eller ombyggnation med start 2019 och med
färdigställande fram till 2021:
Arbetsmiljö och besöksmiljö:
• Fysisk tillgänglighet och anpassningsbarhet för lokaler och parkmiljön mellan
husen
• Kontroll och översyn ventilation, el, belysning, skador, isolering, brand och
säkerhet
• Omfördelning av ytor mellan offentlig verksamhet samt kontor, för att öka
besöksarenor. Anpassning av nya kontorsytor
• Renovering av offentliga ytor så som utställningsytor och pedagogiska arenor
• Eventuell ny receptionsyta via ombyggnation av garage
• Iordningställande av ovanvåning på Gästis
• Nya toaletter med access från både museum och parkmiljön
• Belysning och värme i Ramnakyrka för åretruntbruk
• Isolering av Redskapsboden för åretruntbruk.
Denna framställan gäller fastighetsåtgärder för Borås Museum. Museets innehåll
och utställningar faller under annat utvecklingsområde. En
kostnadsberäkning/kalkyl av byggåtgärderna ska i nästa skede kompletteras
ärendet.
Byggnaderna ägs av De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening. Sedan 1984
har Borås Stad ansvar för drift och underhåll av Borås Museum enligt avtal
mellan kommun och förening. Framställan för ombyggnation av Borås
Museum inför Borås 400-årsjubileum har därför skett i samråd med
föreningens styrelse.

Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden, LFN.diarium@boras.se

Sida

Borås Stad
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Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Johanna Engman
Handläggare
033 358966
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00045 3.1.1.2

Yttrande över ändring genom tillägg av detaljplaner för
Fristad, byggnadsplan för Påtorp 1:1 med flera och
byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad.
Samrådshandling
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till ändring genom tillägg av detaljplaner för
Fristad, byggnadsplan för Påtorp 1:1 med flera och byggnadsplan för Kvarbo
2:1, Borås Stad.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har inget att invända mot förslaget till ändring genom tillägg till
rubricerade detalj-/byggnadsplaner.

Ärendet i sin helhet
Förslaget innebär att byggrätterna i nuvarande sommarstugeområde utökas för
att möjliggöra åretruntboende i Kvarbo Sommarstad. Exploateringsgraden på
varje fastighet ökas till 20 % eller maximalt totalt 250 kvm. Tomterna regleras
till minst 800 kvm. Nya byggrätter tillkommer inte, utan förslaget innebär större
byggrätter på befintliga fastigheter.
Konsekvensen av förslaget kommer att bli att områdets karaktär av småskaligt
sommarstugeområde förändras och på sikt blir till ett villaområde. Det
befintliga området bedöms inte ha kulturhistoriska värden som hindrar
utökandet av byggrätterna. Kulturnämnden har därmed inget att invända mot
förslaget.

Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad,
byggnadsplan för Påtorp 1:1 med flera och byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås
Stad.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2018-04
BN2017-1251

Inbjudan till samråd för Ändring genom tillägg av Detaljplaner
för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 14 mars–13 april.

Syfte och område
Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att göra det möjligt att bygga för åretruntboende i
samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA-sanering) till Kvarbo Sommarstad.
Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958 respektive P491 från 1961. Planområdet är beläget vid
Kvarbo, cirka 3 kilometer väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen och riksväg 42. Ärtingen är kommunens
reservvattentäkt och befintligt fritidshusområde behöver VA-saneras. Nya ledningar för vatten och avlopp anläggs
mellan planområdet och Fristad. Alla befintliga hus får byggrätter för åretruntstandard i och med föreslagen
ändring. Samfälligheter ligger inom planområdet. Planändringen avviker inte från översiktsplanen.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb:
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i
Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 i Borås. Ring gärna innan du
kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Handlingarna
finns även på Fristads bibliotek. Om du inte kan komma till stadshuset
eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller
post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus hos Borås
Energi och Miljö på Västerlånggatan 10, tisdag den 20 och torsdag den
22 mars, mellan kl. 16.00–19.00. På mötet kommer representanter från
kommunen och Borås Energi och Miljö att berätta om förslaget och
svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 13 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-1251), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2018-04
BN2017-1251

Kontaktuppgifter för mer information
Plankonsult Job Van Eldijk, tfn: 010-615 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Vid frågor om VA-sanering kontakta:
VA-säljare Jonas Lindberg, 0729-76 61 06, e-post: jonas.lindberg@borasem.se
eller besök borasem.se och läs mer under Vatten och Avlopp.

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-03-13

Dp

Ändring genom tillägg av Detaljplaner för
Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl.
och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1,
Borås Stad.
Samråd

BN 2017-1251

Sammanfattning
Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958
respektive P491 från 1961. Planområdet är beläget vid
Kvarbo, ca 3 km väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen
och riksväg 42. Ärtingen är kommunens reservvattentäkt
och befintligt fritidshusområde behöver VA-saneras. Nya
ledningar för vatten och avlopp anläggs mellan planområdet
och Fristad. Alla befintliga hus ges byggrätter för åretruntstandard i och med föreslagen ändring.
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Planbeskrivning
Ändring genom tillägg av Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2018.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att möjliggöra åretruntboende i samband med
VA-sanering av Kvarbo Sommarstad.

Planområde

Planområdet är beläget i Påtorp, ca 3 km väster om Fristad
centrum, norr om sjön Ärtingen och söder om riksväg 42.
Planområdet omfattar ca 19 ha och all mark är privatägd.

Gällande detaljplan

Ändringen omfattar två byggnadsplaner, P 454 från 1958
respektive P 491 från 1961.
Byggnadsplan P 454
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde, omfattande delar
av Påtorp 1:1 och 1:59 samt fastigheterna Påtorp 1:52-1:54
och 1:69 i Fristads socken och kommun, Älvsborgs län. Planområdet är beläget vid sjön Ärtingen och gränsar i väster mot
Kvarbo 2:1, i norr mot Arta Ödegården 3:16 och 3:26 samt i
öster och söder mot Påtorp 1:1, 1:58 och 1:59. Planområdet
omfattar cirka 13 ha och består av skogsmark på morän- och
sandjord och bildar en jämn sluttning ned mot sjön Ärtingen.
Byggnadsplan P 491
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde, omfattande
del av Kvarbo 2:1 jämte avstyckade fastigheterna Kvarbo
2:2- 2:13 m.fl. i Fristads socken och kommun, Älvsborgs län.
Planområdet är beläget vid sjön Ärtingen och gränsar i norr
mot Arta Ödegården 3:36, i väster mot Påtorp 1:2, i söder
mot sjön Ärtingen och i öster mot ett område av Påtorp 1:1.
Planområdet omfattar cirka 6 ha och består av skogsmark
och ett mindre område betesäng på morän- och sandjord och
bildar en jämn sluttning mot sjön Ärtingen.
Ovanstående byggnadsplaner upphör att gälla, när ändringarna vinner laga kraft. Fortsättningsvis kommer de båda
områdena att refereras till som ”planområdet” alternativt
”planförslaget”.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppgift att upprätta en ny
detaljplan för området.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-03-18 att sända
ut planen på samråd. Planförslaget innebar att befintliga
fritidshus får större byggrätter och nya villatomter tillskapas.
Då planförslaget var ute på samråd inkom synpunkter mot att
befintliga fastighetsägare skulle tvingas betala för utbyggnad
av gatunätet till kommunal standard. Flertalet fastighetsägare
ansåg att kostnaderna för VA-anslutning och gatorna vida
översteg vad som var ekonomisk rimligt att investera i
fastigheterna.
Diskussioner pågick gällande huvudmannaskap och fick till
följd att detaljplaneprocessen stannande av och planarbetet
låg vilande fram till 2013-09-23, då Kommunstyrelsen
lämnade ett yttrande för ärendet. I yttrandet beskrivs att
Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning gällande att
enskilt huvudmannaskap är en godtagbar lösning i detta fall.
Vidare framkom det dock under samrådet att planförslaget i
övrigt inte var tillräckligt förankrat inom kommunens egen
organisation, att genomförandefrågorna inte var tillräckligt
utredda och arbetet stannade därför av.
2017-08-24 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna att det gamla uppdraget avslutades och gav förvaltningen i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra större
byggrätter för befintliga fastigheter när VA-saneringen är
utförd. Det nya planuppdraget inkluderar inte tillskapandet
av nya byggrätter.
Parallellt med ändringen av detaljplanen pågår en VA-saneringsplan för området.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

1 kvartalet 2018
2 kvartalet 2018
3 kvartalet 2018
3 kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Ledningsomläggning är beräknad att påbörjas hösten 2018.

Kommunala beslut

2007-10-26 godkändes Planprogrammet för Hästhagen-Kvarbo,
Kullasand och Hovalida av Kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden uppdrogs att omedelbart påbörja detaljplanearbetet
för respektive område och 2007-11-15 gav Byggnadsnämnden
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Inom aktuellt planområde finns 70 bostadshus som ligger
ordnade utmed gatunätet. Flertalet av husen är av sommarstugestandard och relativt små.

Ny bebyggelse

Aktuellt planförslag tillskapar inte fler byggrätter, utan
möjliggör endast större byggrätter för befintliga fastigheter.
I gällande planer får varje fastighet bebyggas med ett
bostadshus om maximalt 80 kvm, samt ytterligare 		
20 kvm komplementbyggnad. Denna bestämmelse upphävs
i samband med planändringen och istället tillkommer en
bestämmelse om en exploateringsgrad av 20 % dock ej mer
än sammanlagt 250 kvm, vilket bedöms som rimligt med
tanke på områdets småskaliga och grönskande karaktär.
Tomterna inom området regleras till minst 800 kvm.

