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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
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Svar på motion av Leif Häggblom (SD) och Patric Silfverklinga
(SD); Verklighetsbaserade beslut.
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”Tjänsteman i Beredskap” i Borås Stad.
(2017/KS0574 016-1)
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Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Lokalförsörjningsförvaltningen.
(2017/KS0605 023-1)

(Bil)
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Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige t.o.m. augusti 2017.
(2017/KS0606 042-1)
(Bil)
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Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen t.o.m. augusti 2017.
(2017/KS0607 042-1)
(Bil)

PF

1

Anmälningsärende:
a)

Öppet brev om att värna Borås varumärke som
Kulturstad.
(2017/KS0572 001-1)

(Förslag: a till handlingarna)
I

1

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket i Europe Cup 20172018.
(2016/KS0776 105-1)
(Bil)

I

2

Avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i
Basketligan 2017-2018.
(2016/KS0076 105-1)

KU

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2016 samt förslag
till Borås Stads drogpolitiska handlingsplan 2017.
(2017/KS0526 760-3)
(Bil)
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b)

Remiss: Förslag till överenskommelse och gemensam
riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen.
(2017/KS0046 779-3)
(Bil)

c)

Remiss: Överenskommelse om samverkan mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och nödvändig
tandvård.
(2017/KS0578 780-3)
(Bil)

d)

Tillsyn i ärende rörande barn och unga.
(2017/KS0581 751-3)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
M

M
M

1

2
3

Omreglering av tomträttsavgifter för Arkturus 1 m.fl.
(2017/KS0585 256-2)

(Bil)

Markanvisningsansökan – Tjärblomstret 12 m.fl Borås Stad
(2017/KS0469 269-2)

(Bil)

Markanvisning för bostäder, Tomtarvid i Borås AB, del av
Brämhult 4:2.
(2017/KS0593 269-2)

(Bil)

M

4

Markanvisning för bostäder, AB Bostäder, del av Brämhult 4:2
(2017/KS0395 269-2)
(Bil)

M

5

Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnation av
Älvsborgsrondellen.
(2017/KS0573 311-2)
(Bil)

E

1

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-08-31
(2017/KS0008 049-)

(Förslag: a till handlingarna)

(Bil)
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E

2

Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD): Utöka valfriheten i
gymnasievalet för ungdomar med autism.
(2016/KS0648 612-3)
(Bil)

E

3

Anslagsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola,
Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Borås.
(2017/KS0273 290-3)
(Bil)

E

4

Anslagsframställan för nybyggnad av Silverpoppelns förskola,
Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås
(2016/KS0645 290-3)
(Bil)

E

5

Borås Energi och Miljö AB; Utbyte och uppgradering av bakre
drag PVA.
(2017/KS0539 379-1)
(Bil)

E

6

Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo.
(2017/KS0602 759-1)

SP

1

Anmälningsärende:
a)

Miljörapport Kommunstyrelsen 2017 Tertial 2.
(2017/KS0588 403-2)

(Bil)

(Bil)

(Förslag: a- till handlingarna)
SP

2

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C), Maj-Britt Eckerström (C) och Alexander Andersson (C): Inrätta en Landsbygdsutvecklare!
(2016/KS0394 023-1)
(Bil)

SP

3

Svar på motion av Hanna Werner (MP): Cykelparkeringar
(2013/KS0358 514-2)

(Bil)
(Bil)

SP

4

Förlängning av Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram
(2017/KS0584 270-2)

SP

5

Samrådsyttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl.
(2017/KS0437 214-2)
(Bil)

SP

6

Förlängning av avtal ”Enhetspris i Borås Stad”
(2017/KS0603 531-2)

(Bil)

Kc 1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Leif Häggblom (SD) och Patric
Silfverklinga (SD); Verklighetsbaserade beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2017-08-31
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-03
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0649 101
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-08-30/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2017-09-18

Dnr 2016/KS0649 101

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Leif Häggblom (SD) och Patric Silfverklinga (SD); Verklighetsbaserade
beslut
Leif Häggblom (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 september 2016 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det införs en praktikperiod på minimum 3 dagar per kalenderår för alla de politiskt förtroendevalda inom Borås Stad som uppbär fast arvodering (ex. presidier, kommunalråd med flera) där dessa i motionen uppräknade arbetsuppgifter skall ingå i redan beslutat arvode. Detta inom 6 månader fr.o.m. det datum
som motionen bifalles.
De förtroendevalda har endast två uttryckliga skyldigheter enligt kommunallagen;
röstplikt vid myndighetsutövning mot enskild och iakttagande av jävsreglerna.
Därutöver har det ansetts att det också ingår en skyldighet att förbereda sig och sätta
sig in i ärendena före sammanträdena. Underlåtenhet kan medföra revisionsansvar
eller straffansvar/skadeståndsansvar, om det handlar om myndighetsutövning mot
enskild. Justitieombudsmannen har också vid några tillfällen uttalat sig om det
kommunala förtroendemannauppdraget med innebörden att de förtroendevalda
företräder arbetsgivaren och att de rent principiellt kan ta över de anställdas
funktioner (SOU 2015:24, sid 232).
I ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” finns olika
möjligheter för förtroendevalda till inspektion/studiebesök inom det egna
förvaltningsområdet och deltagande i kurser och konferenser. Vidare anslår
Kommunfullmäktige medel varje år till de politiska partierna via partistöd och
utbildningsbidrag för att bl.a. ge möjlighet till utveckling för den lokala demokratins
företrädare.
Kommunstyrelsen anser inte att det är motiverat att införa ett nytt åtagande för en
avgränsad grupp förtroendevalda som motionen föreslår. Några ”stora beslut som
påverkar många människor i sitt vardagliga liv” kan inte per definition förekomma
hos ”alla heltidspolitiker” eller ”förtroendevalda inom Borås Stad som uppbär fast
arvodering”. Den typen av beslut får inte delegeras till enskilda förtroendevalda, utan
är kollektiva beslut som fattas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för alla
förtroendevalda att lösa sitt uppdrag på bästa sätt. Det sker bäst genom att varje
nämnd och bolagsstyrelse själva avgör omfattning och inriktning utifrån de lokala
förutsättningar och behov som den har att hantera.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Motion: Verklighetsbaserade beslut
Att fatta beslut hör till vardagen, det kan ibland vara små beslut som färg på den nya tapeten eller
vad som ska tillagas till middagen. Ibland blir besluten större och svårare såsom när vi ska investera i
våra liv och kanske köpa ett hus eller bil. För en politiker kan ibland valen innebära stora förändringar
i samhället och därför drabba många andra. Dessa beslut är inte alltid så självklara och kräver insyn,
funderande samt övervägande.
Men hur stor är egentligen insynen, funderandet och övervägande innan själva beslutet fattas?
Kanske finns det en lösning som ger teori i praktiken och på så sätt blir mer verklighetsbaserad. Prao,
praktik, lärling är några av benämningarna som kort och gott innebär att prova på ett yrke. På ett
enkelt sätt får personen insikt i små liksom stora utmaningar som det i teorin inte går att läsa sig till.
Oavsett praktisk erfarenhet kan idag alla heltidspolitiker fatta stora beslut som påverkar många
människor i sitt vardagliga liv. Borås Stad ska ligga i verklighetens framkant och möjliggöra för de
styrande att prova på vardagens prövningar som finns i den kommunala verksamheten. De beslut
som fattas ska ske på mer praktiskt grund än idag.

Yrkande
Sverigedemokraterna i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Att
införa en praktik‐period på minimum 3 dagar per kalenderår för alla de politiskt
förtroendevalda inom Borås Stad som uppbär fast arvodering (ex. presidier,
kommunalråd med flera) där dessa uppräknade arbetsuppgifter skall ingå i redan
beslutat arvode. Detta inom 6 månader fr.o.m. det datum som denna motion bifalles.

Leif Häggblom, SD
Patric Silfverklinga, SD

Kc 2

BESLUTSFÖRSLAG

”Tjänsteman i Beredskap” i Borås Stad
Oönskade händelser
I Borås Stads nya organisation finns ingen direkt ansvarig för det geografiska området utan ansvaret är
knutet mer till den fackförvaltning som är berörd av händelsen. Det finns dock händelser som inte direkt kan knytas till någon specifik verksamhet i Borås Stad, t.ex ett utsläpp av farligt ämne, grovt våldsbrott i utomhusmiljö och liknande händelser. I dessa fall finns ingen ”naturlig” mottagare eller ansvarig
utförare i Borås Stad jämfört med om det grova våldsbrottet händer i en skola eller fritidsgård då berörd förvaltning får ansvaret för att omhänderta händelsen.
Förvaltningschefer har innan omorganisationen uttryckt en oro för hur dessa händelser ska omhändertas i den nya organisationen.
För att bäst och utan dröjsmål kunna påbörja arbete efter en oönskad händelse utpekas en centralt placerad beredskapsfunktion, tjänsteman i beredskap (TIB) vid Stadsledningskansliet som det bästa alternativet.
TiB skall få relevant utbildning och utrustning för uppdraget. TiB är en del av Borås Stads centrala krisledning och finns tillgänglig dygnet runt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Borås Stad inför ”Tjänsteman i Beredskap”, placerad vid Stadsledningskansliet.
2017-08-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2017-09-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0574 016
Handläggare: Peter Dubrefjord, tfn 033-357758
Datum/avdelningschef: 2017-08-28/Peder Englund

Programområde: 1
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PM
Stadsledningskansliet
Centrum för Kunskap och Säkerhet
Handläggare: Krister Lankinen, Peter
Dubrefjord

Datum
2017-03-28

Förslag angående tjänsteman i beredskap i Borås Stad
Bakgrund

I samband med omorganisationen den 1 januari 2017 i Borås Stad då stadsdelsförvaltningarna avskaffades uppstod en viss oro att hanteringen av vissa händelser
som inte direkt kan kopplas till en förvaltning skulle falla mellan stolarna. Tidigare var
områdescheferna i respektive stadsdelsförvaltning en naturlig mottagare och ansvarig
utförare när händelser inträffade inom stadsdelsområdet.
I den nya organisationen finns ingen direkt ansvarig för det geografiska området utan
ansvaret är knutet mer till den fackförvaltning som är berörd av händelsen. Det finns
dock händelser som inte direkt kan knytas till någon specifik verksamhet i Borås Stad,
t.ex ett utsläpp av farligt ämne, grovt våldsbrott i utomhusmiljö och liknande
händelser. I dessa fall finns ingen ”naturlig” mottagare eller ansvarig utförare i Borås
Stad jämfört med om det grova våldsbrottet händer i en skola eller fritidsgård då
berörd förvaltning får ansvaret för att omhänderta händelsen.
Förvaltningschefer har innan omorganisationen uttryckt en oro för hur dessa
händelser ska omhändertas i den nya organisationen.
Därför har ett antal förslag diskuterats hur Borås Stad skall omhänderta händelser
som är i behov av förstärkt ledningsstöd både avseende händelser som inte kan
knytas till specifik förvaltning och övriga händelser. De förslag som diskuterats med
kommunchefen och krisberedskapssamordnarna är;





Beredskap genom Servicekontorets jour
Rotera beredskap mellan Borås Stads förvaltningschefer
SÄRF:s beredskapsorganisation
Beredskapen centralt placerad på Stadsledningskansliet

Det framkom att bedömningen är att en centralt placerad beredskapsfunktion vid
Stadsledningskansliet är att föredra och att denna beredskap utgörs av en tjänsteman i
beredskap (TIB).
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Förslag

Det föreslås av ovan nämnda orsaker, att Borås Stad inrättar funktionen tjänsteman i
beredskap (TIB). Funktionen ska bestå av minst sju befattningshavare varav tre
utgörs av CKS avdelningschef, säkerhetschefen samt krisberedskapssamordnaren.
Övriga minst fyra funktioner bör utgöras av avdelningschefer vid
Stadsledningskansliet. CKS föreslås ansvara för TIB-funktionen avseende utbildning,
uppgraderingar och övrigt stöd.
Genom TIB-funktionen skapas en ingång i Borås Stad för extraordinära händelser
samt händelser som kräver förstärkt ledningsstöd. TIB-funktionen föreslås även vara
sammankallande för den centrala krisledningen vid behov.
Nuläget i Borås Stad

I dagsläget finns ingen utpekad tjänsteman i beredskap i Borås Stad. Istället används
en kontaktlista med fem namn och tjänstenummer där krisberedskapssamordnaren,
säkerhetschefen, chefen för CKS, kommunikationschefen samt kommunchefen ingår.
För att som utomstående aktör nå kommunens krisledning kan man därför behöva
ringa flera nummer, och man är inte garanterad något svar. Vid en händelse som
kräver skyndsamma insatser är det önskvärt att aktörer endast har en kontaktväg (ett
nummer) till kommunen, och att mottagaren omedelbart och garanterat har möjlighet
att initiera krisledningsarbetet utan förseningar. Detta är inte säkerställt med dagens
system.
Kostnader

Med att införa TIB tillkommer en kostnad för beredskapsersättning för de personer
som utses som TIB. Beredskapstjänstgöring ryms inom centralt avtal (§22, AB).
Avsteg från AB kan göras behöver och föregås av en förhandling om ett lokalt avtal.
Om tjänsteman i beredskap

Tjänsteman i beredskap (TIB) är benämningen på en funktion som finns på
myndigheter, landsting, vissa statliga bolag och kommuner. Tjänsteman i beredskap
kallas hos vissa myndigheter för vakthavande befäl. Tjänsteman i beredskap har en
nära koppling till krisberedskapssystemet i Sverige, där det fungerar som den funktion
som är vägen in i en organisation. I stora organisationer finns annars många
kontaktvägar in, men för den externa parten som behöver kontakt räcker det med att
känna till ett telefonnummer. En annan och viktigare anledning till att TIB finns är att
organisationen ska ha en förmåga att agera utanför kontorstid. Händelser har visat att
en organisation som inte kan agera utanför kontorstid får lägre trovärdighet och
riskerar orsaka stora skador på ekonomi, människa och miljö.
Lagar och regelverk

I Sverige regleras TIB av Krisberedskapsförordningen (2006:942).
Krisberedskapsförordningen gäller endast statliga myndigheter, där ett antal
myndigheter pekas ut att ha ett särskilt beredskapsansvar. Senast tillagda myndighet är
2016 Migrationsverket. Vidare har Socialstyrelsen genom föreskrifter fastställt att
varje landsting ska ha en TIB för att kunna sköta sitt uppdrag. För kommuner finns
däremot inga sådana specifika regleringar idag, utan varje kommun ska själv kunna ta
sitt ansvar. Ansvaret som varje kommun har benämns geografiskt områdesansvar enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. Det geografiska områdesansvaret innebär kortfattat att varje
kommun ska samordna och inrikta de aktörer som finns inom kommunens
geografiska område. Kommunen ska också ha en förmåga att i ett före-, under- och
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efter-perspektiv hantera sådana händelser som enligt lagen definieras som
extraordinära.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i ett stort projekt som
kallas Gemensamma grunder för samverkan och ledning, tillsammans med ett stort antal
offentliga aktörer i Sverige upprättat en ny standard för hur vi arbetar och samverkar
vid samhällsstörningar i Sverige. I detta projekt dras slutsatsen att varje offentlig aktör
behöver ha en kontaktväg in som fungerar dygnet runt, alla dagar om året. Idag är det
10-15 kommuner i Västra Götalands län som har infört TIB och fler därtill är i
planeringsstadiet. Det ställs hela tiden högre krav på att en kommun har förmågan att
agera och idag sprids information om inträffade händelser oerhört fort. Här kan en
kommun som bara har förmåga att agera under kontorstid mycket små möjligheter att
få kontroll på läget i tid.
Vanliga arbetsuppgifter för TIB

TIB:ens arbetsuppgifter skiljer sig mellan organisationer och nedan följer exempel på
vanliga arbetsuppgifter:









Omvärldsbevaka genom att följa utveckling i media och på andra
informationsställen som t.ex. krisinformation.se och organisationens
Facebook.
Vara kontaktbar 24/7.
Kunna verka i kommunikationssystemen Rakel och WIS
Göra initial bedömning av läget och behovet av att starta
krisledningsorganisationen.
Har ibland mandat att starta krisledningsorganisationen och går då ofta in i en
roll i denna organisation.
Behöver ha bred kunskap om den organisation som hen verkar i, för att känna
till kontaktvägar internt i organisationen.
Behöver också känna till vilka kontaktvägar som finns hos andra aktörer, som
det kan behövas samverkas med.