Arbetsplatser

Planen medger endast bostäder och kommer troligen inte att
tillskapa några fler arbetsplatser i området.

Service

Både offentlig och kommersiell service finns i Fristad
centrum, cirka 3 km öster om planområdet. Bland annat
finns där ett flertal skolor och förskolor, vårdcentral, folktandvård, barn- och mödravård, bibliotek samt mataffär.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till planområdet bedöms som god. Tomterna
inom planområdet nås via gator med svag till måttlig lutning.
Alla nya byggnader ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels mellan parkeringsplats och entré samt
inne i byggnaderna. Nybyggnation ska vara i enlighet med
Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning, fastställt i februari 2009 av
Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät

I dag nås planområdet från riksväg 42 via en infart. Befintligt
gatunät har en låg standard och består i huvudsak av relativt
smala grusvägar med små möjligheter att vända eller mötas.
Enligt gällande detaljplaner anger planförslaget en gatubredd
på sju meter.
Riksväg 42 omfattas av Väglagen 47§, vilket innebär att ny
bebyggelse inte får uppföras inom 30 meter från vägområdet.
Miljöbilder från planområdet.
DETALJPLAN
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Ingen ny bebyggelse planeras inom det byggnadsfria området.

Gång- och cykeltrafik

planområdet som inte kommer att kunna anslutas med
självfallsledningar för spillvattnet. Avlopp från dessa fastigheter måste pumpas.

Inga nya gång- och cykelvägar anläggs inom planområdet.
Både i kommunens cykelplan och i Trafikverkets ÅVS för
riksväg 42 Kvarbo-Sjöbo, gällande för sträckan PåtorpFristad omnämns byggnation av ny gång- och cykelbana till
planområdet från Fristad.

Överföringsledningar för vatten och avlopp byggs ut mellan
planområdet och befintliga VA-ledningar i Fristad. Befintlig
avloppspumpstation i Fristad kan behöva uppgraderas för att
klara av den ökade belastningen.

Kollektivtrafik

Dagvatten

Busslinjen (582) mellan Borås och Vårgårda trafikerar riksväg
42 förbi planområdet med drygt tio bussturer i vardera
riktningen varje vardag. Busshållplatser finns i nära anslutning till planområdet.

Parkering

Genomförandet av aktuellt planförslag får inte innebära
ett högre flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga
nederbördstillfällen, jämfört med innan förändringen. En
dagvattenutredning upprättas i samband med VA-saneringsplanen.

Parkering för boende i området förutsätts ske på kvartersmark. I gällande byggnadsplan finns plats avsatt för en
parkeringsplats vid badplatsen nedanför Ärtingevägen.
Förutsättningarna för gästparkering förändras inte i och med
aktuellt planförslag.

Värme

Angöring och utfarter

El, tele och fiber

Angöring till respektive fastighet samt befintlig in/utfart till
riksväg 42 påverkas inte vid ett genomförande av planförslaget.

Riksintressen

Riksväg 42, strax norr om planområdet, är av riksintresse
för kommunikationer (MB 3 kap 8 §). Riksintresset för
kommunikationer innebär att vägen ska skyddas mot åtgärder
som kan hindra eller försvåra utnyttjandet av vägen som
kommunikationsled. Planförslaget förväntas inte påverka
riksintresset negativt.

Fjärrvärme finns inte i området. Ett energisnålt byggande bör
eftersträvas, men andra krav på uppvärmning eller energiåtgång än vad som finns i gällande byggregler (BBR) kan inte
ställas i detaljplanen.

Området har tillgång till el- och telenätet. Ett flertal luftburna elledningar finns i planområdet. Några av dessa kan
behöva förläggas i mark. Ledningar för fiber planeras att
läggas ner i samband med VA-utbyggnaden.

Avfall

Inga andra riksintressen berör planområdet.

För att få bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas. Hushållssopor hämtas av Borås Energi och Miljö AB.
För annat avfall än hushållsavfall finns en återvinningscentral
och ett flertal återvinningsstationer i Fristad.

4. Teknisk försörjning

5. Mark

Vatten och avlopp

Natur och vegetation

Aktuellt planområde har, tillsammans med Hästhagen som är
ett glesbyggt område i väster, varit ute på samråd under 2011.
I det planarbetet genomfördes en VA-utredning av Borås
Energi och Miljö AB och sammanfattas nedan.
Området är idag inte anslutet till den kommunala allmänna
VA-anläggningen. Befintliga bostäder har enskilda eller
gemensamma vattentäkter och avloppsanläggningar. Området är av Miljönämnden klassat som ett saneringsområde
d.v.s. miljöpåverkan från avloppsvatten ska minskas. Vatten
och avloppsledningar byggs ut i befintligt bostadsområde.
Enligt aktuellt planförslag finns det sex fastigheter inom
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Planområdet sluttar från ca + 171 i nordost till ca + 153 vid
sjön i sydväst. Planområdets centrala del är obebyggt med
skogspartier som domineras av gran med inslag av enstaka
lövträd som björk och asp. Områdets bebyggda delar har
relativt stora tomter med uppvuxna trädgårdar och mycket
natur. Strandremsan är delvis bevuxen med tall och al och
innehåller en badstrand nedanför Ärtingevägen. Flera stigar
finns genom området och i dess direkta närhet, både utmed
strandkanten och genom skogspartierna.
Norr om planområdet finns ett större område med ett typiskt
skifteslandskap med raka vällagda stenmurar som avgränsar
åkrarna, vilka avbryts av betade glesa björkdungar. Området
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är en av länets kvarvarande ljunghedar och ligger dessutom i
naturlig anslutning till dagens odlingslandskap. Vegetationen
är karaktäristisk med ljung, slåttergubbe, svinrot, backtimjan
och nattviol. Området bedöms ha klass II - mycket högt
naturvärde.
Utmed Ärtingevägen, strax norr om planområdet, finns
en ekhage med ogödslad flora och är av betydelse för landskapsbilden med stenmurar och död, stående ved. Fällmossa
förekommer på ekarna och i fältskiktet finns liljekonvalj.
Området bedöms ha klass III – högt naturvärde.
Ovan beskrivna områden anses inte beröras av aktuellt
planförslag.

Grönområdesplan

Fornlämningar och kulturminnen

Nordöst om planområdet finns en registrerad fornlämning
som utgörs av ett område med fossil åkermark. Lämningen
bedöms inte påverkas av planförslaget. Utöver registrerad
fornlämning finns inga särskilt utpekade kulturvärden inom
eller i planområdets direkta närhet.

Geoteknik och Radon

Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta utgörs planområdet till största del av sandig morän.
I planområdets sydöstra del återfinns ett litet område med
urberg samt kärrtorv. Då planförslaget endast medger
en utökning av befintliga byggrätter görs bedömningen
att vidare utredning gällande områdets geoteknik inte är
nödvändig.

Planområdet pekas inte ut som särskilt värdefull i kommunens Grönområdesplan.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde avseende radon.

Lek och rekreation

Förorenad mark

Med stora tomter och mycket natur i och runt planområdet
finns gott om plats för lek och rekreation. Sjön Ärtingen
används både för bad, fiske och båtturer. Badplats finns
nedanför Ärtingevägen.

Inom planområdet finns inga indikationer på att marken
skulle vara förorenad.

Skogspartier som domineras av gran med inslag av enstaka lövträd såsom björk och asp.
DETALJPLAN
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6. Vatten
En mindre del av planområdet i sydväst utgörs av vattenområde. Ärtingen är en oligotrof (näringsfattig) sjö men med
tendenser till näringspåverkan. Dessa förhållanden märks i
synnerhet vid bäckutflödena där undervattensfloran kan bli
övertäckt med trådformade grönalger. Stränderna kantas
av mindre vassruggar och förhållandevis smala och glesa
vassbälten. De förhållandevis sparsamma näckrosbestånden
tyder också på näringsfattiga förhållanden. Ärtingens botten
har ett omfattande bestånd av undervattensväxter, vilka i
vissa fall kan täcka bottnen helt. Styvt braxengräs förekommer även som sparsamt inslag i bottenvegetationen. Sjöns
botaniskt mest intressanta inslag är kransalgen Chara vulgaris, trådnate och vattenmöja. Närvaron av kransalger och
ett relativt stort antal vattenväxter tyder på goda biologiska
förhållanden och vatten med god kvalitet.
Ärtingen omges i huvudsak av skogsmark. Sjöns strandlinje
är till övervägande delar relativt tvär och består av stenblock
eller berg. Vid Vådhallsbergen i nordväst finns branta klippor
ner i sjön. Små områden med odlingslandskap finns vid
Ekenäs och Aspenäs. Ärtingen har en ordinär fiskfauna
med mört, abborre, gädda, sutare, regnbåge, sik och siklöja.
Uppgifter om insjööring finns också. Fågelfaunan är relativt
sparsam. Storlom och skäggdopping har noterats, men det
är osäkert om arterna häckar. Häger har skådats vid flera
tillfällen liksom ormvråk. Sjön är en av kommunens reservvattentäckter.

Strandskydd

I de befintliga byggnadsplanerna ingår delar av Ärtingen som
vattenområden. Då planförslaget endast prövar möjligheten
till större byggrätter inom området påverkas inte strandskyddet.

Översvämningsrisk

Planområdet bedöms inte påverkas av översvämningsrisker
enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad,
upprättad 2010.

den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö och
därmed finns restriktioner för vad som får göras inom
planområdet. Detta finns som en information på plankartan.
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin.
Ärtingen hade i den senaste klassningen som gäller 20102016 måttlig ekologisk status och uppnådde inte god kemisk
status. Då ändringen är en del i att möjliggöra VA-sanering i
området bedöms planförslagets genomförande bidra till att
miljökvalitetsnormerna påverkas positivt.