Peder Englund
Avdelningschef
CKS

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Lokalförsörjningsförvaltningen
Samtliga förvaltningschefer i Borås Stad är anställda av Kommunstyrelsen, vilket innebär att man har
rätt att placera/förflytta förvaltningscheferna mellan förvaltningarna. Anders Waldau, nuvarande chef
förvaltningschef på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF), föreslås bli ny förvaltningschef på Lokalförsörjningsförvaltingen. Detta innebär att ny förvaltningschef till GVUF måste
rekryteras.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anders Waldau anställs som förvaltningschef på Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad.

2017-09-06
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

x Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0605 023
Handläggare: Per Olsson, tfn 033 – 35 77 12
Datum/avdelningschef: 2017-09-06/Svante Stomberg

Programområde: 1

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige tom augusti
2017
Kommunfullmäktiges verksamhet beräknas hålla sig inom den tilldelade ramen på 12 850 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att lägga ärendet till handlingarna.

2017-09-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0606 042
Handläggare: Niclas Johansson, tfn 033-35 36 63
Datum/avdelningschef: 20170913/Svante Stomberg

Programområde: 1
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1 Inledning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av
större vikt för kommunen.
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per
år. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan.

2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga intäkter

32

23

80

80

0

Summa intäkter

32

23

80

80

0

-2 223

-2 174

-4 051

-4 051

0

-89

-91

-136

-136

0

-5 000

-5 338

-8 743

-8 743

0

0

0

0

0

0

-7 312

-7 603

-12 930

-12 930

0

-7 280

-7 580

-12 850

-12 850

0

8 000

8 567

12 850

12 850

0

720

987

0

0

0

720

987

0

0

0

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

Tkr
Statsbidrag

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

Resultatanalys
Resultatet håller sig inom budget.

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Kommunfullmäktige, Tertial 2 2017
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Budget
2017
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Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

Sammanträden

-3 973

-4 459

-8 151

-8 151

0

Partistöd

-3 307

-3 144

-4 699

-4 699

0

Summa

-7 280

-7 603

-12 850

-12 850

0

Tkr

Kostnaderna beräknas hållas inom budget.
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Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen tom augusti
2017
Kommunstyrelsens verksamhet Stadsledningskansliet visar per augusti ett resultat på +0,7 mnkr.
Kommunbidraget har utökats med engångsmässiga tillskott; 13 mnkr för datalicenser och 0,8 mnkr
avseende lokal utveckling.
I resultatet per augusti ingår en kostnad på -6 mnkr avseende statlig infrastruktur som ska vidarefaktureras inom kommunkoncernen. I resultatet ingår även outnyttjad byggbonus på +5 mnkr. Dessutom
förväntas CKS fakturera försäkringspremier till förvaltningarna för 2017, av vilket 4 mnkr är hänförliga
till jan-aug. Justerat för dessa förväntade men ej bokförda poster ligger resultatet på cirka 6 mnkr. Detta
överskott förklaras främst av lägre utbildningsinsatser +2,0 mnkr och högre vakanser +2,3 mnkr. Vakanserna har i sin tur medfört färre igångsatta projekt vilket ger lägre konsultkostnader på 1,1 mnkr.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas överskrida den tilldelade ramen på
111,1 mnkr med 0,1 mnkr på grund av främst högre kostnader för busskort till seniorer.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
2017-09-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0607 042
Handläggare: Niclas Johansson, tfn 033 35 36 63
Datum/avdelningschef: 20170913/Svante Stomberg

Programområde: 1
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1 Inledning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtidsoch uppföljningsfrågor.
Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på
111 200 tkr till 135 742 tkr. Höjningen utgörs av 13 000 tkr som har tillförts från centralt avsatta medel
för datalicenser och 792 tkr från centralt avsatta medel för "Lokal utveckling" samt 10 750 tkr i
Byggbonus.
Ramen för kommungemensam verksamhet har ett kommunbidrag på 111 050 tkr.

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

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

1

2

0

0

201 527

210 000

202 392

200 333

Antal genomförda medborgardialoger.
Under 2017 har hittils inga medborgardialoger genomförts. Kommunstyrelsen har inte identifierat
behov av medborgardialog inom den egna verksamheten.

Antal gästnätter i Borås.
Det redovisade utfallet avser augusti 2016 till juli 2017 och uppgår till 200 333.
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2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Kommunstyrelsen uppdras att leda
arbetet för att under 2015 genomföra
förbättringar av valfriheten inom
hemtjänsten samt tillse
konkurrensneutrala villkor. I
förbättringarna ska följande ingå:resultatenheter för hemtjänsten i egen
regi införs, - självkostnadsberäkningen
görs om då den nuvarande inte är
tillräckligt uppdaterad,ersättningssystemet ska uppnå kraven på
konkurrensneutralitet,- valsituationen i
hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.

Delvis
genomfört

Självkostnadsberäkningen enligt LOV har
under hösten 2016 uppdaterats och är nu
anpassade de förhållanden som nu råder.
Uppdarget kommer att slutföras under
2017.

Kommunstyrelsen uppdras att verka för
att det i Borås inrättas en mottagning för
sprututbyte.

Delvis
genomfört

VG-regionen har genomfört en förstudie.
Här föreslås att sprututbytesverksamhet
startar på fyra orter i Västra Götaland,
Göteborg, Trollhättan, Skövde samt
Borås. Verksamheten lokaliseras i
närheten av sjukhusens infektionskliniker.
Individ- och familjeomsorgen kommer att
involveras i samverkan kring
sprututbytesprogrammet och även i viss
mån erbjudamöjligheter till insatser för
drogmissbrukare. Startdatum ej fastställt
ännu.

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga
upphandlingar ställa krav, eller ha som
bedömningskriterier, huruvida
uppdragstagaren kan erbjuda
funktionsnedsatta arbete i samband med
uppdraget.

Delvis
genomfört

Koncerninköp arbetar för att införliva
kraven på ett bra sätt i upphandlingar som
passar för ändamålet. Detta är ett led i det
arbete som vi utvecklar kring
socialthänsynstagande i offentlig
upphandling.

Den som i kommunens verksamhet får
mat serverad i hemmet ska få fler
valmöjligheter. Maten till förskolor, skolor
och äldreboenden produceras och lagas
så nära de som ska äta som möjligt.
Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd
Väster. Uppdraget tas över av
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017

Genomfört

Utifrån framtagen kostutredning beslutade
Kommunstyrelsen i oktober 2013 att
inriktningen för kostverksamheten inom
förskola och skola ska vara att vid ny-eller
ombyggnation av större enheter planera
för tillagningskök samt att fortsätta
utveckla de befintliga mottagningsköken.
Inriktningen för kostverksamheten på
gymnasieskolan ska vara att alla större
kommunala gymnasieskolor har ett
tillagningskök. Inriktning för
kostverksamheten inom särskilt
boende/korttid ska vara att laga mat på
avdelningarna. Ställningstagande ska
göras vid ny- eller ombyggnad. Materialet
från kostutredningen med förteckning och
status av de kommunala köken har
uppdateras och en plan för tillagningskök
har tagits fram och överlämnats till KF
2016.

4(21)

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

2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Grundskoleförvaltningen och
förskoleförvaltningen har påbörjat denna
översyn och ett förslag till modell för resp
förvaltning är framtagen.
Kommunstyrelsen följer arbetet genom sin
uppsiktsplikt.

En utredning om skolstrukturen där
användning, förändringar och var nya
skolor ska byggas ska tas fram
Utredningen ska även innefatta hur Borås
Stad ska möta en växande förskolas
behov av lokaler.

Delvis
genomfört

Utredning och åtgärdsplan togs upp vid
gemensamt möte med styrgrupp och
politisk referensgrupp i juni 2017. Syftet
med mötet var att att tydliggöra
beslutsordning och ansvar. Arbetet med
åtgärdsplanen fortgår. Uppföljning av
arbetet sker 30 september och 15
december.

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta
funktion elevombud. Uppdraget tas över
av Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Fortsatt dialog med
Grundskoleförvaltningen om utformning
av uppdraget samt om vikten av en tydlig
gränsdragning gentemot grundskolans
och elevhälsans ansvar.

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

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

250 000

250 000

250 000

250 000

Tillgång till mark för företagande, m2.
För närvarande är tillgången på mark 250 000 m2 så målvärdet är uppfyllt.
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2.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under
2015 utarbeta ett markstrategiskt
program. Borås Stad är en betydande
markägare som behöver kunna erbjuda
färdig tomtmark för företag och
institutioner som en naturlig och självklar
del i kommunens näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas ambitioner och
syn på kommunens markinnehav,
markanvändning, markanvisningar och
markpriser.

Genomfört

Uppdraget genomfördes genom beslut av
riktlinjer i Kommunfullmäktige 2017-04-27.

En samordningsfunktion för
landsbygdsinriktad näringslivsutveckling
ska finnas under Kommunstyrelsen.

Genomfört

En samordningsfunktion är inrättad.

Kommunstyrelsen ska ansvara för att
Borås Stad bygger upp kompetens kring
hur staden kan stödja och underlätta för
företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.

Ej genomfört

Ej åtgärdat på grund av resurs- och
kunskapsbrist på enheten. Vi kommer att
ta upp detta på vårt planeringsmöte i jan
18 för att planera åtgärder.

Indikatorn ”Antal personer med
arbetsmarknadsanställningar” förnyas till
budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för
att ta fram en justerad indikator

Delvis
genomfört

Förslag att indikatorn tas bort från budget
2018.

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en
etableringspolicy.

Delvis
genomfört

Arbete med att ta fram en
etableringspolicy pågår och beräknas
vara klart under hösten 2017.

2.4 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

40

100

0

0

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort

302

500

0

0

Kommunfullmäktiges indikatorer

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.
2016 har inga detaljplaner med bostadsändamål blivit antagna i stadskärnan. Siffror för helår levereras i
mars/april påföljande år. Siffror för 2017 finns inte tertial 2 2017.

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort
Producerade helår 2016: 347 (i nyko 01-42). Siffror för helår levereras i maj påföljande år. Siffror för
2017 finns inte tertial 2 2017.
Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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2.4.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Förslaget till ny översiktsplan ger en
övergripande inrikning för stadens
förtätning. Förslaget har varit på remiss
och det pågår revidering inför utställning.

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

Delvis
genomfört

Genom detaljplanearbete,
markanvisningar, fastighetsförsäljningar,
dialoger och genom översyn och
utvecklingsarbete pågår ständigt
förbättringar och utveckling av
planerings/byggprocessens olika delar.

Kommunstyrelsen uppdras att under 2017
tillämpa dubbel markanvisning i minst ett
fall.

Delvis
genomfört

Arbete pågår med att försöka genomföra
dubbelmarkanvisning genom en
markanvsningstävling.

Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa
mark för bostäder och verksamheter.

Delvis
genomfört

Riktlinjer för Markanvisningar har antagits
av Kommunfullmäktige 2017-04-27Under
2016 och 2017 har antalet
markanvisningar ökat.
Markanvsiningsvatal har tecknats för olika
bostadsbyggnadsprojekt men även för ngt
verksamhetsprojekt. I samband med
markanvisningar har också beslutats om
detaljplaneuppdrag. Under 2016 gjordes 6
st markanvisningar och för 2017 har
hitintills gjorts 8 st markanvsningar. Totalt
nu aktuella markanvsingar uppgår till
ca 16 st med ett bostadsinnehåll om
ca 950 bostäder samt två områden för
verksamheter (handel resp rättscentrum)

Indikatorn ”Andel av ansökningarna om
bygglov med fullständiga handlingar som
fått beslut senast 8 veckor efter
ansökan, % ” förnyas till budget 2018.
Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en
justerad indikator

Delvis
genomfört

Politisk diskussion pågår.

Kommunstyrelsen uppdras under 2017
presentera ett förslag på hur fler bostäder
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk
utanför centralorten Borås.

Delvis
genomfört

Förslaget till ny översiktsplan pekar ut fyra
stråk där kollektivtrafiken är väl utbyggd.
Förslaget har varit på remiss och det
pågår revidering inför utställning.

Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås
tätort

94

100

0

0

Antal nya bostäder i detaljplan utanför
stadskärnan.

99

500

0

0

Kommunfullmäktiges indikatorer

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort
Producerade helår 2016: 123 (i nyko 50-81). Siffror för helår levereras i maj påföljande år. Siffror för
2017 finns inte tertial 2 2017.

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.
2016 har antagits byggrätter för 99 bostäder utanför stadskärnan, 43 stycken i tätorten Borås, 15 i
Viared och 41 i Fristad/Sparsör/Frufällan. Antalet ligger under målvärdet för 2016. Siffror för helår
levereras i mars/april påföljande år. Siffror för 2017 finns inte tertial 2 2017.

2.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Kommunstyrelsen ska under året
presentera ett förslag som visar hur fler
bostäder kan byggas efter
kollektivtrafikstråken utanför Borås
centralort.

Delvis
genomfört

Förslaget till översiktsplan pekar ut fyra
stråk där kollektivtrafiken är väl
utbyggd.Förslaget har varit på remiss och
det pågår revidering inför utställning.

Införandet av en distributionscentral enligt
förslag från Tekniska nämnden ska
påbörjas under 2016 i den takt som
tillgängliga medel tillåter. Uppdraget tas
över av Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Inriktningsbeslut på hur ett införande ska
genomföras och finansieras har beslutats
på politisk nivå under sensommaren.
Under hösten påbörjas ett arbete med att
upphandla distributionscentral och
distributör samt som vi aktiverar lokala
näringslivet och förbereder kommande
livsmedelsupphandling för att införlivas
när samvarudistributionen är på plats.
Detta kommer att ta tid och planering.
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2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.

2.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Utredningsarbetet har pågått under en
längre tid. Arbetet hänger samman med
budgetuppdraget för att frigöra Södra
torget från bussar och kräver mer tid för
beredning och beslut.

Under 2015 ska förutsättningarna för att
införa skolkort till samtliga skolungdomar
utredas.

Delvis
genomfört

Uppdraget kvarstår och utredning kommer
att ske under 2017.

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå
en annan lokalisering av den busstrafik
som idag sker på Södra torget, i syfte att
frigöra torget från busstrafiken.

Delvis
genomfört

Utredning om bussarna genom centrum
och lokalisering av central bytespunkt har
varit på remiss. Inriktningsbeslut förväntas
tas hösten 2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att använda befintliga
järnvägar och/eller nybyggda spår för
pendeltågs-/spårvagnstrafik.

Delvis
genomfört

Västra Götalandsregionen håller på att
utreda frågan i Västtågsutredningen som
går i linje med detta uppdrag. Den
förväntas komma på remiss under hösten
2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram
en cykelstrategi.

Delvis
genomfört

I förslaget till ny Översiktsplan och i
gällande cykelplan finns översiktliga
strategier för utvecklat cykelnät.

Kommunstyrelsen uppdras inleda samtal
med Västtrafik för att en eller flera linjer i
Borås stadstrafik ska trafikeras med
elbussar.

Delvis
genomfört

Västtrafik har sökt statligt stöd för att
omvandla linje 2 till eldrift, som första linje
utanför Göteborg i regionen. Arbetet
fortsätter.

Kommunstyrelsen uppdras utreda
kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så
att närtrafiken kan gälla även i de mindre
tätorterna som vi har i Borås.

Delvis
genomfört

Diskussioner pågår om en avgränsning av
vilka orter som ska gälla för ett sådant
tillköp. Närtrafikens utbud har utvecklats
positivt senaste tiden. Utredning pågår
huruvida uppdraget fortfarande är aktuellt.

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

Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017

9(21)

2.7.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under
året ta fram en strategi för grön IT som
innebär bland annat att den IT-hårdvara
som kommunen köper in ska ha en bra
energi- och miljöprestanda. En utredning
skall genomföras under året.

Delvis
genomfört

En utredning om hanteringen av skrivare
och utskrifter har tagits fram.En
modernare maskinpark och och
effektivare hantering av skrivarna och
utskrifterna skulle minskad volym
utskrifter med 30% skulle ha en
miljöpåverkan motsvarande 200 ton
koldioxidutsläpp på 4 år samt minskad
elförbrukning. Utredningen fortsätter.

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta
fram en vindbruksplan som ett tillägg till
översiktsplanen. Tysta områden ska
utredas.

Delvis
genomfört

Rapport inväntas från
Samhällsbyggnadsförvaltningen om
landskapsanalys. Förslaget till ny
översiktsplan har varit på remiss och det
pågår revidering inför utställning. Ett
tillägg till denna kan göras efter att den
antagits.

Kommunstyrelsen ska ta fram en
definition av närproducerade livsmedel,
att ligga till grund för uppföljning av
ambitionen att år för år öka den
närproducerade andelen.

Delvis
genomfört

Arbetet har påbörjats och en definition
väntas presenteras under hösten.

När staden arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Ej genomfört

Detta kommer att kräva en separat hotell/konferensupphandling som vi inte har
idag för att säkerställa att
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas. Det
finns inga hinder idag att kräva Svanen-,
Krav- och Fairtrademärkning när staden
arrangerar konferenser, bokar hotell och
köper mat.Vad gäller närproducerade
livsmedel bör vi ta ställning till om det är
Borås Stads definition som ska
efterfrågas och om den ska gälla på ett
nationellt avtal.

2.8 Ekonomi och egen organisation
2.8.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Kommunstyrelsen ansvarar för att
Saltemads campingverksamhet säljs
alternativt läggas ut på entreprenad under
2015. Marken ska ej säljas.

Delvis
genomfört

I enlighet med KB 2017-04-18 utreds
alternativa placeringar av en stadsnära
camping, samt alternativa
användningsmöjligheter av
Saltemadsområdet. Befintligt uppdrag
omformuleras eventuellt i samband med
budget 18.

Kommunstyrelsen ska utreda om driften
av Stadsparksbadet lämpligare kan ske
på entreprenad.

Delvis
genomfört

Förutsättsättningen är kommersiell
verksamhet utan subvention och med
rimlig prissättning. Ett underlag är under

Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar
framtagande. Med verksamhetens
nuvarande finansieringsgrad behöver
prisnivåerna ökas med ca 60-65% allt
annat oförändrat.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med
de kommunala bostadsbolagen utreda en
ökad samordning av bolagens
administration.

Ej genomfört

Utredning pågår om att se över
möjligheten att kunna införliva
bostadsbolagen i stadshuskoncernen.
Ärendet bedöms kunna lämnas för politisk
beredning före årsskiftet 17/18.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda
förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter
senast halvårsskiftet 2016.

Delvis
genomfört

Regelverket redogjordes för i ett ärende
till Kommunstyrelsen under 2016, men
drogs ur för vidare handläggning. Det
reviderade regelverket bedöms kunna tas
upp för beslut i Kommunstyrelsen innan
2017 års utgång.

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta
fram könsdelad statistik för att möjliggöra
analys av resursfördelning ur ett
genusperspektiv. Stadskansliet ska under
året ta fram konkreta exempel för hur
arbetet med jämställdhetsintegrerad
budget kan genomföras.

Delvis
genomfört

Förvaltningar tar idag fram könsdelad
statistik. Konkret åtgärd för att möjliggöra
för nämnderna att redovisa hur de avser
arbeta med jämställdhetsintegrerad
budget införs i budgetdokumentet för
2018. Samtidigt har en djupare dialog
med Fritids- och folkhälsonämnden inletts
för att ta fram fler konkreta exempel på
hur arbetet med jämställdhetsintegrerad
budget kan genomföras. Dessa exempel
redovisas innan 2017 års utgång.

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om
Plan för personal- och
kompetensförsörjning, utreda
förutsättningarna för kompetensutveckling
bland chefer, däribland enhetscheferna i
äldreomsorgen.

Delvis
genomfört

Arbetet med uppdraget pågår. Personal
och förhandling och vård- och
äldreförvaltningen ser över/arbetar med
det här gemensamt.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
kostnader och former för inspiration och
fortbildning för stadens måltidspersonal,
till exempel i form av ett utbildningskök.

CKS ska föra en dialog med polisen om
att inrätta lokala och/eller mobila
polisstationer.

Möjligheten att sköta omlastningen vid
den blivande distributionscentralen med
Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017

Genomfört

Delvis
genomfört

Genomfört

Kostverksamheten inom förskola, skola
och äldreomsorg planerar kontinuerligt
olika fortbildningsaktiviteter för
personalen. Verksamheten förlägger
oftast aktiviteterna vid skollov och väljer
då kök som är mest lämpligt.Utredning
gällande särskilt anpassat kök för
inspiration och fortbildning för stadens
måltidspersonal är inte klar.
Dialog med lokalpolisområdet pågår
kontinuerligt ang lokala poliskontor. Vi har
föreslagits en försöksverksamhet i Borås
särskilt utsatta områden där uppfattningen
är att lokala poliskontor skulle göra
skillnad. Vidare pågår arbete vid CKS
med ett förslag om "kvarterspolis 2.0", en
uppdaterad kvarterspolis med placering i
de särskilt utsatta områdena.
Polismyndighetens personalbrist gör dock
processen svårare. Vårt förslag om
kvarterspolis 2.0 bedöms vara klart i
oktober.
Att sköta omlastningen vid den blivande
distributionscentralen med personal som
11(21)

Uppdrag

Status T2 2017

personal som annars står långt från
arbetsmarkanden ska utredas.

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med
åtgärder för att hjälpa stadens anställda
att minska CO2-belastningen vid resor till
och från arbetet och får i uppdrag att
utreda hur distansarbete kan användas
för nämnda ändamål.

Kommentar
annars står långt från arbetsmarknaden
medför inga svårigheter förutom risken för
utökade kostnader för handledning och
val av införande.

Genomfört

Klart. Återedovisades till KS 2017-09-04.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta
Borås Stads gemensamma
bemanningsenhet från den 1/1 2017.
Arbetet sker i nära samverkan med
berörda nämnder. Verksamheten ska
utvärderas hösten 2017, och denna
utvärdering ska innefatta en prövning av
var den operativa verksamheten och dess
finansiering ska flyttas fr o m 2018-01-01.
Kommunstyrelsen kommer därefter,
huvudsakligen, ha en strategisk funktion.

Delvis
genomfört

Utvärdering har påbörjats och kommer
pågå hösten 2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se
över upphandlingsverksamhetens
prissättning till nämnder och förvaltningar i
syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster
som kan uppstå vid upphandlingar.

Delvis
genomfört

Arbetet har påbörjats. Alternativen
presenterade är någon form av provision
direkt från avtalsleverantören för att
Koncerninköp ska kunna använda
medlena för mer stringentare uppföljning.
Dock inte lämpligt för alla typer avtal eller
upphandlingar.

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas
med en hållbarhetsstrateg.

Delvis
genomfört

Rekryteringsarbetet har påbörjats dock
finns inga medel för denna tjänst
allokerade. Löser detta genom att hantera
detta som en minuspost 2017 och få med
medlen in i 2018 års budget.

Tekniska nämnden får i uppdrag att se
över hur upphandlingsverksamheten skall
finansieras av förvaltningarna. Här skall
bland annat beaktas hur vinsthemtagning
sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal.
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen.

Delvis
genomfört

Arbetet pågår. Upphandling av
inköpsanalyssystem är klar. Håller på att
inventera nya avtalsområden som inte är
upphandlande eller områden där
koncernperspektivet inte hanteras.
Resurser är en bristvara vad gäller att
skyndsamt komma tillrätta med nya
områden.

Tekniska nämnden får i uppdrag att
arbeta fram en policy när det gäller
inventarier som syftar till att i första hand
använda det som Borås Stad redan äger.
En för Borås Stad gemensam förmedling
av inventarier ska starta och vara
förstahandsalternativ, innan nyanskaffning
sker. Uppdraget tas över av
kommunstyrelsen.

Delvis
genomfört

Arbetet är påbörjat. Diskussioner kring
policy och vem som bör administrera
förmedlingen pågår. Diskussioner att göra
alternativet attraktivare,
kostnadsreducerande samt upprätthålla
någon form av cirkulär ekonomi förs.
Under hösten kommer styrgrupp sättas
och en serie studiebesök företas.

Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial
eller varje halvår
Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys och
åtgärder

Personal- och lönekontroller

Personalrekrytering

Personalrekrytering

Analys
Under året arbeta aktivt med
rekryteringsfrågan med hjälp av:
- Studentmedarbetaravtalet
- Timanställda
- Praktikplatser
Åtgärd
Arbetet med ovanstående fortlöper under
2017.

Verksamhetskontroller

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt.

Uppföljning

Analys
Kontinuerlig uppföljning görs genom 10dagars, tuppsamtal, pluppsamtal samt
budgetuppföljningar.
Åtgärd
Fortsatt löpande kontroll under 2017.
Måluppfyllelse

Uppföljning - Risk att mål och uppdrag
avseende ekonomi och verksamhet från
KF inte uppfylls.

Analys
Uppdrag och indikatorer kommenteras
och rapporteras med nuvarande status i
tertial- och bokslutsrapporterna.
Åtgärd
Fortsatt arbete med mål, uppdrag och
indikatorer under året och nästa
rapportering sker i årsredovisningen.
Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt

Att verksamheterna inte tappar effektivitet
under 2017 på grund av
omorganisationen

Analys
Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment med analys och
åtgärder

Riskbild

Under våren har 10-dagars rapporterats
av förvaltningarna och Tupp-samtal har
hållts kontinuerligt.
Åtgärd
Fortsatt löpande kontroll under 2017.

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16,
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Stadskansliet
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

1 555

1 986

4 923

4 923

0

Avgifter och övriga intäkter

40 196

51 260

72 372

72 372

0

Summa intäkter

41 751

53 246

77 295

77 295

0

-56 086

-84 736

-126 175

-126 175

0

-5 292

-10 008

-12 967

-12 967

0

-40 598

-47 929

-66 690

-66 690

0

-4 245

-3 116

-7 205

-7 205

0

-106 221

-145 789

-213 037

-213 037

0

-64 470

-92 543

-135 742

-135 742

0

Kommunbidrag

60 492

93 209

135 742

135 742

0

Resultat efter kommunbidrag

-3 978

666

0

0

0

-3 978

666

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

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

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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Tkr

Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

3 543

3 377

3 377

3 377

0

medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Resultatet per augusti är +0,7 mnkr. Kommunbidraget har utökats med engångsmässiga tillskott; 13
mnkr för datalicenser och 0,8 mnkr avseende lokal utveckling.
I resultatet per augusti ingår en kostnad på -6 mnkr avseende statlig infrastruktur som ska
vidarefaktureras inom kommunkoncernen. I resultatet ingår även outnyttjad byggbonus på +5 mnkr.
Dessutom förväntas CKS fakturera försäkringspremier till förvaltningarna för 2017, av vilket 4 mnkr är
hänförliga till jan-aug. Justerat för dessa förväntade men ej bokförda poster ligger resultatet på cirka 6
mnkr. Detta överskott förklaras främst av lägre utbildningsinsatser +2,0 mnkr och högre vakanser +2,3
mnkr. Vakanserna har i sin tur medfört färre igångsatta projekt vilket ger lägre konsultkostnader på 1,1
mnkr.

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

3 544

14 410

26 100

26 100

0

Kostnad

-70 333

-95 810

-151 717

-151 717

0

Nettokostnad

-66 789

-81 400

-125 617

-125 617

0

388

547

650

650

0

Kostnad

-5 958

-6 157

-10 420

-10 420

0

Nettokostnad

-5 570

-5 610

-9 770

-9 770

0

799

371

370

370

0

Kostnad

-2 565

-2 755

-3 793

-3 793

0

Nettokostnad

-1 766

-2 384

-3 423

-3 423

0

12 554

11 805

12 624

12 624

0

-12 466

-12 166

-13 245

-13 245

0

88

-361

-621

-621

0

Intäkt

0

0

75

75

0

Kostnad

0

-2 538

-4 908

-4 908

0

Nettokostnad

0

-2 538

-4 833

-4 833

0

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt

Juridik
Intäkt

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Arkiv
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Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

4

3

0

0

0

Kostnad

-8 323

-6 987

-8 448

-8 448

0

Nettokostnad

-8 319

-6 984

-8 448

-8 448

0

Intäkt

13 604

14 186

21 000

21 000

0

Kostnad

-3 355

-9 409

-15 883

-15 883

0

Nettokostnad

10 249

4 777

5 117

5 117

0

1 495

1 973

2 242

2 242

0

-1 523

-1 144

-2 030

-2 030

0

-28

829

212

212

0

2 265

3 924

2 160

2 160

0

-413

-300

-725

-725

0

1 852

3 624

1 435

1 435

0

7 098

6 025

12 074

12 074

0

-335

-235

-568

-568

0

6 763

5 790

11 506

11 506

0

0

1

0

0

0

Kostnad

-950

-8 287

-1 300

-1 300

0

Nettokostnad

-950

-8 286

-1 300

-1 300

0

Tkr
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

Markreserv

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

Övrigt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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Tkr

Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

41 751

53 245

77 295

77 295

0

-106 221

-145 788

-213 037

-213 037

0

-64 470

-92 543

-135 742

-135 742

0

Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Kommunledning
Samhällsplanering som ligger under Kommunledning har i resultatet per augusti en outnyttjad
Byggbonus på 1,0 mnkr. CKS förväntas i slutet av året fakturera försäkringspremier till de andra
förvaltningarna, av vilka 4 mnkr är hänförliga till jan-aug.
Markreserv, Industrimark och Bostadsmark
I resultatet per augusti ingår en kostnad om -6 mnkr som avser Sobacken och även outnyttjad
Byggbonus om +4,0 mnkr. Även intäkterna för markhyror och arrende är något bättre än budgeterat
men det är på grund av att budgeten inte är periodiserad på samma sätt som intäkterna kommit in. På
helår är prognosen att dessa intäkter hamnar på budgeterad nivå.
Sammanfattning
Om ovan nämnda resultatpåverkande poster reglerats skulle vi uppvisat ett resultat på ca +6 mnkr.
Detta positiva resultat förklaras utav att de utbildningsinsatser som budgeterats för perioden inte
genomförts vilket innebär att dessa ligger +2,0 mnkr jämfört med budget, att vi under året haft
vakanser på avdelningarna vilket motsvarar +2,3 mnkr och det har även lett till att vi inte kunnat dra
igång lika många projekt på främst Samhällsplanering vilket innebär att vi har lägre kostnad för
konsulter på +1,1 mnkr.