Släckvatten

Då planförslaget inte medger någon ny bostadsbyggnation
bedöms åtgärder gällande omhändertagande av släckvatten
inte vara aktuella. Vid planens genomförande förändras inte
de befintliga förutsättningarna för omhändertagande av
släckvatten.

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 uppdelade i normer för
grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och luft.

7. Sociala perspektiv
Trygghet

Planförslaget möjliggör att samtliga fastigheter inom planområdet har möjlighet till åretruntboende, det innebär troligen
att fler hus kommer att vara bebodda under större delen av
året. Det kan skapa en ökad trygghetskänsla, då fler personer
bor och rör sig i och kring området.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter

8

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Identitet

Bebyggelsen uppfördes ursprungligen som sommarhusbebyggelse, men i och med utökade byggrätter kommer troligtvis
områdets identitet förändras och över tid gå mot större hus
och fler åretruntboende.

meter. Enligt Länsstyrelsens riktlinjer anges ett riskhanteringsavstånd på 150 meter från farligt gods-led. Avståndet
mellan befintlig bebyggelse och leden bedöms ha god
säkerhetsmarginal och några säkerhetsåtgärder bedöms inte
vara aktuella.

8. Störningar på platsen

Planområdet ligger långt från andra farliga verksamheter och
andra riskutredningar bedöms inte som nödvändiga.

Risk

Buller och vibrationer

En riskutredning för ett annat planområde utmed riksväg
42 har däremot utförts och redovisas i en rapport av Bengt
Dahlgren 2009-11-10. Utredningen utfördes i samband med
planarbetet för Paradis 1:4 m.fl. i Sparsör. Trafikförhållandena skiljer de båda planområdena åt så till vida att det
går betydligt färre fordon förbi Påtorp än Sparsör, mindre
än hälften så många tunga fordon. Om andelen fordon som
transporterar farligt gods är proportionerlig på de båda
vägsträckorna bör risken för olyckor vara betydligt mindre
utmed planområdet i Påtorp.

I det tidigare planarbetet 2011 genomfördes en trafikbullerutredning av ÅF-Infrastructure AB/Ingemansson och
finns redovisad i en rapport daterad 2011-02-21. Utredningen
visar dels bullersituationen utifrån trafikräkning år 2010 och
dels bullersituationen med en prognostiserad trafikökning
om 10 år. Ingen fastighet inom aktuellt planområde berörs av
förhöjda bullervärden enligt utredningen, v arken i nuläget
eller i det beskrivna framtidsscenariot.

Transporter med farligt gods kan förekomma på riksväg
42. Ingen riskutredning har utförts i samband med detta
planarbete.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: ”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.”

Avståndet från planområdet till riksväg 42 är drygt 140

Nuläge över dygnsekvivalent ljudnivå. Delar av planområdet är ungefärligt utmarkerat med röd linje.
DETALJPLAN
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PLANKARTA

Tillägg till och upphävande av

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.

Utnyttjandegrad
Största byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och
komplementbyggnader är 20% av fastighetsarean,
dock ej mer än sammanlagt 250 kvm.

Denna ändring gäller samtidigt med underliggande
byggnadsplaner P 454 (från 1958) respektive
P 491 (från 1961). Gällande planbestämmelser
överförs till aktuell ändringskarta. Planbestämmelserna
uttrycks på samma sätt som de gör i gällande
planhandlingar. Detaljplaneändringen innefattar både
upphävande och tillägg av planbestämmelser.

Minsta tillåtna storlek på bostadsfastighet är 800 kvm.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Bostadsfastighet får bebyggas med högst en huvudbyggnad, samt en eller flera tillhörande komplementbyggnader.

Information
Planen ligger inom vattenskyddsområde från Öresjö.
Skyddsföreskrifter finns upprättade.

Placering och utformning
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgräns, om inte annat anges.

Planavgift debiteras vid bygglov.

Område för ändring
Konnektionslinje mellan de gällande
detaljplanerna

GÄLLANDE PLANBESTÄMMELSER
Användning av vattenområde
V

Med V betecknat område skall utgöra
vattenområde, som icke får utfyllas eller
överbyggas i annan mån än som
erfordras för mindre bryggor.

NYA PLANBESTÄMMELSER

Användning av allmän plats
Inom allmän plats, park får mindre tekniska
anläggningar uppföras.

Komplementbyggnader ska placeras minst 2,0 meter
från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastighetsgräns, om inte annat anges.
Högsta byggnadshöjd är 4,4 meter för huvudbyggnad
och 3,0 för komplementbyggnad.
Genom beviljade bygglov uppförda byggnader som vid
planens lagakraftträdande strider mot placerings- och
utformningsbestämmelser ska bedömas som planenliga. Vid om- och tillbyggnader av dessa, samt återuppbyggnad ska dock detaljplanens bestämmelser
tillämpas.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

UPPHÄVDA PLANBESTÄMMELSER
Följande planbestämmelser i underliggande
byggnadsplaner P454 och P491 upphävs:

§ 1 Inledande bestämmelser: Mom. 1. Inom
byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad,
vars användande påkallar anläggandet av annan
avloppsledning än som må kunna tillåtas enligt
bestämmelserna i § 1 av den för planområdet
gällande hälsovårdsordningen.
Mom. 2. Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan
skola äga tillämpning endast i den mån nedan särskilt
angives.

§ 5 Tomtplats storlek: Å med F betecknat område må
inom samma kvarter ej bildas flera tomtplatser än vad
å byggnadsplanekartan illustrationsvis
angivits.
§ 6 Byggnads läge: Å med B betecknat område skola
bestämmelserna i 97 § punkterna 4 och 5
byggnadsstadgan äga tillämpning.
§ 7 Del av tomtplats som får bebyggas och antal
byggnader å tomtplats: Mom. 1. Å tomtplats som
omfattar med F (fristående hus) betecknat område får
huvudbyggnad och uthus icke upptaga större yta än
sammanlaget 80 kvm. Uthus eller annan friliggande
gårdsbebyggelse får till sin areal ej överstiga 20 kvm
för varje tomtplats.
Mom. 2 Å tomtplats som omfattar med F betecknat
område får endast en huvudbyggnad jämte
erforderliga gårdsbyggnader uppföras, de senare ej
innehållande bostad.
§ 9 Byggnads höjd: Å med Iv betecknat område får
huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,4
meter. Uthus får icke uppföras till större höjd än 3
meter.

Ändring genom tillägg av Detaljplaner för

Samrådshandling

Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl.
och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1
Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum
Samråd
2018-03-13

Inst.
DEL.

Granskning
Antagande

Ändring upprättad 2018-03-13

Laga kraft

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Job van Eldijk
Plankonsult, Ramböll

BN 2017-1251

9. Planbestämmelser

»»

Inom allmän plats, park får mindre tekniska anläggningar uppföras.

»»

Största byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och
komplementbyggnad är 20% av fastighetsarean, dock ej
mer än sammanlagt 250 kvm.

»»

Minsta tillåtna storlek på bostadsfastighet är 800 kvm.

»»

Bostadsfastighet får bebyggas med högst en huvudbyggnad, samt en eller flera tillhörande komplementbyggnader.

Användningen allmän plats, park, anger att det naturområde
som finns idag inom området även fortsättningsvis kommer
att vara allmän plats. Dessa områden går alltså inte att stycka
av till nya fastigheter. Enligt gällande detaljplan P 454 går en
bäck genom området och har i planen utlagts som parkstråk,
vilket även fortsättningsvis kommer vara park.

»»

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgräns, om inte annat anges.

»»

Komplementbyggnader ska placeras minst 2,0 meter
från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastighetsgräns, om inte annat anges.

Huvudmannaskap allmänna platser

»»

Högsta byggnadshöjd är 4,4 meter för huvudbyggnad
och 3,0 meter för komplementbyggnad

»»

Genom beviljade bygglov uppförda byggnader som vid
planens lagakraftträdeande strider mot placerings- och
utformningsbestämmelser ska bedömas som planenliga.
Vid om- och tillbyggnader av dessa, samt återuppbyggnad ska dock detaljplanens bestämmelser tillämpas.

De planbestämmelser som ingår i de ursprungliga planhandlingarna, P454 och P491, överförs till aktuell ändringskarta.
Detaljplaneändringen innefattar både upphävande och tillägg
av planbestämmelser.

Allmänna platser

Användningen allmän plats, gata, visar att gatorna ska ha
kvar sin användning. Gatorna har enskilt huvudmannaskap,
vilket innebär att kommunen inte är ansvarig för skötsel och
underhåll.

Detaljplanen föreskriver att kommunen inte är huvudman för
allmänna platser inom planområdet, se rubrik 12 ”Planens
genomförande – Fastighetsrättsliga frågor”.

Kvartersmark

Användningen kvartersmark, område för bostadsändamål,
fristående hus, anger att det kvarter som finns idag fortsättningsvis kommer vara kvartersmark. Aktuell planändring
innebär dock att befintliga fastigheter får större byggrätter.
Förslaget tillskapar således inga nya byggrätter inom planområdet.
Med prickmark betecknat område får ej bebyggas. En ny
bestämmelse införs, som för komplementbyggnader medger
en mindre avstånd till fastighetsgräns än som regleras av
de med prickmark betecknade områden. Bestämmelsen är
dock formulerat på ett sätt att den inte gäller inom de med
prickmark betecknade områden.
Inom områden med beteckningen Iv får byggnader uppföras
med högst en våning, samt inredd vind.

Vattenområde

Områden med beteckningen V - Vattenområde får ej utfyllas
eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre
bryggor.