5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Kommungemensam verksamhet
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

Avgifter och övriga intäkter

6

3

35

35

0

Summa intäkter

6

3

35

35

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
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Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

-1 291

-1 440

-1 960

-2 160

-200

-70 932

-73 174

-109 125

-109 025

100

-72 223

-74 614

-111 085

-111 185

-100

-72 217

-74 611

-111 050

-111 150

-100

Kommunbidrag

70 700

74 033

111 050

111 050

0

Resultat efter kommunbidrag

-1 517

-578

0

-100

-100

-1 517

-578

0

-100

-100

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

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Den kommungemensamma verksamheten visar efter augusti 2017 ett resultat på -578 tkr vilket kan
härledas till högre kostnader vad gäller Västtrafiks seniorkort samt en brandskyddsutbildning som
bekostats centralt. På helår förväntas den kommungemensamma verksamheten avvika från budget med
-100 tkr.

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

0

0

35

35

0

Kostnad

-10 683

-11 248

-16 978

-16 978

0

Nettokostnad

-10 683

-11 248

-16 943

-16 943

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-2 491

-1 440

-1 960

-2 160

-200

Nettokostnad

-2 491

-1 440

-1 960

-2 160

-200

0

0

0

0

0

-50 761

-53 138

-79 447

-79 097

350

Tkr
Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt
Kostnad
Kommunstyrelsen, Tertial 2 2017
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Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

-50 761

-53 138

-79 447

-79 097

350

0

0

0

0

0

Kostnad

-8 288

-8 788

-12 700

-12 950

-250

Nettokostnad

-8 288

-8 788

-12 700

-12 950

-250

Intäkt

6

3

0

0

0

Kostnad

0

0

0

0

0

Nettokostnad

6

3

0

0

0

Tkr
Nettokostnad
Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
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Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

6

3

35

35

0

Kostnad

-72 223

-74 614

-111 085

-111 185

-100

Nettokostnad

-72 217

-74 611

-111 050

-111 150

-100

Tkr
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Bidrag till samarbetsorganisationer
Verksamheten har efter perioden jan-aug ett resultat på +47 tkr jämfört med budget och prognosen är
att verksamheten kommer att hålla sig inom budget. I perioden har kostnaderna uppgått till 11 248 tkr
varav 1 837 tkr härleds till SKL, 5 671 tkr till Sjuhäradsbyggdens kommunalförbund och 3 740 tkr till
Navet.
Näringslivsfrämjande åtgärder
Verksamheten har efter perioden jan-aug ett resultat på -134 tkr jämfört med budget och prognosen är
att verksamheten kommer visa ett resultat på -200 tkr vid årets slut på grund av ett högre kvm-pris än
budgeterat.
Räddningstjänst
Verksamheten har efter perioden jan-aug ett resultat på -170 tkr jämfört med budget. I resultatet ligger
en kostnad på -514 tkr som avser brandskyddsutbildning för stadens anställda. Denna kostnad ska
debiteras ut till förvaltningarna. Verksamhetens prognos är +350 tkr på helår.
Kommunikationer
Verksamheten har efter perioden jan-aug ett resultat på -321 tkr jämfört med budget. Prognosen är 250 tkr på helår vilket beror på högre kostnader för seniorkort än budgeterat då fler nyttjar detta.

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift
tom 2016

Utfall
Jan-Aug
2017

Prognos
2017

Återstår

Utbyggnad av Viared Västra

316 700

301 162

10 150

14 700

838

Utbyggnad av Viared Norra

50 000

46 741

90

1 000

2 259

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

37 122

0

0

2 878

Utbyggnad av övriga industriområden

75 000

0

0

0

75 000

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

5 846

96

10 000

14 154

Inköp av fastigheter

120 000

13 714

139

20 000

86 286

Summa

631 700

404 585

10 475

45 700

181 415

Försäljni
ng 2016

Utfall
Jan-Aug
2017

Prognos
2017

Summa
försäljnin
g

Tkr

Försäljning
Tkr
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Försäljning av industritomter (exploatering)

-39 600

-21 850

-36 850

-76 450

Försäljning av bostadstomter (exploatering)

-16 900

-2 115

-7 115

-24 015

Försäljning av övriga fastigheter

-19 600

-10 420

-20 420

-40 020

Summa

-76 100

-34 385

-64 385

-140 485

Analys
Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra.
Under 2017 och framåt planeras nyexploatering av bostadsområden i Sparsör, Fristad och eventuellt
Rydboholm. Områden som kan komma senare är utbyggnad av Regementet och Norrby.
Utfallet för inköp avser industrifastigheten på Gässlösa (Jössagärdet 12). Prognosen avser inköp av
Horngäddan 9. Fastighetsinköp som kan komma längre fram är på Kyllareds industriområde, Getängen
och Gässlösa.
Utfall och prognos för försäljning av industritomter avser exploateringsområdet Viared Västra.
Mark för bostadsändamål (exploatering) avser småhustomter på Kelvingatan.
Försäljning av övriga fastigheter avser friköp av arrrendetomter, tomträtter, industritomter på gamla
Viared, småhustomter i Sparsör samt ett par mindre fastighetsregleringar.
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PF 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

I1

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket i Europe
Cup 2017-2018
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen fattar beslut om avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i FIBA Europe Cup
2017-2018 enligt bifogat förslag.

2017-09-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0776 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 0768-88 71 18
Datum/avdelningschef: 2017-09-05/MI

Programområde: 1

Sida

1(1)
Datum

2017-09-18

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås
Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att
marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens spel i FIBA Europe Cup 2017/2018. Denna avgörs
först i ett kval med två omgångar, hemma- och bortamatch. Därefter i två
gruppspel. Detta avtal omfattar kvalomgångarna och det första gruppspelet.
2. Klubbens lag spelar i matcher enligt p 1 i en matchtröja där ordet Borås har
en dominerande plats på framsidan – storlek och utformning efter
överenskommelse mellan parterna.
3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher enligt p 1 exponera ett
budskap på led-skyltarna vid planens långsida.
4. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor för varje omgång i kvalet
som klubben spelar. Avtalet omfattar därmed 225 000 kronor. Om klubben
avancerar till det första gruppspelet inkluderar summan även detta.
Pengarna betalas mot faktura från klubben efter respektive hemmamatch.
5. Trycket på matchstället för matcher enligt p 1 betalas av kommunen mot
faktura från klubben.
6. Eventuell reklamskatt för Borås exponering betalas av kommunen.
7. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om
klubben visar sig brista i detta förfaller halva kontraktssumman till
återbetalning. Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit.
8. Parterna är överens att förhandla om fortsatt samarbete för det fall klubben
avancerar till det andra gruppspelet i Europe Cup 2017/2018. Kommunen
har då förtur att förhandla med klubben om att fortsatt vara dräktsponsor.
9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den:
Ulf Olsson
Kommunstyrelsen

Jonas Larsson
Borås Basket

I2

BESLUTSFÖRSLAG

Avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete
i Basketligan 2017-2018
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen fattar beslut om avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i Basketligan 20172018 enligt bifogat förslag.

2017-09-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0776 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 0768-887118
Datum/avdelningschef: 2017-09-05/MI

Programområde: 1

Sida

1(2)
Datum

2017-09-18

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås
Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att
marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens säsong 2017/2018 och gäller 1 september 2017 till
31 maj 2018. Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr, landets
högsta serie.
Klubbens åtagande

2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets
uppvärmningsställ, samt på den bakgrund som används vid
presskonferenser vid lagets hemmamatcher.
3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på ledskyltarna.
4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens
webbplats.
5. Borås Stad står som matchvärd vid ett tillfälle under säsongen vid
överenskommen match.
6. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter
eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i
detta avseende.
7. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Basketligan
att lotta ut bland Borås Stads anställda.
Kommunens åtagande
8. Kommunen betalar till klubben 275 000 kr. Pengarna betalas mot faktura
från klubben vid säsongens början.
Övrigt

9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om
klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i
p 8 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben
brustit i detta avseende.

Borås Stad

Datum

Sida

2017-09-18

2(2)

10. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens
normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar
eventuella kostnader för skyltar för sin exponering.
11. Reklamskatt är inte inkluderad i kontraktssumman. Eventuell reklamskatt
betalas av kommunen.
12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Borås den:

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen

Jonas Larsson
Borås Basket

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

M1
BESLUTSFÖRSLAG

OMREGLERING av tomträttsavgäld för Arkturus 1 m.fl.
Innevarande år är 63 tomträtter för småhusfastigheter, 3 tomträtter för fritidshusfastigheter
och 25 fastigheter för hyreshusfastigheter aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De
ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från 2019-01-01 och
2019-07-01. Avgäldsperioderna är 20 år för alla hyreshusfastigheter belägna på Sjöbo och 10
år för de belägna på Tullen. För 36 av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 20 år och för
resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 år precis som för fritidshusfastigheterna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya
tomträttsavgälder enligt bifogad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och
miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna
avgälder, när det finns uppenbara skäl.
2017-09-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarasson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0585 256
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2017-08-30 / Elisabeth Eickhoff

Sida
1(3)
2017-09-18

Dnr 2017/KS0585

Avd: Mark och Exploatering
Handläggare: Anders Graad
Kommunfullmäktige

Omreglering av tomträttsavgäld för Arkturus 1 m.fl.
Innevarande år är 63 tomträtter för småhusfastigheter, 3 tomträtter för fritidshusfastigheter och 25 fastigheter för hyreshusfastigheter aktuella för omreglering av
tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall
gälla från 2019-01-01 och 2019-07-01. Avgäldsperioderna är 20 år för alla hyreshusfastigheter belägna på Sjöbo och 10 år för de belägna på Tullen. För 36 av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 20 år och för resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 år precis som för fritidshusfastigheterna.
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före utgången av
den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas måste talan
om omprövning av avgälden väckas vid mark- och miljödomstolen senast ett år före
utgången av innevarande avgäldsperiod.
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och
motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna i
samband med omregleringen att friköpa sina tomträtter.
Småhusfastigheter
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive fastighets
marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde
har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är gjord med 100.000 kr. Dessutom har
reducering gjorts för trädgårdsanläggningar med 10 %.
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2015-års taxering motsvarar 75 % av
marknadsvärdet i 2013 års prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp
till 100 %, vilket ska motsvara marknadsvärdet.
Uppräkning av fastighetspriserna från 2013, prisnivån som ligger till grund för 2015års fastighetstaxering, har gjorts med 31 % vilket motsvarar den prisökning som skett
i Västsverige på småhusmarknaden från 2013 till 1:a kvartalet 2017 enligt SCB:s fas-
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Tomträtter omreglering 2017
Hyreshus
Fastighet

Nuvarande 2016 års markFörslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
Broskskivlingen 7
20
2019-01-01
78 544
1 633 600
27 117 000 8 679 000 x)
260 400 x)
Broskskivlingen 8
20
2019-01-01
75 524
1 570 750 (Broskskivlingen
8 345 000 x)
250 300 x)
Broskskivlingen 9
20
2019-01-01
47 328
984 400 7-9 är samtaxerade)
5 229 000 x)
156 900 x)
Honungsskivlingen 4
20
2019-01-01
180 888
3 765 000
25 258 000
20 359 000
610 800
Laxskivlingen 1
20
2019-01-01
129 392
2 697 425
17 989 000
14 584 000
437 500
Musseronen 1
20
2019-01-01
39 688
835 575
5 600 000
4 628 000
138 800
Musseronen 6
20
2019-01-01
101 048
2 061 250
12 500 000
10 518 000
315 500
Musseronen 7
20
2019-01-01
57 352
1 203 375
8 200 000
6 601 000
198 000
Ostronskivlingen 2
20
2019-01-01
74 816
1 522 425
9 000 000
7 881 000
236 400
Sjöbohus 1
20
2019-01-01
82 428
1 562 600
7 409 000
5 971 000
179 100
Skålsvampen 2
20
2019-01-01
68 220
1 295 050
6 152 000
4 928 000
147 800
Sköldskivlingen 1
20
2019-01-01
47 608
1 002 300
6 800 000
5 553 000
166 600
Slidskivlingen 7
20
2019-01-01
177 192
3 693 700
25 908 000
21 088 000
632 600
Slätskivlingen 4
20
2019-01-01
60 452
1 272 700
8 974 000
7 194 000
215 800
Slätskivlingen 5
20
2019-01-01
82 104
1 667 075
10 927 000
8 800 000
263 990
Slätskivlingen 6
20
2019-01-01
73 945
1 556 750
10 172 000
8 180 000
245 400
Slätskivlingen 7
20
2019-01-01
62 284
1 280 200
7 972 000
6 537 000
196 100
Slöjskivlingen 2
20
2019-01-01
38 936
806 150
5 419 000
4 363 000
130 900
Slöjskivlingen 8
20
2019-01-01
78 540
1 571 525
9 161 000
7 415 000
222 500
Arkturus 1
10
2019-01-01
351 560
15 309 000
12 820 000
384 600
Draken 4
10
2019-01-01
112 480
4 936 000
3 899 000
117 000
Enhörningen 1
10
2019-01-01
159 668
7 000 000
5 985 000
179 500
Enhörningen 2
10
2019-01-01
139 560
6 200 000
5 221 000
156 600
Planeten 2
10
2019-01-01
232 376
10 400 000
8 406 000
252 200
Sjustjärnorna 1
10
2019-01-01
107 560
4 607 000
3 750 000
112 500
x) Avgäldsunderlag och ny avgäld är beräknade efter totala bostads-lokalytan i Broskskivlingen 7-9 och procentuellt fördelad
på respektive fastighet efter tidigare avgäldsunderlag och avgäld.

Småhus

Period
Längd år

Ny fr o m

Nuvarande
årlig avgäld

Fastighet

Flåhättan 1
Flåhättan 3
Flåhättan 7
Mörkhättan 2
Mörkhättan 3
Mörkhättan 4
Mörkhättan 5
Mörkhättan 6
Mörkhättan 7
Mörkhättan 8
Rosenhättan 2
Rosenhättan 3
Rosenhättan 9
Rosenhättan 10
Rosenhättan 11
Rödhättan 1
Rödhättan 2
Rödhättan 3
Rödhättan 4
Rödhättan 5
Rödhättan 6
Rödhättan 7
Saffranshättan 1
Saffranshättan 2
Saffranshättan 3
Saffranshättan 4
Saffranshättan 5
Saffranshättan 6

Period
Längd år
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Ny fr o m

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

Nuvarande
årlig avgäld
6 332
6 516
6 516
6 456
6 392
6 392
6 392
6 392
6 456
6 764
6 516
6 516
6 456
6 456
6 580
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332
6 332

Nuvarande 2015 års markFörslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
133 300
423 000
507 800
15 230
137 200
440 000
534 500
16 030
137 200
440 000
534 500
16 030
135 900
433 000
523 500
15 700
134 600
431 000
520 300
15 610
134 600
431 000
520 300
15 610
134 600
431 000
520 300
15 610
134 600
431 000
520 300
15 610
135 900
437 000
529 800
15 890
142 400
454 000
556 500
16 690
137 200
439 000
532 900
15 990
137 200
437 000
529 800
15 890
135 900
433 000
523 500
15 700
135 900
434 000
525 000
15 750
138 500
441 000
536 100
16 080
133 300
409 000
485 700
14 570
133 300
421 000
504 600
15 140
133 300
417 000
498 300
14 950
133 300
421 000
504 600
15 140
133 300
417 000
498 300
14 950
133 300
421 000
504 600
15 140
133 300
417 000
498 300
14 950
133 300
418 000
499 900
15 000
133 300
421 000
504 600
15 140
133 300
422 000
506 200
15 190
133 300
421 000
504 600
15 140
133 300
420 000
503 000
15 090
133 300
420 000
503 000
15 090