Nya planbestämmelser

Följande planbestämmelser föreslås läggas till i underliggande
byggnadsplaner P454 och P491. Bestämmelserna gäller för
hela planområdet.
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Upphävda planbestämmelser

Följande planbestämmelser i underliggande byggnadsplaner
P454 och P491 upphävs:
§ 1 Inledande bestämmelser: Mom. 1. Inom byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar
anläggandet av annan avloppsledning än som må kunna
tillåtas enligt bestämmelserna i § 1 av den för planområdet
gällande hälsovårdsordningen.
Mom. 2. Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola äga
tillämpning endast i den mån nedan särskilt angives.
§ 5 Tomtplats storlek: Å med F betecknat område må inom
samma kvarter ej bildas flera tomtplatser än vad å byggnadsplanekartan illustrationsvis angivits.
§ 6 Byggnads läge: Å med B betecknat område skola bestämmelserna i 97 § punkterna 4 och 5 byggnadsstadgan äga
tillämpning.
§ 7 Del av tomtplats som får bebyggas och antal byggnader
å tomtplats: Mom. 1. Å tomtplats som omfattar med F
(fristående hus) betecknat område får huvudbyggnad och
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uthus icke upptaga större yta än sammantaget 80 kvm. Uthus
eller annan friliggande gårdsbebyggelse får till sin areal ej
överstiga 20 kvm för varje tomtplats.
Mom. 2 Å tomtplats som omfattar med F betecknat område
får endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggnader uppföras, de senare ej innehållande bostad.
§ 9 Byggnads höjd: Å med Iv betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,4 meter. Uthus får
icke uppföras till större höjd än 3 meter.

Strategiplan

Kommunstyrelsen antog 2001 ”Strategi för utveckling av
fritidshusområden i Borås samt förslag till framtida nya
områden för attraktivt boende”. För två områden i Fristad
kommundel, Hästhagen-Kvarbo och Kullasand, innebär
strategin att en förstudie (program) skulle tas fram och där
frågan om helårsboende skulle prövas.

Planprogram

10. Övergripande beslut

Ett planprogram för Hästhagen-Kvarbo, Kullasand och
Hovalida upprättades 2005. Områdena var och är i behov av
VA-sanering och ska på sikt kunna anslutas till kommunens
VA-nät. Syftet med programmet var att studera lämpligheten
och konsekvenserna av ökat åretruntboende i respektive
områden. Kommunstyrelsen godkände programmet 2007
och uppdrog till Byggnadsnämnden att omedelbart påbörja
detaljplanearbetet i syfte att underlätta åretruntboende i
området.

Vision 2025

Miljömål

Översiktlig planering

Aktuellt planförslag berör främst följande nationella miljömål:

Gällande detaljplaner beskriver att områden är avsedda till
bebyggelse för endast fritidsändamål. Denna beskrivning
upphävs vid detaljplaneändring.

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås,
antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framförallt till att nå målområdet Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt,
då planen tas fram som en förutsättning för att VA-sanering
ska kunna ske inom planområdet.

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Sverige har sedan slutet av 1990-talet arbetat för att nå sexton
nationella miljökvalitetsmål. För att nå målen har regeringen
beslutat om etappmål, vilka ska vara steg på vägen för att nå
de övergripande sexton målen.

»»

God bebyggd miljö beskriver att den byggda miljön ska
skapas i harmoni med naturen och ge en god livsmiljö.
Planområdet tillhandahåller grön- och vattenområden
av hög kvalitet, vilket ger goda möjligheter för en god
livsmiljö för boende och besökare.

I spelreglerna för bebyggelseutvecklingen anges att ny bebyggelse bör lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för
kollektivtrafiken, att bostäder ska ha nära till grönområden
av hög kvalitet samt att omvandling av fritidshusområden
till permanentboende kan vara lämpligt om det inte innebär
ökade kommunala kostnader eller ökad belastning på miljö
och hälsa.

»»

Levande sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas. I och med
VA-saneringen förbättras vattenkvaliteten i Ärtingen.

Aktuellt planförslag medger inga nya byggrätter, men
kommer sannolikt innebära att fler personer bor i området
året runt. Även detta kommer att stärka underlaget för
kollektivtrafiken samt att fler personer får närhet till grönoch vattenområden av hög kvalitet.

Kommunerna har en viktig roll i miljömålsarbetet, som
innebär att översätta nationella och regionala mål till lokala
mål och åtgärder. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de
nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden.
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering,
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
Kommunen verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö,
vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är
begränsade.

Planen anger inget förslag till förändringar för det aktuella
området. Det anges i ÖP att naturvärdena och rekreationsmöjligheterna vid Ärtingen ska värnas.

Detta planförslag bedöms således följa de spelregler som
anges i kommunens översiktsplan.

DETALJPLAN
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Planförslaget ger främst förutsättningar för målen Hållbar
samhällsplanering och Hållbar natur då ändringen är en förutsättning för VA-sanering inom området.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett
genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
behöver genomföras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Vardera fastighetsägaren ansvarar för samtliga byggnads- och
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sina respektive
fastigheter.
Allmän plats inom planområdet har enskilt huvudmannaskap och vägar inom området är redan utbyggda. Enskilt
huvudmannaskap innebär att ansvar för drift och underhåll
för mark utlagd som allmän plats (gata och park) åligger
fastighetsägarna inom planområdet och regleras vid lantmäteriförrättning genom bildande av gemensamhetsanläggning,
se rubrik Fastighetsrättsliga frågor. Förutom fastighetsägare
som berörs av gemensamhetsanläggningen har även kommunen rätt att ansöka om omprövning av denna. För kostnader
gällande omprövning, se rubrik Ekonomi.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk
försörjning. Området kommer efter utbyggnad av VA ingå i
Borås Energi och Miljö ABs verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten.
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för eventuell flytt,
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna
anläggningar för el.

Avtal

Inga avtal bedöms vara nödvändiga för detaljplanens genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor

Föreslagna åtgärder och beskrivna fastighetskonsekvenser är
utformade i enlighet med detaljplanen och uttrycker enbart
hur kommunen anser att frågorna bör lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt reglerna i gällande
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lag.
Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar 73 fastigheter; Borås Kvarbo 2:2-2:5,
Kvarbo 2:6-2:21, Kvarbo 2:23-2:29, Påtorp 1:52-1:54, Påtorp
1:69-1:72, Påtorp 1:74-1:109, vilka utgör fastigheter för
bostadsbebyggelse, samt Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1 och Påtorp
1:59, vilka i detaljplanen utgörs av allmän plats park. Samtliga
fastigheter är i privat ägo.
Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningen Borås
Arta ga:2, bildad vid förrättning enligt Enskilda väglagen, akt
15-FRI-577. Gemensamhetsanläggningen omfattar endast
Ärtingevägen och delägande fastigheter är Kvarbo 2:1 och
Påtorp 1:1. Ingen av bostadsfastigheterna inom planområdet
är enligt fastighetsregistret delägare i gemensamhetsanläggningen. En omprövning av gemensamhetsanläggningen bör
därför utföras där en prövning utförs om samtliga vägar
och den mark som är utlagd som allmän plats, park, inom
planområdet kan ingå i gemensamhetshetsanläggningen.
I omprövningen bör även delägarkretsen utökas till att
även omfatta samtliga bostadsfastigheter inom området för
anläggningen. Omprövning av gemensamhetsanläggning
kan endast utföras av Lantmäterimyndigheten genom en
lantmäteriförrättning. För drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen bildas lämpligen en samfällighetsförening.
Fastighetsbildning
Ingen fastighetsbildning anses vara nödvändig för genomförandet av detaljplanen.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Ändring av respektive detaljplan kommer innebära följande
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:
Borås Kvarbo 2:2-2:5
»»
Byggrättsarean (BYA) ökar till att totalt 20 % av
fastighetsarean får bebyggas, dock maximalt 250 m²
BYA. Tidigare tillåtna byggrättsarea enligt detaljplanen
var totalt 80 m² BYA.
»»
Minsta fastighetsstorlek regleras till 800 m².
Borås Kvarbo 2:6-2:21, Kvarbo 2:23-2:29, Påtorp 1:52-1:54,
Påtorp 1:69-1:72, Påtorp 1:74-1:109
»»
Byggrättsarean (BYA) ökar till att totalt 20 % av
fastighetsarean får bebyggas, dock maximalt 250 m²
BYA. Tidigare tillåtna byggrättsarea enligt detaljplanen
var totalt 80 m² BYA.
»»
Minsta fastighetsstorlek regleras till 800 m².
Borås Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1, Påtorp 1:59
»»
Tekniska anläggningar får uppföras inom den mark som
är planlagd som allmän plats, park.
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Borås Kvarbo 2:1, Påtorp 1:1, Påtorp 1:59 och Råstorp 1:2
»»
Fastigheterna är berörda genom att de är eller beräknas
bli belastade av gemensamhetsanläggningen Borås Arta
ga:2. För konsekvenser avseende gemensamhetsanläggningen, se nedan.

Fastighetsplan

Borås Arta ga:2
»»
Nya fastigheter kommer troligtvis att tillföras gemensamhetsanläggningen. Anläggningen kan även komma
att utökas med nya tillkommande vägar och område
detaljplanelagt för allmän plats, park, inom detaljplaneområdet.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ekonomi

Planavgift

Inkomster
Ägare till fastigheter som inom planområdena får ökad
byggrätt kan tillgodogöra sig den värdestegring som detta
medför för respektive fastighet.

Planunderlag

Fastighetsägare till bostadsfastighet inom respektive detaljplaneområde:

Utgifter
Samtliga bostadsfastigheter förväntas få del i gemensamhetsanläggningen Borås Arta ga:2 i samband med omprövning av
denna. Detta medför kostnader för anläggningens utförande,
drift och underhåll för respektive fastighetsägare enligt
Lantmäterimyndighetens beslut. Kostnad för lantmäteriförrättning för omprövning av gemensamhetsanläggningen
kommer att fördelas mellan de fastigheter som har eller får
del i gemensamhetsanläggningen enligt beslut som Lantmäterimyndigheten fattar.
Anslutningsavgift för vatten och avlopp i samband med
VA-utbyggnad åligger varje enskild fastighetsägare.
Borås Energi och Miljö AB:
Inkomster
Borås Energi och Miljö AB får intäkter genom anläggningsavgifter för vatten och avlopp.
Utgifter
Borås Energi och Miljö AB får utgifter i samband med
utbyggnad av vatten och avlopp.

Området berörs inte av någon fastighetsplan.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastructure AB/
Ingemansson 2011-02-21.

»»

VA-utredning, BEM

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult
är Ramböll genom Job van Eldijk, Anna Westergården och
Johanna Lennartson. Handläggare från Borås Stad är Jonatan
Westlin.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Job van Eldijk
Plankonsult, Ramböll

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin
Anna Olvén
Mark- och exploateringsingenjör Konsult, Fastkoll

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

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

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

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

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Planprogram

En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till
och lämna synpunkter på förslaget.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive 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
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprocessen.
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 granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

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

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
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övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.

Laga kraft

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

Ni kan påverka utvecklingen!

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

Sida

SKRIVELSE

Åsa Hedberg Karlsson
Handläggare
033 357627

1(2)

Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00043 1.1.3.1

Yttrande över Handlingsplan för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
under förutsättning att viktiga synpunkter som tas upp nedan förs in i
skrivningen.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stads styrdokument Program för ett tillgängligt samhälle togs fram 2016.
I dokumentet finns sex prioriterade områden som ska följas upp i
Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020. Kulturnämnden ser
handlingsplanen som ett viktigt och bra dokument och är positiv till samarbetet
med andra nämnder under perioden kring flera mål i dokumentet.
Under området Öka möjligheten för en aktiv fritid har Kulturnämnden tilldelats
ett mål i förslaget till handlingsplanen. Kulturnämnden har följande synpunkter
och kommentarer till det mål som faller under Kulturnämndens ansvar i
förslaget till handlingsplan.
Artikel 30 – Ökad möjlighet för en aktiv fritid. Utvärdera användandet av tysta
rum/miljöer på Stadsbiblioteket och utreda möjligheterna att skapa tysta rum
/miljöer på andra bibliotek. Syftet med målet är att säkerställa att personer med
funktionsnedsättning kan ta del av kulturutbudet i samhället. Kulturnämnden
tycker att målet är snävt och riktar sig bara mot bibliotek och inte övriga öppna
verksamheter inom Kulturnämndens ansvarsområde. Kulturnämndens förslag
till mål: Anpassa lokaler så det passar målgruppen genom att tillhandahålla tysta
rum eller möjlighet till avskildhet för enskilda eller grupper på biblioteken och
museerna i Borås Stad. Kulturförvaltningens programutbud strävar efter att öka
möjligheten för målgruppen att ta del av kulturutbudet genom bland annat
teckentolkning och guidningar/visningar.
Beslutsunderlag
1. Remiss. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020

Beslutet expedieras till
1. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se, dnr SON 2018-00031

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

MISSIV

1(2)

Datum

Instans

2018-03-05

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1

Remiss:
Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskoleförvaltningen
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
6. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Servicenämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Tekniska nämnden
13. Vård- och äldrenämnden
14. Kommunstyrelsen
15. Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd – för kännedom
Remissvaren ska ha kommit in till Sociala omsorgsnämnden senast den 201804-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till SON.diarium@boras.se
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer SON 2018-00031 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Sociala omsorgsnämnden.

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

socialomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Mikael Strömberg
Handläggare
033-35 73 01

Sida

PM
Datum

1(2)
Instans

2018-03-05 Sociala omsorgsförvaltningen
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1
Mikael Strömberg
Handläggare
033-35 73 01

Berörda nämnder

Remiss: mål i Handlingsplan för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020
Bakgrund
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation
(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt
uppdrag avseende tillgänglighet.
I samband med den nya nämndsorganisationen uttrycktes en oro för att de nya
facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet
kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer
än en nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.
Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och
invånarnas bästa. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• ansvar för att skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för
samarbete
• ansvar för att formulera mål för tillgänglighetsuppdraget
• ansvar för att resultat mäts, utvärderas och redovisas.
Program för ett tillgängligt samhälle
Under 2016 har program för tillgänglighetsarbete tagits fram. Programmet visar
kommunens ambitioner för att arbeta med att öka tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att ge vägledning för att
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som
andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. I programmet
finns det sex prioriterande områden (se bilaga 1) som är hämtade ur FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Varje
utvalt område konkretiseras till åtgärder kopplade till programmet i
handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.

Sociala omsorgsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

socialomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-02

2(2)

Handlingsplan för ett tillgänglighet samhälle
Programmet för ett tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp
för att säkerställa att samtliga berörda nämnder känner till de berörda
uppdragen. I Sociala omsorgsnämndens samarbetsuppdrag ligger ansvaret att
följa upp de aktiviteter som finns i handlingsplanen. I 2017 års handlingsplan
fanns 10 mål, flera av dessa har rapporterats som genomförda. De mål som inte
genomfördes följer med till handlingsplanen för 2018–2020.
Under hösten har en revidering av handlingsplanen tagit sin början. Förslag till
mål för tillgänglighetsuppdraget i 2018–2020 finns i den bifogade filen
’Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020’ (Se bilaga 2). Förslaget
översänds till samtliga nämnder för inhämtande av yttranden. Nämndernas
yttranden ska endast beröra de mål som är riktade till er nämnd.

Bilaga
1. Program för ett tillgängligt samhälle
2. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för ett
tillgängligt samhälle

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Program för ett
tillgängligt samhälle
Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i
diskrimineringslagen.
Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen.
Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning.
Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.
Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika
anpassningar i efterhand.
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt
beaktas.
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Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra
bra hälsoval.
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Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017.
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala
omsorgsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor
inom Borås Stad.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Handlingsplan
2018 – 2020
för ett tillgängligt
samhälle

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2018
För revidering ansvarar: Sociala omsorgnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgnämnden
Dokumentet gäller till och med 2020
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Handlingsplan 2018–2020 för ett
tillgängligt samhälle
Prioriterade
områden
Artikel 8
Öka kunskapen om
situationen för personer med
funktionsnedsättning

Artikel 9
Öka tillgängligheten

Syfte
(Varför)

Mål
(Vad)

Tid

Syftet är att arbeta strukturerat
med att sprida information om
kognitiv tillgänglighet samt
säkerställa att
tillgänglighetperspektivet når ut i
hela organisationen.

Att erbjuda minst 5
utbildningar/workshoppar till personal i
olika förvaltningar.
Utbildningarna/workshopparna ska handla
om:
 FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar
 kognitiv tillgänglighet
 bemötande.

2018-2020

Syftet är att säkerställa att
tillgänglighetsperspektivet
inkluderas i det dagliga arbetet
med information och
kommunikation.

Att klargöra ambitioner om tillgänglighet
inom informations- och
kommunikationsområdet.

2018-2020

Syftet är att öka tillgängligheten
avinformation.

Att arbeta fram lättläst information på Borås
Stad hemsida utifrån behovet som finns.

Ansvar

Uppföljning

Sociala
omsorgnämnden
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

Kommunstyrelsen
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.
2018-2020

Kommunstyrelsen
(huvudansvar) i
samarbete med alla
nämnder

Uppföljning ska rapporteras varje år
i juni och december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Syftet är att öka möjligheterna till
delaktighet och inflytande för
unga med funktionsnedsättning.

Att skapa tre tillfällen av ”Inflytandecaféer”
för att lyfta fram vad som är viktigt för unga
med funktionsnedsättning.

2018-2019

Kommunstyrelsen i
samarbete med Gymnasieoch
vuxenutbildningsnämnden

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden senast 31
december 2018.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2019.

Syftet är att öka möjligheter till
friluftsaktiviteter för personer
med funktionsnedsättning.

Att utöka antalet tillgängliganpassade
naturområden (som är välbesökta).

2018-2020

Tekniska nämnden och
Fritids- och
folkhälsonämnden

Säkerställa att det finns minst en
tillgänglighetsanpassad toalett i det
naturområde som är markerat som
tillgänglighetsanpassat.

Artikel 16
Minska våld och övergrepp

Syftet är att skapa förebyggandeoch förbättringsarbete mot våld
och tvång hos personer med
funktionsnedsättning.

Viktig Intressant Person (VIP) ska fortsätta
arbeta med att ge utbildning och stöd till
personer med funktionsnedsättning i Borås.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.
2018-2020

Sociala omsorgnämnden

Arbeta förebyggande för en trygg miljö i
skolan för elever med funktionsnedsättning
genom att
- stödja och utbilda elever med
funktionsnedsättning om sina rättigheter
- öka kunskap och kompetens hos personalen
i skolan om elever med funktionsnedsättning
- sprida information om förebyggande
arbetet till anhöriga som har barn med
funktionsnedsättning.

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden varje år i juni och
december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Personal ska få tillgång till stöd, information
och utbildning för att motverka våld och
tvång.

Syftet är att ge stöd, information
och utbildning till personer med
funktionsnedsättning och deras
familjer samt personal för att
motverka våld och tvång.

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.

2018-2020

Grundskolenämnden och
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnde
n i samarbete med
Sociala omsorgnämnden

Uppföljning ska redovisas till
Sociala omsorgnämnden varje år i
juni och december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Artikel 24
Utbildning

Syftet är att säkerställa att
gymnasieskolornas behov av
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)platser tillgodoses.