Småhus, forts
Fastighet

Period
Längd år

Ny fr o m

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
avälds-

2015 års marktax

Förslag till
Förslag till ny
nytt avgälds- avgäld per år

Trådhättan 1
Trådhättan 2
Trådhättan 3
Trådhättan 4
Trådhättan 7
Tuvhättan 1
Tuvhättan 2
Tuvhättan 3
Brämhults-Lida 2:32
Brämhults-Lida 2:33
Brämhults-Lida 2:34
Brämhults-Lida 2:38
Halvmarken 12
Halvmarken 13
Halvmarken 14
Halvmarken 15
Halvmarken 17
Halvmarken 18
Halvmarken 19
Halvmarken 20
Halvmarken 22
Halvmarken 23
Halvmarken 25
Halvmarken 26
Halvmarken 27
Halvmarken 28
Halvmarken 30

20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-07-01
2019-07-10
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-10
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-10
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-10
2019-07-01
2019-07-01

6 516
6 332
6 332
6 332
6 392
6 456
6 516
6 516
12 750
12 336
12 150
12 225
10 612
8 550
8 475
8 436
9 000
8 962
8 250
8 250
8 886
8 586
8 586
8 586
8 775
9 075
10 312

underlag
137 200
133 300
133 300
133 300
134 600
135 900
137 200
137 200
340 000
329 000
324 000
326 000
283 000
228 000
226 000
225 000
240 000
239 000
220 000
220 000
237 000
229 000
229 000
229 000
234 000
242 000
275 000

437 000
425 000
423 000
423 000
432 000
435 000
438 000
439 000
784 000
783 000
783 000
783 000
516 000
448 000
446 000
445 000
464 000
461 000
439 000
440 000
460 000
450 000
450 000
450 000
457 000
465 000
506 000

underlag
529 800
510 900
507 800
507 800
521 900
526 600
531 300
532 900
1 075 200
1 073 700
1 073 700
1 073 700
654 000
547 100
543 900
542 300
572 200
567 500
532 900
534 500
565 900
550 200
550 200
550 200
561 200
573 800
638 200

15 890
15 330
15 230
15 230
15 660
15 800
15 940
15 990
32 260
32 210
32 210
32 210
19 620
16 410
16 320
16 270
17 170
17 020
15 990
16 030
16 980
16 510
16 510
16 510
16 840
17 210
19 150

Småhus, forts
Fastighet

Marken 9

Period
Längd år
10

Ny fr o m

2019-01-01

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande 2015 års markFörslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
8 475
226 000
447 000
545 500
16 360

Marken 10
Marken 11
Marken 12
Marken 13
Marken 14
Marken 15
Marken 16

10
10
10
10
10
10
10

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

8 550
8 586
8 586
9 412
9 412
8 660
8 660

228 000
229 000
229 000
251 000
251 000
231 000
231 000

449 000
450 000
451 000
476 000
476 000
452 000
452 000

548 600
550 200
551 800
591 100
591 100
553 300
553 300

16 460
16 510
16 550
17 730
17 730
16 600
16 600

Fritidshus
Fastighet

Bosnäs 11:21
Bosnäs 15:4
Viared 10:17

Period
Längd år
10
10
10

Ny fr o m

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande 2015 års markFörslag till
Förslag till ny
aväldstax
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
underlag
6 000
160 000
295 000
265 000
7 950
6 000
160 000
291 000
265 000
7 950
4 875
130 000
232 000
291 500
8 740

2

tighetsprisindex. Detta ger följande för de två exempelfastigheterna Mörkhättan 8
(tax.värde; 454 000 kr) och Halvmarken 12 (tax.värde: 516 000 kr);
Tax.värde
mark

Reduktion
va-anslutn
-100 000

Reduktion
trädgårdanl
- 10 %

Marknadsvärde
:0.75

AvgäldsUppräkning
gentemot 2013 underlag
+ 31 %

454 000
516 000

-100 000
-100 000

x 0,9
x 0,9

:0,75
:0,75

1,31
1,31

556 500
654 000

Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna för Mörkhättan 8 och Halvmarken 12, 16 690 kr respektive 19 620kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som gäller
på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad som tillämpas i
tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål.
Fritidshusfastigheter
Bosnäs
Förra året användes ett avgäldsunderlag på 250 000 kr per fastighet. Med den ökning
av priser för fritidshus i Västsverige som varit mellan kvartal 1 2016 och kvartal 1
2017, dvs 6 % blir årets avgäldsunderlag 265 000 kr. Detta innebär att den årliga
avgälden höjs från 6 000 kr till 7 950 kr.
Viared
Förra året användes ett avgäldsunderlag på 275 000 kr per fastighet. Med den ökning
av priser för fritidshus i Västsverige som varit mellan kvartal 1 2016 och kvartal 1
2017, dvs 6 % blir årets avgäldsunderlag 291 500 kr. Detta innebär att den årliga
avgälden höjs från 4 875 kr till 8 740 kr.
Hyreshusfastigheter
19 av fastigheterna är belägna på Sjöbo och 6 är belägen på Tullen. Fastigheterna kan
innehålla såväl bostäder som lokaler. Riktvärde för byggrätten är 1 800 kr/m2för
bostäder respektive 750 kr/m2 för lokaler på såväl Sjöbo som Tullen. Nytt
avgäldsunderlag har beräknats efter i taxeringen upptagen befintlig bruksarea.
För exempelfastigheten Slätskivlingen 6 blir då nytt avgäldsunderlag 4 372 (Yta
bostäder) x 1 800 (Riktvärde byggrätt) + 414 (Yta lokaler) x 750 (Riktvärde byggrätt)
= 8 180 000 kr. Avgäldsräntan föreslås till 3 %. Den nya avgälden för den kommande
avgäldsperioden blir med angivna belopp 245 400 kr.
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad förteckning
med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya avgäldsunderlag
och avgälder.
___________________________
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___________________________
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder
enligt bifogad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolen i de
fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när
det finns uppenbara skäl.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark och Exploateringschef

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Markanvisningsansökan - Tjärblomstret 12 m.fl.,
Bergsäter, Borås Stad
Byggrådet Invest AB har ansökt om en markanvisning av cirka 800 m2. Ansökan avser hela fastigheterna Tjärblomstret 11, 12, 13, 14 och 15 samt drygt 100 m2 av fastigheten Bergsäter 1:1. Dialogen om
eventuell markanvisning har förts sedan början av 2017 och avsikten är att ett flerfamiljshus med cirka
sju-nio lägenheter byggs. Det aktuella området är idag inte detaljplanelagt och avsikten är att en detaljplan inte behöver tas fram. Byggnationen bedöms kunna prövas i bygglovsprocessen. Området som har
adressen Katrinedalsgatan 49 ligger mellan Katrinedalsgatan och Ållebergsgatan.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-09-30, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.

2017-09-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0469 269
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2017-08-15 / Elisabeth Eickhoff

Markanvisat område

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

M3

BESLUTSFÖRSLAG

Markanvisning för bostäder, Tomtarvid i Borås AB, del
av Brämhult 4:2
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående planuppdrag från Tomtarvids moderbolag Husarvid,
nedan kallat bolaget, för de privatägda fastigheterna Brämhult 2:32 och 11:1 som ligger i direkt anslutning till den kommunägda fastigheten Brämhult 4:2. Sedan hösten 2016 har dialog förts med bolaget
om en markanvisning av cirka 10 000 m2 av Brämhult 4:2 mellan Kamgarnsgatan och Kyrkvägen. Området är idag planlagt som i huvudsak allmän platsmark park. Markanvisningen ger möjlighet till ny bebyggelse i den omfattning som blivande detaljplan medger, preliminärt ca 30 bostäder i radhus. Kvartersmarken för byggnaderna enligt blivande detaljplan ska överlåtas med äganderätt.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-10-31, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.

2017-09-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0593 269
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 357296
Datum/avdelningschef: 2017-09-05/Elisabeth Eickhoff

Översiktskarta, Markanvisat
område, ungefärlig avgränsning

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m
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Markanvisning för bostäder, AB Bostäder, del av Brämhult 4:2
AB Bostäder har ansökt om en markanvisning av cirka 11 000 m2 av fastigheten Brämhult 4:2. Området
är idag planlagt som allmän platsmark park, men samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående detaljplaneuppdrag där det finns förslag till byggnation av 50-60 bostäder inom det markanvisade området. Området ligger i kilen mellan Kyrkvägen, Dammgatan och Kamgarnsgatan.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till 2019-10-31, har ensamrätt att förhandla
med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal.

2017-09-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-06
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0395 269
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 357296
Datum/avdelningschef: 2017-09-05 / Elisabeth Eickhoff

Översiktskarta, Markanvisat
område, ungefärlig avgränsning

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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300m

M5

BESLUTSFÖRSLAG

Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnation av Älvsborgsrondellen
Detaljplanen för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, var på granskning under tiden 22 maj – 30
juli 2017. Detaljplanen möjliggör bebyggelse av nästan 300 bostäder samt vissa verksamheter.
Av den trafikutredning som tagits fram som underlag för detaljplanearbetet framgår att kapaciteten i
Älvsborgsrondellen är låg. Dagens utformning bedöms utifrån dagens belastning inte klara den ytterligare trafik som detaljplanen genererar. För att öka kapaciteten föreslår trafikutredningen att Älvsborgsrondellen utökas till en tvåfältig cirkulation.
Älvsborgsrondellen ligger inom kommunens väghållningsområde. I nordlig riktning angör på- och avfartsramper till väg 40 som ingår i Trafikverkets väghållningsområde. Trafikverket har i sitt yttrande
över granskningsförslaget framfört krav på att ett avtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket
avseende föreslagna åtgärder utmed väg 40.
Kostnaden för ombyggnationen har grovt uppskattats till 6 000 000 kronor. Peab Borås Exploatering
AB finansierar ca 25 % av den uppskattade kostnaden, i enlighet med det exploateringsavtal som tecknats i samband med detaljplanen.
Ombyggnationen främjar, förutom framkomligheten för personbilstrafiken, även framkomligheten för
busstrafiken. Kommunen har beviljats statligt stöd för att bygga kollektivtrafikkörfält utmed Göteborgsvägen, sträckan Lundaskog – Regementsgatan (Stadsmiljöavtal). Älvsborgsrondellen ligger utmed
denna sträcka. En del av kostnaden bör därmed kunna finansieras genom det statliga stödet.
Kostnader som inte täcks genom exploateringsavtal eller statligt stöd kommer belasta Tekniska Nämndens investeringsbudget.
Ett avtalsförslag har upprättats som reglerar att kommunen har det finansiella ansvaret samt även ansvaret för att genomföra ombyggnationen av Älvsborgsrondellen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Godkänna upprättat avtalsförslag.

2017-09-07
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0573 311
Programområde: 2
Handläggare: Johannes Olsson, tfn 35 84 87
Datum/avdelningschef: 2017-09-07 / Elisabeth Eickhoff
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Ärendenummer
Trafikverket

TRAFIKVERKET

Medfinansieringsavtal – Älvsborgsrondellen i anslutning till Tullamotet,
väg 40 till följd av detaljplanen Regementet, Osdal 3:4, Borås Stad.

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

§1

Parter

Trafikverket, Region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge
Borås Stad, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås, nedan kommunen.

§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal:
Borås Stad, nedan kallat Kommunen

TMALL
TDOK 2010:31
0264 Medfinansieringsavtal
Grundmall_Blankettv. 1.0

Trafikverket Region Väst, nedan kallat Trafikverket.
Bevaknings uppdrag

En åtgärd, initierad av extern part, som berör det statliga väg- eller
järnvägsnätet där Trafikverket inte driver arbetet med den fysiska
planläggningsprocessen eller är byggherre.

Bevakande projektledare

Person inom Trafikverket som utsetts att bevaka ett projekt där någon
part utanför Trafikverket driver den fysiska planläggningsprocessen eller
agerar byggherre.

Byggherre

Den som låter utföra ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Mellan parterna har följande avtal träffats.

§3

Syfte och bakgrund

Syftet med detta Avtal är att reglera respektive parts finansiella ansvar samt även ansvarsfördelning
för bl a byggnation samt drift och underhåll av den ombyggda anläggningen i anslutning till
Älvsborgsrondellen inklusive ramperna till Tullamotet. Trafikverket handlägger ärendet både som ett
bevakningsuppdrag gällande ombyggnationen i Älvsborgsrondellen rondellen och som byggherre som
ansvarar för bygget gällande på- och avfartsramper i anslutning till Tullamotet.
Kommunen planerar för att möjliggöra byggnationen av bostäder med en blandning av kontor och
serviceverksamhet i Regementsområdet söder om Tullamotet enligt detaljplanen Osdal 3:4.
Detaljplanprocessen som omfattar denna planering inleddes redan 2008. Dåvarande plan avstannades
p.g.a. oklarheter kring Götalandsbanan. Trafikverket kunde senare utesluta att planområdet berör
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järnvägskorridoren. Den nya detaljplanen som regleras med detta avtal kallas för ”Detaljplan för del
av Regementet, del av Osdal 3:4, Mannerfelts Plats”, nedan benämnd Detaljplanen.
I Detaljplanen föreslås ca 300 bostäder. Denna plan tillsammans med framtida planer för
Regementsstaden uppskattas generera 1000-1200 nya bostäder. Detta avtal reglerar enbart
Detaljplanen. Framtida planer för att bygga ut Regementsstaden ska regleras med ett nytt avtal.
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är
Detaljplanen, Planbeskrivning, Trafikverket yttrande
Ny trafikutredning som studerar kapaciteten av Älvsborgsrondellen.

§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna
avseende åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

§5

Beskrivning av åtgärder
Åtgärder i den statliga infrastrukturen
Åtgärd 1 Breddning av befintliga på- och avfartsramper till väg 40 vid Tullamotet.
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen
Åtgärd 2 utbyggande av nya körfält i Älvsborgsrondellen och anslutande vägar.

TMALL
TDOK 2010:31
0264 Medfinansieringsavtal
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Övriga åtgärder
Åtgärd 3 Eventuell reglering av väghållningsgräns.

§6

Finansiering

Kommunen svarar för kostnader för åtgärd 1 och 2 enligt § 5, inklusive Trafikverkets
bevakningskostnader.
I kostnaderna för bevakningsuppdraget ingår Trafikverkets personalkostnader, Projektledning och
Byggledning.
Kommunen ska i och med rekvisition betala Trafikverket för bevakningsuppdragets faktiska kostnader
(se vidare § 9).
Trafikverket har rätt att löpande rekvirera kommunen kostnaderna för bevakningsuppdraget.
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§7

Ansvarsfördelning

Trafikverkets ansvar
Trafikverket kommer via sin projektledare att bevaka åtgärden, till exempel att framkomlighet och
trafiksäkerhet beaktas på ett tillfredställande sätt.
Bevakande projektledare följer också upp att anläggningen byggs med rätt kvalitet så att drift och
skötsel kan ske kostnadseffektivt och säkert, att arbetena inte skadar tredje man eller Trafikverkets
befintliga anläggning och att överlämnande till VO Underhåll sker.
Efter att åtgärd 1 och 2 enligt § 5 utförts svarar Trafikverket för att väghållningsgränser vid behov
anpassas till de nya förutsättningarna.
Kommunens ansvar
1.

Kommunen ansvarar för att utföra åtgärderna 1 och 2 enligt § 5.

2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut
iakttas vid genomförandet av åtgärderna som kommunen ansvarar för.
3. Kommunen ska bereda tillfällen för Trafikverkets bevakande projektledare att delta i samtliga
möten.
Generella Principer
Efter godkänd garantibesiktning tar Trafikverket framtida drift och underhållsansvar
för om- och utbyggnader och andra förändringar som tillkommer genom detta avtal och som ingår i
det statliga vägområdet med Trafikverket Region Väst som väghållare.

§8

Projektorganisation och former för parternas samarbete

TMALL
TDOK 2010:31
0264 Medfinansieringsavtal
Grundmall_Blankettv. 1.0

Parterna ansvarar för genomförandet av sina respektive åtgärder enligt § 5.