Sprida information om gymnasiesärskolans
behov av APL-platser till alla förvaltningar.

2018-2020

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
(huvudansvar) i samarbete
med alla nämnder.

Uppföljning ska redovisas till Sociala
omsorgnämnden varje år i juni och
december.
Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Artikel 27
Fler människor i arbete

Artikel 30
Öka möjligheterna för en
aktiv fritid

Syftet är att öka möjligheter för
personer funktionsnedsättningar
att få ett arbete inom Borås Stad.

Syftet är att säkerställa att
personer med
funktionsnedsättning kan ta del
av kulturutbudet i samhället.

Sprida kunskap om förutsättningarna och
stöd som finns att få när man anställer
personer med funktionsnedsättning (minst 5
utbildningstillfällen) till alla förvaltningar.

2018-2020

Utvärdera användandet av tysta rum/miljöer
på stadsbiblioteket och utreda möjligheter att
skapa tysta rum/miljöer på andra bibliotek i
Borås Stad.

2018-2020

Arbetslivnämnden
(huvudansvar) i samarbete
med Sociala
omsorgnämnden och
Arbetsförmedlingen.

Uppföljning ska redovisas till Sociala
omsorgnämnden varje år i juni och
december.

Kulturnämnden

Delrapport ska redovisas till Sociala
omsorgsnämnden varje år i juni och
december.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni, 2020.

Slutredovisning ska skickas till
Sociala omsorgsnämnden senast 30
juni 2020.

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00031 1.2.2.0

Eva-Lotta Franzén
Handläggare
033 357596

Yttrande över Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker Plan för laddinfrastruktur för elfordon samt
redovisar Kulturförvaltningens behov av laddinfrastruktur.

Sammanfattning av ärendet
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag
till Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Kulturnämnden har fått
i uppdrag, likt övriga nämnder, att inventera eget behov av laddinfrastruktur vid
de anläggningar som förvaltningen nyttjar.
Kulturförvaltningen disponerar ett antal fordon för verksamheterna i
Kulturhuset, vid Textilmuseet och Borås Museum. Vid dessa anläggningar
kommer det inom några år finnas behov av laddinfrastruktur.

Beslutsunderlag
1. Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Datum

Instans

2018-02-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00144 1.2.2.0

Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Remissinstanser
1. Alla kommunala bolag och nämnder
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag
till Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag
till både inriktning och uppdrag. Förslaget skickas på remiss till kommunens
nämnder och bolag.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 24 april 2018.
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00144 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.

Strategisk samhällsplanering, Stadsledningskansliet
Monica Lindqvist
Handläggare
033 357322

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska,
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det
som är bäst för en hållbar utveckling.
Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”
Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun.
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna.
Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara
fordonsbränslen. Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen,
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.

Plan för laddinfrastruktur för elfordon
För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för
detaljerat.
En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.
Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel,
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar, i bilpooler
och cykelgarage.
En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex s k normalladdare
eller snabbladdare.
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el.
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet.
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.
Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:
•

Vid bostäder

•

Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar
och bilpooler

•

Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor

•

Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder,
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning,
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.
Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av
en elledning.
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Uppdrag
Vad

Vem

När

Inventera eget behov
av laddinfrastruktur vid
de anläggningar som
förvaltningen nyttjar

Alla nämnder

Rapportera till
Lokalförsörjningsnämnden
senast 2019

Sammanställa nämndernas
behov och ta fram en plan
för lämplig utbyggnadstakt
för ägda och inhyrda
fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden

2020

Inventera eget behov
av laddinfrastruktur vid

Alla bolag

Rapporteras till
Kommunstyrelsen i samband

de anläggningar som
verksamheten nyttjar, samt
bygga ut där det bedöms
lämpligt.

med årsredovisningar årligen till
och med 2021

I kommande översyn av
”Riktlinjer för parkering”
integrera krav som stödjer
etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen

Senast 2021

I kommande översyn
av ”Borås Stads
parkeringsregler” integrera
åtgärder som stimulerar till
etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden

Senast 2021
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00029 1.2.3.0

Yttrande över Program för ett integrerat samhälle
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle med
nedanstående tillägg om Biblioteken i Borås och Kulturskolans roll för
integration i samhället.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt:
” Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för
ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt
möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder.
Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara
och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och
fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva
dessa.
Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med
generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,
ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat
modersmål än svenska. Biblioteken ska stödja integration men också visa på
lokala resurser.
Kulturskolan vill ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att delta i
Kulturskolans verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla
barn i årskurs 1 på skoltid är exempel på detta. Kulturskolefilialerna är en viktig
integrationssatsning. Undervisning bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom
Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna.”

Ärendet i sin helhet
Arbetslivsnämnden har remitterat Program för ett integrerat samhälle till
Kulturnämnden. Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder,
styrelser och kommunala bolag. Programmet tar upp flera områden där
integrationsperspektivet är viktigt för boråsare som är födda utomlands och
boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Dessa
områden är Arbete, Boende, Utbildning, Delaktighet, Trygghet, Folkhälsa och
Kultur. Alla områden är självklart viktiga och det är samspelet dem emellan

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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som avgör om en person blir integrerad i samhället på ett bra sätt eller inte.
Kulturområdet är Kulturnämndens ansvarsområde så av det skälet koncentreras
synpunkterna i yttrandet på detta avsnitt.
Kulturnämnden önskar att avsnittet om kultur formuleras på följande sätt:
” Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för
ett integrerat samhälle. Alla medborgare har rätten till sitt kulturarv samt
möjlighet att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder.
Kulturföreningar ska stödjas för att olika kulturer och kulturer ska tas tillvara
och lyftas fram. Alla barns rätt till lika möjligheter till kultur och
fritidsverksamheter ska ges stöd samt jämlika förutsättningar för att utöva
dessa.
Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla och med
generösa öppettider. Biblioteken ska, som det mångspråkiga uppdraget innebär,
ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat
modersmål än svenska. Biblioteken ska stödja integration men också visa på
lokala resurser.
Kulturskolan vill ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att delta i
Kulturskolans verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla
barn i årskurs 1 på skoltid är exempel på detta. Kulturskolefilialerna är en viktig
integrationssatsning. Undervisning bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom
Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna.”

Beslutsunderlag
1. Program för ett integrerat samhälle
Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Sida

MISSIV

1(2)

Datum

Instans

2018-02-06

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2018-00009 1.2.3.0

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Servicenämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. AB Bostäder
16. Borås Borås TME
17. Borås Djurpark AB
18. Borås Energi och Miljö AB
19. Borås Elnät AB
20. Borås kommuns parkerings AB
21. Industribyggnader i Borås AB
22. Fristadbostäder AB
23. Viskaforshem AB
24. AB Toarpshus

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl
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25. AB Sandhultsbostäder
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på
reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetets fram på
Arbetslivsförvaltningen utsänds på remiss till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser.
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-29.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer ALN 2018-00009 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73

Program för ett
integrerat samhälle
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare.
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i
föreningslivet.
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och
vissa uppföljningar framgår där.

Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning,
genom anställning eller eget företagande.
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning
och värdefull arbetslivserfarenhet.
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb.
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i
samhället.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende

Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat.
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder
för våra nyanlända Boråsare.
Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning

Barn och ungdomar

Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning.
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med
interkulturella frågor.
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås
Stad samverka inom Sjuhärad.

Borås Stads anställda

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens,
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.

Delaktighet

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning
för att inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.

Trygghet

Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med
föreningslivet.
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning.
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden.
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få
hjälp på modersmål.

Folkhälsa

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.

Kultur

Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för
jämlika förutsättningar att utöva dessa.

Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag.
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna
förvaltningen/egna bolaget.
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt
ta del av nationell och internationell kunskap.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet,
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program.
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Datum

Instans

2018-04-24

Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00054 2.8.2.25

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära
händelser
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden fastslår Kulturförvaltningens förslag till Plan vid
samhällsstörningar och extraordinära händelser att gälla för tiden 2018-2022.
Sammanfattning av ärendet
En plan, med en tydlig organisation som träder i kraft i händelse av extraordinär
karaktär, har ställts samman av Kulturförvaltningen.
I planen beskrivs även vad som bedöms som en kris, rutiner i processens
krisledningsarbete samt hur Kulturförvaltningen kan förbereda sig för att stå
rustad vid en eventuell krissituation.

Beslutsunderlag
1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser,
Kulturförvaltningen.

Beslutet expedieras till
1. Kulturförvaltningen

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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• Plan
Policy
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Plan vid samhällsstörningar
och extraordinära händelser
Kulturförvaltningen

Förslag

2018-03-22

Fastställt av: Kulturnämnden
Datum: 2018-04-24
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturchef
Dokumentet gäller för: Kulturnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2022
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Innehållsförteckning
1 Vad är en kris? .......................................................................................................2
2 Organisation av förvaltningens krisledningsarbete ............................................4
3 Rutiner i processen krisledningsarbete ................................................................6
4 Förberedelser, resurser och utbildning ..............................................................17

1. Vad är en kris?
Bakgrund

Enligt Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära
händelser (KF 2008-10-16) ska varje nämnd ha en
• väl genomarbetad plan för hantering av extraordinära händelser och
• ett väl fungerande krishanteringsarbete/krisstöd.
De flesta krissituationer kan hanteras med ordinarie organisation och med personalen i sina
vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas så att den
motsvarar de speciella krav som ställs vid en allvarlig händelse. Det gäller framför allt funktioner
som ledning, samordning, information och rapportering.
Vad är en kris?