§9

Betalning

TRAFIKVERKET fakturerar kommunen för nedlagd tid (bevakningsuppdrag), löpande per månad.
Kommunens fakturaadress:
Borås Stad
Fakturaservice
Box 907
501 10 Borås

§11

Tidplan

Start 2017- och sluttidpunkt 2019-12-31
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§12

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna.

§13

Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.

§14

Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk
lag.
Detta avtal är upprättat i (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

2017-

2017-

____________________________

____________________________

____________________________
Trafikverket
Inger Molander Ranheim
Enhetschef

____________________________
Borås Stad Ulf Olsson
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Ort och datum

Ort och datum

____________________________
Borås Stad Elisabeth Eickhoff

Tullamotet

Älvsborgsrondellen
byggs om för
ökad kapacitet

Regementet

Ca 300 nya bostäder
planeras här

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:4000
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50
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150m

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

E2
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Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD): Utöka
valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med
autism
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

170829
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0648 612
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2017-08-25/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(2)
2017-09-18

Dnr 2016/KS0648

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD):
Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism
Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för
elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk
och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.
Motionen har varit remitterad till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I
remissvaret skriver nämnden att det idag finns elever med autismspektrumtillstånd på
de olika gymnasieprogrammen, högskoleförberedande och yrkesprogram, i ordinarie
klasser med stöd, i ordinarie klasser med särskilt stöd av specialpedagog eller t ex
elevassistent och i särskild stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet.
Skolinspektionen har vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i Borås 2016
inspekterat den särskilda stödverksamheten på Sven Eriksonsgymnasiet. Inspektionen
har påtalat ett antal brister som ska vara åtgärdade och redovisade senast 29 september 2017. Mot bakgrund av detta kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tillse att eleven får genomgå utbildning som den antagits till och under utbildningstiden läsa de kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller utbildningar på
såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det pågår ett arbete för att
fortsätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta
arbete omfattar elever på alla program i gymnasieskolan.
Inkomna remissvar, se bil.
Mot bakgrund av det som framgår i remissvaret från Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden anser Kommunstyrelsen att det arbete som nu pågår inom
förvaltningen möter de intentioner som lyfts i motionen.
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WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

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

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Motion Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism.
Sammanfattning
ungdomar med autismdiagnos (autismspektrumtillstånd) har inte samma möjlighet som andra att
gå den gymnasieutbildning de önskar. De kommunala gymnasieskolorna behöver utöka
möjligheterna för dessa elever att kunna gå gymnasieutbildningar med praktisk och estetisk
inriktning.
Bakgrund
Barn, ungdomar och vuxna med med autism (autismspektrumtillstånd) har svårigheter inom de tre
områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. I Borås stad erbjuder man
bl.a en speciell undervisningsgrupp som kallas för A-resursen och vänder sig till elever i åk 7-9
med autismdiagnos. På gymnasienivå bedrivs stödverksamhet för de med autismdiagnos på Sven
Eriksson gymnasiet. Verksamheten går under namnet Torget.
Alla dessa initiativ är steg i rätt riktning, men otillräckliga. Detta ser vi främst för de som skall gå sin
gymnasieutbildning:
På grund av personalbrist, lokaler och ekonomi så har man i praktiken bara möjlighet att erbjuda
gymnasieutbildning inom de teoretiska programmen. Detta är en stark begränsning av det fria
skolvalet för denna grupp av elever. Gymnasieskolans Läroplan (2011) kapitel 1 säger klart och
tydligt att:
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett
särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.
Elever med autismdiagnos har i realiteten mycket begränsad möjlighet att påbörja
gymnasieutbildningar med praktisk eller estetisk inrikting. Detta är särskilt tydligt när det kommer
till de yrkesutbildningar som är förlagda på b.a Viskastrandsgymnasiet och Almåsgymnasiet. De är
då ofta tvungna att flytta till andra kommuner, eller söka sig till avlägsna skolor som erbjuder
inackordering. Detta rimmar illa med vad utvecklingsplanen för utbildningsförvaltningen säger:
varje elev har rätt till goda kunskaper, en god utbildning så att de kan klara kommande studier och
yrken samt möjligheter att lyckas i skolan oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta är skolans
viktigaste värdegrundsuppdrag.

Yrkande
Sverigedemokraterna i i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
- Att uppdra åt Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden utreda hur man kan förbättra
möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med
praktisk och estetisk inriktning i våra kommunala gymnasieskolor.
- Att uppdra åt Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden att återkomma med förslag på hur man
ska förbättra möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i
gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i våra kommunala gymnasieskolor.
Patric Silfverklinga (SD)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-05-16
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§ 84
Dnr 2017/UN0056 612
Remiss – Motion; Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism
Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad
remiss för yttrande. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra
möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i
gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.
Yrkanden
Niklas Hallberg (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut där man yrkar att Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen (bilaga 1 till protokollet).
Den rödgröna gruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Helene Sandberg (S), Anita
Spjuth (V), Anders Jonsson (S) och Kim Lindberg (V) yrkar att nämnden beslutar i enlighet
med upprättat förslag och därmed avstyrker motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.
Omröstning begärs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja innebär bifall till den rödgröna gruppens yrkande
Nej innebär bifall till Niklas Hallbergs (SD) yrkande
Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande ersättare:

Ja-röst

Helene Sandberg (S)
Andreas Cerny (L)
Anita Spjuth (V)
Anders Jonsson (S)
Birgitta Bergman (M)
Lisa Berglund (KD)
Anna-Lena Svensson Forsberg (C)
Niklas Hallberg (SD)
Kim Lindberg (V)
Antal:

X
X
X
X
X
X
X

Avstår
Nej-röst från att
rösta

X
X
8

1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 8 röster mot 1 beslutat i
enlighet med Helene Sandbergs (S), Anita Spjuths (V), Anders Jonssons (S) och Kim
Lindbergs (V) yrkande.
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-05-16

Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Helene Sandberg
Ordförande

Niklas Hallberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 maj 2017.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare
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GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
2017-05-15
Alternativt Beslutsförslag
Remiss – Motion; Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för elever med autism
(autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i
de kommunala gymnasieskolorna.
Vi anser att arbete mot ojämlikhet i skolan är extra viktigt och att sända detta remissvar är en
stark signal att dessa elevers behov inte får åsidosättas. De har rätt att få den möjlighet till
studier som alla elever har, därför måste vi måna om att fler alternativa möjligheter ges.
Skolinspektionens beslut och beskrivning av brister ang. Torget tar sin utgångspunkt i
åtgärder som inte uppfylls, inte att eleverna ej erbjuds praktiska/estetiska aktiviteter från
första början. Vi anser därmed att motionens intentioner går utöver skolinspektionens
beskrivning av brister och knappast berör lagd motion.
I liggande remissvar läggs ingen tonvikt vid estetiska program som konst, teater, skulptur,
dans och så vidare, vilket vi ser som en brist. Hur tillser vi att elever med autism även kan
välja sådana program och kurser?
Med bakgrund av ovanstående föreslås följande ändringar i remissvaret för nämnden
att besluta om:
Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Att tredje och fjärde stycket i sammanfattningen och fjärde och femte stycket i texten som
helhet, ändras till:
Skolinspektionen har vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i Borås 2016
inspekterat den särskilda stödverksamheten på Sven Eriksonsgymnasiet. Inspektionen
har påtalat ett antal brister som ska vara åtgärdade och redovisade senast 29 september
2017. Mot bakgrund av detta kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
tillse att elever med autism får en möjlighet att välja praktiska/estetiska program och kurser
efter eget önskemål så långt det är möjligt. Genomgå den utbildning som de antagits till med
den assistans och hjälp de har rätt till efter behov. Och under utbildningstiden läsa de
program/kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller utbildningar på såväl
högskoleförberedande program som yrkesprogram.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avser att underlätta det pågående arbetet för att
fortsätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete
omfattar elever på alla program i gymnasieskolan. Nämnden anser därmed att utredning och
förbättringsförslag är behövliga. Motionen tillstyrks.
Niklas Hallberg (SD)

Jovan Vuckovic (SD)
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REMISSVAR
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2017-05-16

2017/UN0056

Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Motion: Utöka valfriheten i gymnasievalet för
ungdomar med autism
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0648

Nämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för
elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk
och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.
Idag finns elever med autismspektrumtillstånd på de olika gymnasieprogrammen,
högskoleförberedande och yrkesprogram, i ordinarie klasser med stöd, i ordinarie
klasser med särskilt stöd av specialpedagog eller t ex elevassistent och i särskild stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet.
Skolinspektionen har vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i Borås 2016
inspekterat den särskilda stödverksamheten på Sven Eriksonsgymnasiet. Inspektionen
har påtalat ett antal brister som ska vara åtgärdade och redovisade senast 29 september 2017. Mot bakgrund av detta kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tillse att eleven får genomgå utbildning som den antagits till och under utbildningstiden läsa de kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller utbildningar på
såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det pågår ett arbete för att fortsätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete
omfattar elever på alla program i gymnasieskolan. Motionen avstyrks.

Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdraget att utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för
elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk
och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.
Idag finns elever med autismspektrumtillstånd på de olika gymnasieprogrammen,
högskoleförberedande och yrkesprogram, i ordinarie klasser med stöd, i ordinarie
klasser med särskilt stöd av specialpedagog eller t ex elevassistent och i särskild stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet.

2

I den särskilda stödverksamheten tas elever emot som i sin ansökan till gymnasieskolans program har angett att de är intresserade av att få det stöd som erbjuds där. Eleven lämnar en pedagogisk utredning och en psykologutredning till den bedömningsgrupp som har i uppgift att avgöra vilka elevers stödbehov kan tillgodoses i den särskilda stödverksamheten. Elever från alla program har möjlighet att få stöd i denna
stödverksamhet. I likhet med alla elever i gymnasieskolan upprättas en individuell
studieplan, ISP, för eleverna som får stöd i stödverksamheten. En individuell studieplan är ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning. Av ISP framgår vilka
kurser som ingår i elevens studieväg. ISP kan vid behov ändras. Elever på yrkesprogram läser karaktärsämneskurserna på den skola där yrkesprogrammet finns och dit
eleven blivit antagen. De gymnasiegemensamma kurserna läses vid den särskilda
stödverksamheten. Alla elever som har särskilt stöd i någon form har åtgärdsprogram
som följs upp och utvärderas.
Skolinspektionen har vid den regelbundna tillsynen som genomfördes i Borås 2016
inspekterat den särskilda stödverksamheten på Sven Eriksonsgymnasiet. Inspektionen
har påtalat ett antal brister som ska vara åtgärdade och redovisade senast 29 september 2017. Mot bakgrund av detta kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tillse att eleven får genomgå utbildning som den antagits till och under utbildningstiden läsa de kurser som ingår i elevens studieplan. Detta gäller utbildningar på
såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det pågår ett arbete för att fortsätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete
omfattar elever på alla program i gymnasieskolan. Motionen avstyrks.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans
förskola, Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1,
Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Förskolenämnnden godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för Tunnlandsgatans förskola från 34 500 000 kr till 39 700 000 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 39 700 000 kr för
nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Borås.

170907
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0273 290
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-09-05/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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Dnr 2017/KS0273

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, del av
Hässleholmen 3:1, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 augusti 2017 att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslagsframställan avseende nybyggnad av Tunnlandsgatans
förskola, Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Borås.
I Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017 är avsatt 34 500 000 kr. I anslagsframställan är summan för projektet beräknat till 39 700 000 kr. Detta innebär att
ytterligare anslag om 5 200 000 kr behöver tillföras av Kommunfullmäktige, vilket
motsvarar en ökning med 15 % i förhållande till investeringsbudget.
Enligt uppgift från Lokalförsörjningsförvaltningen beror ökningen på att förskolan
byggs i två plan och det har inneburit ökade kostnader för biytor, t.ex. trapphus. Men
det beror även på det i nuläget rådande konjunkturläget vilket innebär alltmer ökande
byggkostnader. Om denna utveckling fortsätter bör Lokalförsörjningsnämnden prioritera att endast bygga för att tillgodose ökade volymer och att vara restriktiv med att
ersätta befintliga förskolor.
Byggnationen av Tunnlandsgatans förskola har varit på tal en längre tid och behövs
för att möta behovet av fler förskolebarn i området.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget
för Tunnlandsgatans förskola från 34 500 000 kr till 39 700 000 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 39 700 000 kr för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen, del av
Hässleholmen 3:1, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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E4

BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för nybyggnad av Silverpoppelns
förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för Silverpoppelns
förskola från 34 500 000 kr till 39 240 000 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 39 240 000 kr för nybyggnad av Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.

170907
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0645 290
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-09-05/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0645

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 augusti 2017 att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslagsframställan avseende nybyggnad av Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.
I Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017 är avsatt 34 500 000 kr. I anslagsframställan är summan för projektet beräknat till 39 240 000 kr. Detta innebär att
ytterligare anslag om 4 740 000 kr behöver tillföras av Kommunfullmäktige, vilket
motsvarar en ökning med 14 % i förhållande till investeringsbudget.
Enligt uppgift från Lokalförsörjningsförvaltningen beror ökningen på att förskolan
byggs i två plan och det har inneburit ökade kostnader för biytor, t.ex. trapphus. Men
det beror även på det i nuläget rådande konjunkturläget vilket innebär alltmer ökande
byggkostnader. Om denna utveckling fortsätter bör Lokalförsörjningsnämnden prioritera att endast bygga för att tillgodose ökade volymer och att vara restriktiv med att
ersätta befintliga förskolor.
Byggnationen av Silverpoppelns förskola har varit på tal en längre tid och behövs för
att möta behovet av fler förskolebarn samt att eventuellt ersätta andra lokaler (Götagårdens förskola).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget
för Silverpoppelns förskola från 34 500 000 kr till 39 240 000 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 39 240 000 kr för nybyggnad av Silverpoppelns förskola, Islandsgatan 5-6, Silverpoppeln 5, Borås.
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KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Borås Energi och Miljö AB; Utbyte och uppgradering
av bakre drag PVA på Ryaverket
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Energi och Miljö AB godkänns att utöka investeringsplanen med 45 miljoner kronor i syfte att
genomföra projektet ”Utbyte och uppgradering av bakre drag PVA”.

2017-09-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0539 379
Handläggare: Evelina Pirs, tfn 033-35 71 29
Datum/avdelningschef: 2017-09-05/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2017/KS0539

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Evelina Pirs
Kommunfullmäktige

Borås Energi och Miljö AB;
Utbyte och uppgradering av bakre drag PVA
på Ryaverket
Ärendet
Borås Energi och Miljö AB står inför beslut om investering i avfallspannorna på Ryaverket, till ett sammanlagt budgeterat värde på 45 miljoner kronor.
I enlighet med kommunallagen och bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning till investeringen, såsom ”ett beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt”.
Bakgrund
De båda avfallspannorna (PVA) på Ryaverket har varit i drift sedan 2004 och slitaget
på rökgassidan har varit omfattande men även förväntat. Vid den senaste inspektionen drogs slutsatsen att bakvägg, mellanvägg, primär- och sekundäröverhettare är så
pass slitna att behov av utbyte av dessa delar är nära förestående för att kunna tillförsäkra pannornas tillgänglighet. PVA2 är något mer sliten än PVA1 och bedöms därför
vara mer akut att åtgärda. Bedömningen är att PVA2 bör åtgärdas under 2017 och
PVA1 under 2018.
Bolaget presenterar två alternativ till underhåll och reinvestering. Alternativ 1 innebär
ersättning av slitna delar med motsvarande material. Alternativ 2 innebär uppgradering till specialmaterial, vilket ger en högre initial investeringsutgift men lägre framtida
underhållskostnader. Bolaget föreslår en investering enligt alternativ 2 uppgående till
45 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är viktigt att bolaget underhåller befintliga avfallspannor för att säkra dess drift.
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en affärsmässig bedömning och har
därutöver inget att erinra mot föreslagen investering.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Energi och Miljö AB godkänns att utöka investeringsplanen med 45 miljoner kronor i
syfte att genomföra projektet ”Utbyte och uppgradering av bakre drag PVA”.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Kraftsamling för en hållbar stadsdel - Sjöbo
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fritid- och folkhälsonämnden beviljas att använda kvarvarande 3,0 mnkr som återstår av de sociala investeringsmedlen för att genomföra Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo.
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Kraftsamling för en hållbar stadsdel - Sjöbo
Kommunfullmäktige i Borås beslöt i september 2013 att införa sociala investeringar
och avsätta 20 miljoner kronor i syfte att moteverka långsiktiga ekonomiska och
mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen har varit barn och
unga. Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt - metoder och modeller som hjälper
till att beskriva komplexa händelsekedjor som staden kan förhålla sig till utifrån social,
ekologisk och ekonomisk dimension för att långsiktigt nå hållbarhet.
Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta strukturella normer som exempelvis ungdomsarbetslöshet och därmed bryta negativa livsmönster och negativa spiraler som medför mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Flera kommuner, utöver Borås, avsätter så kallade "fondmedel" utanför ordinarie budget i syfte att bryta negativa mönster, minska risker och arbeta förebyggande.
Borås har organiserat sociala investeringar på så sätt att det finns en politisk Beredningsgrupp och en tjänstemannadriven Samordningsgrupp (leds av kommunchef).
Beslut om vilka projekt som ska få medel tas av Kommunstyrelsen. Det finns en
handläggare som leder samordningsarbetet och är länken mellan alla grupperingar
som nämnts. Handläggare träffar projekten både enskilt och tillsammans med de
upphandlade konsulterna.
Hittills har fem sociala investeringsprojekt beviljats medel ur den Sociala investeringsfonden:
•
•
•
•
•

Modersmålsstöd SFI. De har beviljats 1,3 miljoner. Projektet pågick 2104-2016.
Projektet är implementerat.
Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6. De har beviljats 3,
7 miljoner. Projektet pågår 2015-2017.
Produktionsskolan - Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning
och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden.
De har beviljats 4,1 miljoner. Projektet pågår 2015-2017.
Schysst kompis! De har beviljats 275 000. Projektet pågår 2015-2017.
En kommun fri från våld - De har beviljats 5,7 miljoner. Projektet pågår 20152019.
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17 av 20 miljoner är hittills förbrukade. Fem projekt har beviljats cirka 15,5 miljoner
kronor. Konsulter, upphandlingskostnader, utvärderingsverkstad på högskolan och
metodboken har tillsammans kostat cirka 1,5 miljon. Ett projekt är implementerat, två
projekt avslutas i december 2017, ett avslutas i december 2018 och det sista projektet
håller på till december 2019.
Sjöboprojektet

Kommunchefen har under våren samlat personer som ingår i Samordningsgruppen
plus ytterligare förvaltningschefer för att fortsätta föra en dialog i frågan. Under dialogen har framkommit att ett sätt att ta ansvar för ett så kallat socialt investeringstänk
är att ta sig an ett helt område, en hel stadsdel, där alla som redan är involverade - och
där nytillkomna aktörer får en tydligare roll och ett tydligare ansvar. Här ska invånarna
vara medverkande och medstyrande - och efter en projektid på minst tre år ska satsningarna vara så väl förankrade i stadsdelen att de lever vidare utan en projektorganisation.
Efter vårens möten enades gruppen om en stadsdelsövergripande satsning, där stadsdel Sjöbo föreslogs bli först ut. Arbetet (metoder och modeller) som görs på Sjöbo
ska sedan kunna appliceras på andra stadsdelar. Kommunchef och handläggare har
sedan haft möten med Beredningsgruppen angående Sjöboprojektet. Beredningsgruppen beslutade att bjuda in åtta berörda nämnder för att informera om satsningen.
Den 29 augusti hölls ett större möte med representanter från åtta nämnder. Mötet
visade på en stor enighet och en politisk vilja att påbörja en gemensam satsning på en
hel stadsdel – Sjöbo (se bilaga).
Fritids- och folkhälsonämnden följer varje år hur folkhälsan utvecklas inom staden.
Detta har gjorts under hela 2000-talet genom ett välfärdsbokslut. Den långa tidsperioden visar hur de olika stadsdelarna långsiktigt utvecklas inom folkhälsområdet. I
många delar är det en positiv läsning, likt landet i övrigt så lever allt fler allt längre och
mår dessutom bättre. Samtidigt visar vårt välfärdsbokslut att skillnaderna i hälsan
ökar. Kopplingen hälsa, ekonomi och utbildning är slående. I de områden där medelinkomsten är högst lever också människor längst och motsatsen fattigdom leder till
för tidig död.
Årets välfärdsbokslut visar på de lokala förutsättningarna utifrån de elva nationella
folkhälsomålen samt ytterligare ett område som handlar om äldres hälsa. Sammantaget ger dessa fakta en bild av Sjöbo som bör uppmärksammas. Dessutom har professionen, det vill säga personal inom socialtjänst, polis och på fritid, berättat om en
ogynnsam utveckling. Samtidigt är kanske Sjöbo den stadsdel med den största potentialen att utvecklas till en attraktiv och unik stadsdel. De boende har via medborgardialoger och enkäter uttryckt en stor optimism om Sjöbo, miljön och närheten till friluftsliv och till centrum, boende- och fritidsmiljöer som kan utvecklas, ett civilsamhälle som kan göra mera, innebär att stadsdelen har resurser att utvecklas.
Goda idéer som hittills har framkommit är att utveckla verksamheten på och runt
torget. Den tomma biografsalongen kan få nytt liv genom ett intresserat civilsamhälle,
torgets utformning och skötsel kan göras mer attraktivt och liknas med ett vardagsrum fullt av initiativ och aktiviteter - tomma lokaler kan få ett meningsfullt utnyttjande - biblioteket, fritidsgården, biografen och mötesplatsen kan ses som en helhet
och erbjuda ett större utbud av aktiviteter och nätverksbyggande. Civilsamhällets
ökade engagemang kan innebära fler initiativ på stadsdelen. Nya bostäder kan utvecklas när trafiken är omdirigerad. Allt detta och mycket mer ska ske på initiativ av de
boende och verksamma på Sjöbo.
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Satsningen pågår från oktober 2017 till och med december 2020. Sedan bör man under två år arbeta för att ”backa ut”. Ett förslag är att man via sociala investeringsmedel anställer en processledare som inleder hösten 2017 med att kartlägga aktörer och
samtliga insatser från alla förvaltningar, bolag och andra myndigheter som redan utförs idag. De bilder som då framträder med fakta och statistik blir projektets karta
som man sedan kan följa under tre år. Under senare delen av hösten kan processledaren anställa en projektgrupp som består av förslagvis 5-8 Sjöboinvånare.
Hur ska projektorganisation se ut? Styrgrupp kommer att tas fram i samverkan med
invånarna på Sjöbo och de medverkande aktörerna. Politisk ansvarsnämnd är Fritid- och
folkhälsonämnden i nära samarbete med Arbetslivsnämnden. En viktig del i sammansättningen av styrgruppen är en jämn fördelning av kvinnor och män samt unga och gamla. I
samverkan med andra nämnder och förvaltningar utformas mål utifrån varje nämnds
ansvarsområden. En politisk referensgrupp bildas av de nämndpresidier som är mest
aktiva i området. Organisationen kan formas under det första halvåret.
Mål sätts för tre år – och sedan görs nya mål för ytterligare två år där staden backar ur
som projektledande och låter sjöboborna tillsammans med verksamma aktörer på
Sjöbo driva stadsdelen vidare mot en hållbar stadsdel.
En ansökan görs till Vinnova tillsammans med Innovationsplattform Borås och Högskolans Science Park. I ansökan ingår bland annat att etablera ett innovationslabb –
en innovationsmiljö. Innovationslabbet ska bland annat drivas utifrån ett genusperspektiv och ett normkritiskt perspektiv. Dessutom ska Högskolan Borås genomföra
en implementeringsstudie; det vill säga samla in kunskap och resultat för uppskalning,
så att staden from 2021 kan implementera arbetsmetoder och resultat till andra stadsdelar.
Fritid- och folkhälsonämnden föreslås att få använda kvarvarande 3,0 mnkr som återstår av de sociala investeringsmedlen för att genomföra Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo.
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Kraftsamling för en hållbar stadsdel - Sjöbo
Inledning
Man kan i backspegeln se att man egentligen kunnat förutse olika händelser, förlopp och olika
scenarier. Och det är så vi lär – genom erfarenheter. Kanske är alla miljonprogrammen sådana
backspegelhändelser. I Borås görs flera olika insatser i stadsdelar som exempelvis Hässleholmen,
Hulta och Norrby.
Nu kommer ett flertal signaler gällande stadsdel Sjöbo. Med den erfarenhet och kunskap vi har
förvärvat i liknande sammanhang är det nu dags att agera. Vi ser nu en möjlighet att göra en
stadsgemensam insats på Sjöbo.
Vi kan i både förebyggande syfte och i ett direkt agerande syfte - skapa en miljö och ett innehåll
för Sjöbos invånare som ger ett mervärde. För att kunna göra ett sådant avstamp och skapa en
hållbar stadsdel är det naturligtvis Sjöbos invånare som ska vara medskapare i satsningen då
arbetet rör deras vardag - deras boende och fritid.
Det finns flera olika fokusområden, till exempel struktur på byggnation, affärsliv, Sjöbotorget, serviceinrättningar, kultur- och föreningsliv, och det allra viktigaste är att ta fram tydliga och inspirerande mål att samlas kring.
Tillsammans, Sjöbos invånare – de kommunala förvaltningarna och nämnderna – civilsamhället –
näringslivet – regionen och polis, kan vi kraftsamla för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och
välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ och med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Tillvägagångsättet är unikt, inte i någon annan satsning har så många nämnder och förvaltningar slutit
upp för att gemensamt arbeta tillsammans. Utifrån var och ens ansvarsområde ska vi tillsammans
med de boende och verksamma på Sjöbo och civilsamhället skapa de bästa förutsättningarna för
ett framgångsrikt Sjöbo.
En viktig del i utvecklingsarbetet är att etablera ett så kallat innovationslabb - en innovationsmiljö –
en fysisk innovativ mötesplats där invånare kan mötas tillsammans med tjänstemän, företagare
och forskare. Där ska möten och samtal ske, där ska idéer lyftas och prövas. Där ska den lokala
projektgruppen kunna fatta beslut om att fördela medel till innovationsdrivna invånarstyrda satsningar.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Borås beslöt i september 2013 att införa sociala investeringar och avsätta
20 miljoner kronor i syfte att moteverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen har varit barn och unga. Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt - metoder och modeller som hjälper till att beskriva komplexa händelsekedjor som staden
kan förhålla sig till utifrån social, ekologisk och ekonomisk dimension för att långsiktigt nå hållbarhet. För att lyckas med sociala inversteringar krävs att projekten medverkar på utvärderingsverkstad (Högskolan Borås), följeforskning och utvärdering (KS skrivelse Dnr/KS0239).
Målet med sociala investeringar i Borås är att:
”Motverka långsiktiga ekonomiska negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid.”
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Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta strukturella normer
som exempelvis ungdomsarbetslöshet och därmed bryta negativa livsmönster och negativa spiraler som medför mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Flera kommuner, utöver Borås,
avsätter så kallade "fondmedel" utanför ordinarie budget i syfte att bryta negativa mönster,
minska risker och arbeta förebyggande.
Det ekonomiska angrepssättet vilar på ett "humanistiskt investeringstänk", som innebär att ta sig
an en större komplexitet med nya horisontella arbetssätt över både förvaltnings- och myndighetsgränser. Det innebär också att man arbetar innovativt och långsiktigt. Många kommuner har startat arbetet med sociala investeringar. Få har ”lyckats”. Det kanske ännu är tidigt att säga att de
”inte lyckats”, men få kommuner har hittat ”rätt”.
Borås har organiserat sociala investeringar på så sätt att det finns en politisk Beredningsgrupp
(sex politiker, varav två kommunalråd) och en tjänstemannadriven Samordningsgrupp (leds av
kommunchef). Beslut om vilka projekt som ska få medel tas av Kommunstyrelsen. Det finns en
handläggare som leder samordningsarbetet och är länken mellan alla grupperingar som nämnts.
Handläggare träffar projekten både enskilt och tillsammans med de upphandlade konsulterna.
Det finns fem sociala investeringsprojekt:
• Modersmålsstöd SFI. De har beviljats 1,3 miljoner. Projektet pågick 2104-2016. Projektet är
implementerat.
• Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6. De har beviljats 3, 7 miljoner.
Projektet pågår 2015-2017.
• Produktionsskolan - Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden. De har beviljats 4,1 miljoner. Projektet pågår 2015-2017.
• Schysst kompis! De har beviljats 275 000. Projektet pågår 2015-2017.
• En kommun fri från våld - De har beviljats 5,7 miljoner. Projektet pågår 2015-2019.
Företaget Payoff lär alla projekt socioekonomiska beräkningar, Payoff kommer att redovisa en
socioberäkning på varje avslutat projekt. Företaget Sweco utvärderade det första projektet (Modersmålsstöd - SFI) som nu är implementerat. Swecos slutrapport är diarieförd. Företaget VOK i
Västsverige AB fick i juni 2016 i uppdrag att följa de övriga fyra projekten samt göra en samlad
utvärdering av samtliga fem projekten efter projektens avslut.
En metodbok håller på att skrivas av Högskolan Borås. Både Payoff och handläggare skriver
varsitt avsnitt i boken. Den ska visa hur ett socialt investeringsarbete kan drivas, med både fördelar och nackdelar och dess komplexitet.
17 av 20 miljoner är förbrukade. Fem projekt har beviljats cirka 15,5 miljoner kronor. Konsulter,
upphandlingskostnader, utvärderingsverkstad på högskolan och metodboken har tillsammans
kostat cirka 1,5 miljon. Ett projekt är implementerat, två projekt avslutas i december 2017, ett
avslutas i december 2018 och det sista projektet håller på till december 2019.
Projekten har varit lyckosamma på många vis, men det har också varit både stora och små utmaningar och hinder. Vad kan vi lära av dessa projekt och vilka organisatoriska lärdomar kan vi ta
med utifrån dessa år? Utan att ha resultat från slututvärderingen - så verkar det som om projekten
haft framgångar med avsedda målgrupper (till exempel elever) men mött svårigheter och hinder
organisatoriskt.
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Organisatoriskt ansvar
Kommunchefen har samlat de personer som ingår i Samordningsgruppen plus ytterligare förvaltningschefer, samt budgetchef och ekonomichef för att fortsätta föra en dialog i frågan. Fyra möten har hållits under våren 2017. Under dialogen har framkommit att ett sätt att ta ansvar för ett
så kallat socialt investeringstänk är att ta sig an ett helt område, en hel stadsdel, där alla redan är
involverade och där nytillkomna aktörer får en tydligare roll och ett tydligare ansvar. Här ska invånarna vara medverkande och medstyrande - och efter en projektid på minst tre år ska satsningarna
vara så väl förankrade i stadsdelen att de lever vidare utan en projektorganisation.
Efter fyra möten enades gruppen om en stadsdelsövergripande satsning, där stadsdel Sjöbo föreslogs bli först ut. Arbetet (metoder och modeller) som görs på Sjöbo ska sedan kunna appliceras
på andra stadsdelar.
Kommunchef och handläggare har sedan haft möten med Beredningsgruppen angående Sjöboprojektet. Beredningsgruppen beslutade att bjuda in åtta berörda nämnder för att informera om
satsningen. Den 29 augusti hölls ett större möte med representanter från åtta nämnder. Mötet
visade på en stor enighet och en politisk vilja att påbörja en gemensam satsning på en hel stadsdel
- Sjöbo.