En kris är en allvarlig händelse som medför att förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet
som vanligt. Det krävs till exempel en större samordning, snabbare beslut och mer information
och kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland kaotiska och
oförutsägbara förhållanden. Krisledningsplanen aktiveras när:
• ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav
• det finns ett stort behov av kriskommunikation, eller
• det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer.
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Vad är en extraordinär händelse?

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544, § 4). Kommunfullmäktige
har antagit en Plan för extraordinär händelse - Ledning och information.
Tre grundprinciper

I det svenska krishanteringssystemet finns tre grundprinciper:
1. Ansvarsprincipen. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden
har motsvarande ansvar under krissituationer.
2. Likhetsprincipen. En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som möjligt
vara densamma under en kris.
3. Närhetsprincipen. En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast
berörda och ansvariga.
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2. Organisation av förvaltningens krisledningsarbete
Beslutsfattare

Förvaltningens krisledningsarbete leds av en beslutsfattare, som är kulturchefen eller dennes
ersättare.

Krisledningsstab och stabschef

Arbetet i krisledningsstaben leds av en stabschef. Staben biträder och stödjer beslutsfattaren. I
arbetsuppgifterna för krisledningsstaben ingår bland annat:
• Analys- och beredningsarbete
• Information och kommunikation
• Omvärldskontakter och samverkan
• Ta fram beslutsunderlag till beslutsfattare
• Följa upp eventuella beslut
• Löpande dokumentation.

Mandat att fatta beslut

Den delegationsordning som är fastställd av Kulturnämnden gäller för beslutsfattande. Ärenden
som ska beslutas av nämnden bereds i vanlig ordning. Kulturnämndens ordförande avgör om
skyndsamma beslut som ska avgöras av nämnden innebär att hela nämnden ska sammanträda.
Ordförande kallar i sådant fall till extra nämndmöte.
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Beslutsfattare och funktionen i krisledningsstaben
Funktion

Kommentar Vem innehar funktionen?
Måste alltid
1. Kulturchef
finnas
2. Ställföreträdande kulturchef
3. HR-chef
4. Controller

Beslutsfattare

Funktion i krisledningsstaben

Kommentar Vem innehar funktionen?
Måste alltid 1. Ställföreträdande kulturchef
finnas
2. HR-chef
3. Controller
Måste alltid 1. Nämndsekreterare
finnas
2. Koordinator Konstmuseet
3. Nämndsekreterare, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
Måste alltid 1. Kommunikatör
finnas
Kulturförvaltningen
2. Marknadsansvarig Teater
1.IT-samordnare,
Kulturförvaltningen
2. IT-samordnare, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen

Stabschef

Dokumentationsansvarig

Informationsansvarig /
Analysansvarig
Serviceansvarig

Har sin ordinarie funktion även i
krisledningsstaben och bevakar
personalfrågorna
Har sin ordinarie funktion även i
krisledningsstaben och bevakar
ekonomifrågorna

HR-ansvarig

Controller

Har sin funktion och ansvarar för
verksamheten inom området

Kulturchef / Förvaltningschef

Funktionsinnehavarna är rangordnade i den ordningen de bör vara delaktiga beroende på krisens
omfattning.
Bifogat:
Bilaga med namn på de som innehar funktionerna idag.
Att sammankalla
När krisledningsstaben sammankallas första gången kallas:
Kulturchef
Nämndsekreterare
Stf kulturchef
IT-samordnare
HR-chef
Informationsansvariga
Controller
Stabschef ansvarar för att organisera och bemanna krisledningsstaben.
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Beroende på krisens art kan funktioner ovan tas bort och andra funktioner kan läggas till.
Blir krisarbetet långdraget kan skiftgång vara nödvändigt och då kan andra personer än
de som angivits ovan komma i fråga.

3.

Rutiner i processen krisledningsarbete

3.1 Att fånga tidiga signaler
Indikationer på en kris

Signaler om att det är dags att aktivera krisledningsorganisationen kan komma från många olika
håll, till exempel verksamhetschef, enskild medarbetare, allmänhet, polis, SMHI och media. Det
gäller att uppmärksamma händelser för att agera i tid. Indikationer kan vara:
• Betydligt större medietryck än i vardagen
• Vädervarningar och/eller väderhändelser
• Oroväckande personalbrist (strejk, epidemi)
• Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem, till exempel el, brand
• Flera mindre händelser samtidigt.
Om något av följande kriterier är uppfyllda ska krisledningsstaben samlas:
• Vid akut situation som hotar grundläggande värden
• Vid akut situation som kräver snabba beslut
• Där samordning krävs mellan verksamheter
• Om det föreligger ett stort informationsbehov.
Vem kan initiera krisledningen

Vid en kris, eller vid misstanke om en extraordinär händelse, ska medarbetare i första hand
kontakta sin chef, i andra hand kulturchef eller dennes ersättare.
Beslut om aktivering

Kulturchefen, eller dennes ersättare, fattar beslut om aktivering av krisledningsplanen. Beslutet
ska dokumenteras.
Beslut om aktivering kan även fattas av Borås Stads Krisledningsnämnd, som då övertar ansvaret
för insatserna.
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3.2 Att sammankalla krisledningsstaben
Rutin för att sammankalla krisledningsstaben

•
•

Kontakta kulturchef, eller dennes ersättare, som beslutar om krisledningsstaben ska
samlas.
Kulturchefen kontaktar stabschef som ansvarar för att kalla övriga i Krisledningsstaben.
Obs! Om fler förvaltningar är involverade är med största sannolikhet även
Stadsledningskansliets centrala krisledning involverad och informerad. En av den centrala
krisledningens uppgifter är att samordna krisledningen när fler förvaltningar och/eller
andra aktörer är involverade, till exempel Räddningstjänst, Polis, Länsstyrelse.

Lokaler

Krisledningsstaben samlas normalt sett inom två timmar. Krisledningsstaben samlas i:
Kulturhuset, Portugallien på plan 4.
Reservlokal: Där Kulturskolan har sin administration: Södra Kyrkogatan 36. Detta gäller till juni
2018, därefter ett av sammanträdesrummen på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Värmestuga för personal är Bäckängsgymnasiet.
Kulturchef ansvarar för information till andra

I samband med att krisledningsstaben sammankallas ska Kulturnämndens presidium och
eventuellt fler informeras. Kulturchefen ansvarar för att informera:
• Kulturnämndens presidium
• Kommunledningen via Räddningstjänst, jourhavande stabschef, 033-17 29 50
• Kommunchef
• Eventuell annan funktion.
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3.3 Att ha ett startmöte
Kulturchefen, eller dennes ersättare, leder startmötet och har mandat att vid startmötet besluta
om krisledningsplanen ska träda i kraft.
Mall för krisledningsstabens första möte
1. Utse dokumentationsansvarig för möte (i första hand nämndsekreteraren)
2. Närvaroregistrering
3. Vilka har informerats?
4. Vem är beslutsfattare?
5. Vem är stabschef?
6. Orientering om läget
7. Läget för drabbade personer
8. Beslut om Plan för samhällsstörningar och extraordinär händelse ska träda i kraft (beslutet
ska dokumenteras)
9. Förvaltningens problem och beslut om åtgärder
10. Gällande inriktning för förvaltningens verksamhet. Beslut och riktlinjer.
Ansvarsfördelning. Arbetar iverksamheterna/chefer vidare som vanligt?
11. Bedömning av informationsläget
12. Bedömning av personalläget
13. Värdering av läget
14. Avvägande om den lokala POSOM-gruppen ska sammankallas
15. Arbetsfördelningen i krisledningsgruppen, kompetensbehov och behov av skiftgång
(stabschefens uppgift)
16. Sammanfattning (av läge och åtgärder och inriktning på det fortsatta arbetet)
17. Frågor
18. Tid och plats för nästa möte
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3.4 Att organisera arbetet och göra en arbetsplan
Stabschef organiserar stabsarbetet.
Krisledningsorganisationen ska anpassas utifrån de behov som uppstår.
Tillgången på personer och kompetens kan variera beroende till exempel på tidpunkt på dygnet
och tid på året. Uppbyggnaden av krisledningsstaben kan därför behöva ske i steg.
Beslutsfattare, stabschef, dokumentationsansvarig och informationsansvarig är prioriterade
funktioner och är funktioner som alltid ska finnas med i krisledningsorganisationen.
Stabschefen ansvarar för att ta fram en arbetsplan. Arbetsplanen innehåller:
• Prioriterade uppgifter, vad ska göras?
• Vem ska arbeta i stabens olika funktioner?
• Vem ska ligga i beredskap? Skicka hem dem som inte behövs från början med uppgift att
vila och återkomma som avlösare.
• Hålltider för genomgångar, träffa chefen/beslutsfattaren, skicka ut information med
mera.
• Schema för arbetspassen, hur länge ska personalen arbeta. Intensiva arbetspass bör inte
överstiga sex till sju timmar.
• Avlösningar, vem och när? Avlösning bör inte ske av all personal samtidigt. Lämpligt att
förskjuta någon timma mellan olika funktioner. Personer med samma funktion bör göra
en överlappning på 30 till 60 minuter.
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3.5 Att dokumentera
Samtliga funktioner i krisledningsstaben har ansvar för att dokumentera sitt arbete.
Dokumentation av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen och
stabsarbetet.
Det ska finnas en utsedd dokumentationsansvarig som ansvarar för krisledningsstabens
dokumentation.
Dokumentationsansvarig ska skriva dagbok och vid behov annan lägesuppföljning.
Dokumentationsansvarig ansvarar för att löpande (vid behov, dock minst varje timma)
fotografera whiteboard.
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3.6 Att informera och kommunicera
Informationen ska vara korrekt, relevant och entydig

Vid krishändelser ökar kraven på att informationen ska ske skyndsamt samt vara korrekt, relevant
och entydig. Informationen ska samordnas inom staden och med myndigheter som räddningstjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och försvarsmakt.
Det är önskvärt att den egna organisationen har tillgång till informationen innan den går ut
externt.
I krisledningsstaben ska det alltid finnas en som är informationsansvarig.
Beslutsfattare

Beslutsfattare har ansvar för att kommunicera med nämndens presidium och kommunchef.
Beslutsfattare är ansvarig för mediekontakter. Beslutsfattare kan också utse annan funktion i
krisledningsstaben som ansvarar för mediekontakterna.
Informationsansvarig

Informationsansvarig ansvarar för kontinuerlig kontakt med stadens informationsenhet för
samråd och samordning, dels av information som kommer centralt och dels av information som
kommer från Kulturförvaltningen. Detta för att säkerställa att information är entydig och för att
Kulturförvaltningen ska få ta del av information som bedöms som allmänviktig.
Informationsansvarig ska följa informationsläget i förvaltningen och bedöma behovet av såväl
externa som interna informationsinsatser och hur dessa ska utformas och produceras.
Den information som gått ut i media, publicerats på webb och facebook och de frågor som
kommer till verksamheten ska fortlöpande dokumenteras och sammanställas. För att
informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om vem som lämnat informationen,
och när.
Informationsansvarig har ansvar för rutiner för information till allmänhet och medarbetare.
Informationsansvarig har ansvar för den generella interna informationen till olika personalgrupper. Informationen ska anpassas med tanke på olika gruppers olika behov.
Informationsansvarig ska också medverka till att den dubbelriktade informationen från och till
medarbetare fungerar.
Informationsansvarig ansvarar för att bedöma hur informationen ska presenteras för de som har
till exempel svårt att se och svårt att läsa samt för de som inte kan ta till sig information på
svenska. Detta ska ske i samråd med stadens informationsenhet.
Informationsansvarig ansvarar för kontakterna med stadens växel och informationsenhet.
Informationsansvarig ansvarar för att arrangera eventuell presskonferens.
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Verksamhetschefer

Respektive verksamhetschef ansvarar för att information som berör deras verksamhet
vidarebefordras till samtliga i deras personal. Beroende på händelsens omfattning behövs
återkoppling i varierande grad. Verksamhetschef ansvarar för att återkoppling sker och fungerar
tillfredsställande.
Dokumentationsansvarig

Dokumentationsansvarig ansvarar för att frågor på Kulturförvaltningens e-post läses och
besvaras snabbt och korrekt. Dokumentationsansvarig ansvarar för att besvara
telefonförfrågningar från allmänheten och föra dagbok över inkommande samtal.
Varje medarbetare

Medarbetaren ansvarar för att själv uppdatera sig om nuläget via intranät, där viktig information
publiceras.
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3.7 Att göra underlag för beslut
Stabschef och informationsansvarig ansvarar för arbetet med att bereda underlag för beslut, vilket
bland annat innefattar analys av omvärld.
Det är viktigt att funktionen som analysansvarig arbetar framåtsyftande.
Krisledningsstaben ska ta fram underlag för beslut till beslutsfattaren. För att göra underlag för
beslut krävs:
• Omvärldsbevakning genom att lyssna på TV-sändningar, radiosändningar, bevaka internet
och sociala medier och läsa tidningar
• Kontakta specialister samt samverka med andra berörda interna och externa parter
• Förbereda och följa upp beslut
• Planera för alternativa lösningar och alternativ händelseutveckling (så kallat omfall)
• Analyserar nya fakta och identifiera avvikelser till våra budskap
• Uppmärksamma olika inkommande uppgifter från omvärlden som behöver föras vidare till
stabschefen.
Strategiska frågor att löpande ta ställning till:
• Vad är huvudproblemet och huvuduppgiften för förvaltningen i det här läget?
• Vad är det värsta som kan hända ur förvaltningens synvinkel?
• När och under vilka omständigheter kommer förvaltningen att behöva förstärkning? Vad och
från vem?
• Klarar förvaltningen sin verksamhet eller behöver ansvaret lyftas till central nivå?
• Vad kan orsaka en förtroendekris för förvaltningen?
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3.8 Att ha kringservice
Serviceansvariga har ansvar för utrustning och service.
Behov av utrustning och service kan finnas såväl i krisledningsstaben som i den direkta krisen.
Exempel på utrustning och service:
• IT
• telefoner
• lokaler
• mat och dryck
• logistik
• bilar
• värmestugor
• radio.
Vid behov kan Borås Stads centrala upplysningscentral öppnas. Serviceansvariga ansvarar för
kontakterna. Kommunens växel informeras vid upprättande av upplysningscentral.
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3.9 Att ha krisledningsmöte
Beslutsfattaren leder krisledningsmötet.
Krisledningsstab deltar vid krisledningsmötet. Eventuellt deltar verksamhetschefer.
Ett krisledningsmöte syftar till att ge aktuell bild av läget och ge underlag för beslut.
Krisledningsmötet ska ge inriktning för det fortsatta stabsarbetet.
Dagordning för krisledningsmöte
1. Närvarokontroll
2. Orientering om läget
3. Uppföljning av beslut
4. Läget för drabbade personer
5. Inriktning för det fortsatta arbetet. Beslut.
6. Bedömning av informationsläget
7. Bedömning av personalläget
8. Värdering av läget, nuläge och framtid
9. Frågor
10. Sammanfattning och inriktning på det fortsatta arbetet
11. Tid och plats för nästa krisledningsmöte
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3.10 Att avveckla
Beslutsfattaren leder avvecklingsmötet.
Förvaltningen ska återgå till ordinarie verksamhetsformer så snart som ordinarie organisation har
förutsättningar att leda verksamheten. Beslut om återgång till ordinarie organisation ska fattas av
beslutsfattaren när situationen inte längre är akut och snabba beslut inte längre behöver fattas.
Beslutet ska dokumenteras.
Beslut om återgång till ordinarie organisation ska omgående meddelas Kulturnämndens
presidium, kommunchefen samt stadens informationsenhet.
Dagordning för avvecklingsmöte
1. Hur lämnar vi över till den ordinarie organisationen?
2. Finns det ett fortsatt informationsbehov?
3. Finns det fortsatt behov av krisstöd till externa?
4. Insamling av dokumentation. Hur och när?
5. Rapport över krisen och krisledningsarbetet. Vem ansvarar (i första hand stabschef) och när
ska rapporten vara klar?
6. När görs utvärdering för förbättringar av krisledningsarbetet och stödmaterial?
7. Behov av debriefing (att bearbeta det som hänt) till krisledningsstab och övrig personal.
Rapporten över krisen och krisledningsarbetet ska bland annat innehålla:
• Beskrivning av krisen
•

Beskrivning av konsekvenser för berörda, allmänhet, personal och material

•

Antal krisledningsmöten

•

En ekonomisk redovisning

Erfarenheter som är bra att ha med sig inför framtida krisledningsarbete.
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4.

Förberedelser, resurser och utbildning

Utrustning och andra resurser

Det ska finnas utrustning för krisledningsstabens arbete i krisledningsrummet. Det ska finnas en
förteckning över denna utrustning samt när och hur den ska kontrolleras. Det ska finnas en
förteckning över andra resurser som kan användas av Kulturförvaltningens krisledningsstab samt
över förvaltningens lokaler.
Serviceansvarig ansvarar för att rutiner och förteckningar finns.
Utbildning och övning

En allvarlig händelse kräver att krisplaner och tillhörande verktyg är kända och att de som ska
arbeta med krisen har kunskaper om krisarbetet. Krisledningsstaben ska regelbundet få övning
och utbildning för att kunna lösa sina uppgifter. Behovet av övning och utbildning analyseras
årligen i samband med krisledningens genomgång.
Varje övning och utbildning ska utvärderas så att erfarenheter tas tillvara så att krisledningsarbetet
förbättras.
Kulturchefen ansvarar för att utbildningsplan upprättas och utvärdering görs.
Ständig förbättring

Personer som har en funktion i krisledningsstaben ska minst en gång om året samlas för
ledningens genomgång. Syftet med ledningens genomgång är att säkerställa att Kulturförvaltningen har en god beredskap i händelse av en kris. Detta görs genom att vid krisledningens
genomgång utvärdera planen, stödmaterial, behov av kompetensutveckling med mera.
Kulturchefen ansvarar för Krisledningens genomgång.
Dagordning vid krisledningens genomgång
1. Sekreterare
2. Närvaro
3. Vad har hänt i omvärlden som kan påverka vårt krisledningsarbete?
4. Vad har hänt i Borås Stad och Kulturförvaltningen som kan påverka vårt
krisledningsarbete?
5. Har vi gjort de delar som står i krisledningsplanen?
6. Kan stödmaterialet förbättras?
7. Är vår handlingsplan för utbildning och övning ok?
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Funktion

Innehavare av funktionen

Beslutsfattare

Eva-Lotta Franzén

Stabschef

Åsa Hedberg Karlsson

Dokumentationsansvarig

Maria Antonsson, Aurora Hjalmarsson, Johanna Jönsson

Informations-och analysansvarig

Kommunikatör + marknadsförare på Stadsteatern

Serviceansvarig

Lennart Lindblad, Rune Hagen

HR-ansvarig

Linda Andersson

Controller

Markus Liljedahl

Kulturchef/Förvaltningschef

Eva-Lotta Franzén

HR-ansvarig

har sin ordinarie funktion även i krisledningssaben och bevakar
personalfrågorna.

Controller

har sin ordinarie funtion även i krisledningssaben och bevakar
ekonomifrågona.

Förvaltningschef

har sin ordinarie funktion även i krisledningssaben och ansvarar
för verksamheten inom området.