Varför börjar vi med Stadsdel Sjöbo?
Fritids- och folkhälsonämnden följer varje år hur folkhälsan utvecklas inom staden. Detta har
gjorts under hela 2000-talet genom ett välfärdsbokslut. Den långa tidsperioden visar hur de olika
stadsdelarna långsiktigt utvecklas inom folkhälsområdet. I många delar är det en positiv läsning,
likt landet i övrigt så lever allt fler allt längre och mår dessutom bättre. Samtidigt visar vårt välfärdsbokslut att skillnaderna i hälsan ökar. Kopplingen hälsa, ekonomi och utbildning är slående.
I de områden där medelinkomsten är högst lever också människor längst och motsatsen fattigdom leder till för tidig död.
Årets välfärdsbokslut visar på de lokala förutsättningarna utifrån de elva nationella folkhälsomålen samt ytterligare ett område som handlar om äldres hälsa. Sammantaget ger dessa fakta en bild
av Sjöbo som bör uppmärksammas. Dessutom har professionen, det vill säga personal inom socialtjänst, polis och på fritid, berättat om en ogynnsam utveckling. Samtidigt är kanske Sjöbo den
stadsdel med den största potentialen att utvecklas till en attraktiv och unik stadsdel. De boende
har via medborgardialoger och enkäter uttryckt en stor optimism om Sjöbo, miljön och närheten
till friluftsliv och till centrum, boende- och fritidsmiljöer som kan utvecklas, ett civilsamhälle som
kan göra mera, innebär att stadsdelen har resurser att utvecklas.
Goda idéer som hittills har framkommit är att utveckla verksamheten på och runt torget. Den
tomma biografsalongen kan få nytt liv genom ett intresserat civilsamhälle, torgets utformning och
skötsel kan göras mer attraktivt och liknas med ett vardagsrum fullt av initiativ och aktiviteter tomma lokaler kan få ett meningsfullt utnyttjande - biblioteket, fritidsgården, biografen och mötesplatsen kan ses som en helhet och erbjuda ett större utbud av aktiviteter och nätverksbyggande. Civilsamhällets ökade engagemang kan innebära fler initiativ på stadsdelen. Nya bostäder
kan utvecklas när trafiken är omdirigerad. Allt detta och mycket mer ska ske på initiativ av de
boende och verksamma på Sjöbo.
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Hur kan man ta sig an denna satsning?
Satsningen bör pågå från oktober 2017 till och med december 2020. Sedan bör man under två år
arbeta för att ”backa ut”. Ett förslag är att man via sociala investeringsmedel anställer en processledare som inleder hösten 2017 med att kartlägga aktörer och samtliga insatser från alla förvaltningar, bolag och andra myndigheter som redan utförs idag. De bilder som då framträder med
fakta och statistik blir projektets karta som man sedan kan följa under tre år. Under senare delen
av hösten kan processledaren anställa en projektgrupp som består av förslagvis 5-8 sjöboinvånare.
Hur ska projektorganisation se ut? Styrgrupp kommer att tas fram i samverkan med invånarna på
Sjöbo och de medverkande aktörerna. Politisk ansvarsnämnd är Fritid- och folkhälsonämnden i
nära samarbete med Arbetslivsnämnden. En viktig del i sammansättningen av styrgruppen är en
jämn fördelning av kvinnor och män samt unga och gamla. I samverkan med andra nämnder och
förvaltningar utformas mål utifrån varje nämnds ansvarsområden. En politisk referensgrupp bildas av de nämndpresidier som är mest aktiva i området. Organisationen kan formas under det
första halvåret.
Mål sätts för tre år – och sedan görs nya mål för ytterligare två år där staden backar ur som projektledande och låter sjöboborna tillsammans med verksamma aktörer på Sjöbo driva stadsdelen
vidare mot en hållbar stadsdel.
En ansökan görs till Vinnova tillsammans med Innovationsplattform Borås och Högskolans Science Park. I ansökan ingår bland annat att etablera ett innovationslabb – en innovationsmiljö.
Innovationslabbet ska bland annat drivas utifrån ett genusperspektiv och ett normkritiskt perspektiv. Dessutom ska Högskolan Borås genomföra en implementeringsstudie; det vill säga samla
in kunskap och resultat för uppskalning, så att staden from 2021 kan implementera arbetsmetoder och resultat till andra stadsdelar.

Vad kan Innovationsplattform Borås ha för roll?
Innovationsplattform Borås (IPB) är en Vinnovasatsning 2016-2018 med målet att arbeta med
hållbar stadsutveckling. Vinnova är en innovationsmyndighet som delar ut mellan 3 - 4 miljarder
till olika projekt varje år. Vinnova har ett regeringsuppdrag att främja processer som bidrar till
innovationskraft i offentlig verksamhet. Ett antal insatser genomförs inom området, bland annat
kring innovationsupphandling och testbäddar (till exempel labb).
Det finns sex plattformar i Sverige: Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm, Kiruna och Borås. Det
finns en nationell plattform som samordnar plattformarna och som för samtal med myndigheter
och departement. IPB är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby. IPB är ett samverkansprojekt mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Borås Högskola och RISE (före detta
SP).
I en kraftsamling som denna är Sjöbos behov, invånarna och alla involverades idéer de viktigaste byggstenarna.
Att våga inse behoven och att våga pröva. Plattformens uppdrag är bland annat att få staden att
arbeta tvärdisciplinellt och medverka till att få civilsamhället, brukare och invånare delaktiga.
Också att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik. Ett annat viktigt uppdrag är att se på
hinder till varför hållbar stadsutveckling inte kommer framåt. Forskning finns. Kunskap och vetskap finns, men få städer kommer framåt i hållbar stadsutveckling.
Det är av största vikt att Sjöboprojektet drivs innovationsbaserat. Att det finns frihet att testa och
pröva och utvärdera, om och om igen. En viktig del blir att invånarna får tillgång till innovationsmedel - 1,5 miljon föreslås under två år. Mycket har gjorts i tidigare nationella satsningar –
5

staden måste våga vara både radikal och prövande. Det finns mängder av lokala idéer som kan
bidra till ett lyckat projekt. Ordet tillit kommer att bli ett nyckelord.
IPBs roll är att tillsammans med Science Park ge Sjöboprojektet hög innovationshöjd. Att ha
fortlöpande kontakt med högskolans forskare. IPB bör ingå i någon form av styrgrupp eller referensgrupp. IPB medverkar i/som stöd till innovationslabbet. IPB stöttar/coachar processledaren
i ett innovativt ledarskap.

Ansökan om medel
Borås Stad planerar, tillsammans med Högskolans Science Park Borås, att söka medel från Vinnova för att delfinansiera Sjöboprojektet. Utlysningen benämns Social innovation mot segregation, och
har deadline redan 27 september.
Vinnova kan finansiera de delar i projektet som handlar om att etablera en innovationsmiljö (innovationslabb) på Sjöbo dit berörda aktörer från kommun, akademi, civilsamhälle och företag
bjuds in för att testa nya idéer för hur Sjöbo kan utvecklas hållbart.
Borås Stad kommer att ha en projekttid på tre år. Vinnovas finansierar enligt ansökan, ett projektarbete under två år. Det är viktigt att lägga en budget utifrån de förutsättningarna.
Om Fritids- och folkhälsonämnden får tillgång till kvarvarande 3 miljoner från sociala investeringar, har staden en utgångsbudget på 3 miljoner. Arbetslivsförvaltningen bidrar med 1,75 miljoner kronor till arbetsmarknadsåtgärder inom befintlig budget. Det innebär att staden i nuläget har
en budget på 4,75 miljoner. Staden kommer att ansöka om 4,75 miljoner kronor från Vinnova, då
de har en finansieringsgrad på 50 %. Det skulle betyda att projektet har en budget på 9,5 miljoner
att fördela på två respektive tre år.
Innovationslabbet sker i samverkan med Högskolans Science Park1 (Borås Living Lab), samt Innovation Square (morgondagens läromiljöer)2, Konfektionsfabrik 4.03 och Tjafs4.
Innovationslabbet skulle kunna innehålla tre delar. Det kan förändras på vägen när invånarna sagt
sitt, men en tanke kan vara:
− Maker space, i två delar i uppstartsläget. Exempelvis; elektroniskt/tekniskt och sömnad.
− Cirkulär ekonomi – inköp för utlåning av verktyg, maskiner, cyklar med mera. Denna del
skulle vidare kunna skapa fler kreativa idéer kring reparationer och utlåning. Här finns
flertal öppningar för både socialt företagande och företagande.
− Medborgardialog – samtal och förverkligande av idéer. Att få invånarna att engagera sig är
nyckeln i detta projekt. Det blir personalen på innovationslabbets uppdrag, att få invånar1

Science Park Borås, en del av Högskolan i Borås, är en innovativ mötesplats mellan forskare, företag och samhällets aktörer. Uppdraget är att
skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter.
2 Innovation Square ska initiera och driva ett antal innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar som internationella exempel på
”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär
ekonomi inom inredningsvärdekedjan. I detta kan ingå att bidra till att stärka kunskapen och utveckla rutiner inom offentlig sektor för
att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning av offentliga miljöer .
3 Den nya textila anläggningen ska erbjuda en arbetsplats för 100 konfektionsarbetare. Här ska nya affärsmodeller med fokus på cirkulär ekonomi
och flexibilitet prövas kopplat till hållbar utveckling och "design för re:design" samtidigt som maskinparken kan användas för validering av kompetenser inom sömnad.
4 Bakgrunden till projektet TJAFS är att avfallssystemet i Sverige är uppbyggt efter normen att äga en bil. Du behöver ofta en bil för att göra dig
av med skrymmande och farligt avfall, och föra bort det till en återvinningscentral, vilket innebär att det blir nedskräpat i större utsträckning i
områden där invånarna saknar tillgång till bil. Detta diskriminerar bland annat äldre och människor med funktionsvariationer, men det har även
visat sig att systemet bidrar till främlingsfientlighet. I vissa områden skylls nedskräpning, som är en konsekvens av systemets brister, på människors etniska bakgrund. I projektet ska en ny tjänst för ett biloberoende inkluderande avfallssystem utvecklas. Projektet drivs av aktörer från
kommun, näringsliv och forskning med involvering av invånare. Resultatet kan innefatta en ny IT-tjänst/app, någon form av återbruk samt socialt
och lokalt företagande.
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na att komma till Mötesplatsen och till Innovationslabbet - och att stötta invånare att förverkliga sina idéer.

Förslag på budget
Från Sociala investeringsfonden
Processledare under tre år – 650 000 x 3 år.
Omkostnader för projektledaren (lokaler, data, telefon mm)
Omkostnader för möten, workshops, utbildningar, nätverksbyggande
Summa;
Övriga budgeterade medel inom staden
Arbetsmarknadsrelaterade insatser från Arbetslivsnämnden
Summa;
Totalt Borås Stad;
Ansökan till Vinnova (OBS! Preliminär beräkning)
Innovationsmedel till invånarna under tre år
Event och andra initiativ från civilsamhället

1 750 000
1 750 000
4 750 000 kr
1 500 000
500 000

”Innovationslabb” under två år
Personalkostnader
Hyra lokaler
Verktyg, maskiner – cirkulär ekonomi
Högskolan Borås – implementeringsstudie, pris:
Summa;
Totalt Vinnova;
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1 950 000
150 000
900 000
3 000 000

1 750 000
250 000
500 000
250 000
4 750 000
4 750 000 kr

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

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) Maj-Britt
Eckerström (C) och Alexander Andersson (C): Inrätta en
Landsbygdsutvecklare!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2017-08-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0394 023
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2017-08-25 / bh

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0394 023

Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C),
Maj-Britt Eckerström (C) och Alexander Andersson (C): Inrätta en Landsbygdsutvecklare!
Kerstin Hermansson (C), Maj-Britt Eckerström (C) och Alexander Andersson (C) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 inlämnat rubricerad motion.
Motionen föreslår att Kommunstyrelsen ska uppdras att inrätta en Landsbygdsutvecklare. En landsbygdsutvecklare skulle bland annat kunna arbeta med att driva utvecklingsprocesser i landsbygdsfrågor inom Borås Stad, samordna kommunens förvaltningar i frågor som rör utveckling av landsbygden, arbeta med processer som kan leda
fram till EU-projektansökningar och som gynnar utveckling av kommunens landsbygd. Tjänsten kan stärka och utveckla mötesplatser, till exempel ortsråden, för att
stötta de aktuella målgrupperna.
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ökat ansvar för lokalt inflytande och därmed
har fritids- och folkhälsoförvaltningen fått ökat engagemang för såväl stad och landsbygd, i vilket bland annat ingår områdesnätverk och att erbjuda stöd till ortsråd. Ett
Leaderprojekt är initierat för att stödja utvecklingen av ortsråd.
Kommunstyrelsens förvaltning Stadsledningskansliet har också fått ökat ansvar för att
stödja företagare på landsbygden genom uppdraget i budget att en samordningsfunktion för landsbygdsinriktad näringslivsutveckling ska finnas under Kommunstyrelsen.
Detta arbete har påbörjats under 2017.
Borås samarbetar också bland annat med grannkommunerna och vill hjälpa fram
nytänk i utvecklingen. Genom att vara en av finansiärerna och aktörerna inom det
Sjuhäradsomfattande EU-projektet Leader Sjuhärad, så bidrar Borås till ökade möjligheter för framför allt landsbygden att utvecklas.
Leader Sjuhärad stödjer projekt med ekonomiska medel, kunskap och nätverk med
mera fram till 2020. En Sjuhäradsstrategi styr vilka insatser som ska stöttas, bland
annat är entreprenörskap, livskvalitet och service några av ledorden. Insatserna finansieras delvis av Kommunstyrelsen. Målgrupp för stödåtgärder är projekt i Sjuhärad
utanför tätorten Borås.
Kommunen har avsatt medel för lokal utveckling inom kommunen som i första hand
ska ges till aktiviteter samt mindre inköp. Sökande kan vara byalag, lokala samman-
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slutningar samt samarbetsgrupper mellan privat-, ideell- eller offentligsektor. Dessa
medel kan sökas av både grupper i staden och på landsbygden och hittills har landsbygdens grupper varit mycket aktiva i att söka.
Kommunstyrelsen anser att motionen innebär en vällovlig ambition. Den kommer att
finnas med bland många andra ambitioner i samband med arbetet med budgetprocessen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

MOTION
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-04-28

Inrätta en Landsbygdsutvecklare!
Centerpartiet vill inrätta en landsbygdsutvecklare för att stärka landsbygdens utveckling i Borås.
Vi ser att det stora engagemang som finns på den landsbygd som omger Borås ger stor utveckling
av bygden. Ett sätt att göra utvecklingen än starkare är att sammanföra civilsamhällets och
näringslivets resurser med kommunens. En utvecklare kan göra just det och se till att såväl
landsbygden som kommunen får maximalt ut av de olika resurser som finns att tillgå.
På landsbygden saknas ofta den kommunala service som är självklar för den som bor i staden.
Detsamma gäller de kommersiella bitarna, där staden har ett annat utbud än de mindre orterna
och landsbygden. Men vad gäller föreningar och ideellt engagemang är vi i Centerpartiet
övertygade om att landsbygden och de mindre orterna har ett större engagemang än staden. Vi
ser att mycket av den utveckling som sker på landsbygden sker genom föreningar och genom
näringslivet. Vi tror att bygden genom små resurser skulle kunna få en stor utväxling på det
arbete som redan sker genom att kunna samordna resurser och engagemang med de olika
möjligheter som finns inom den kommunala verksamheten.
I Borås finns idag mycket goda exempel på hur landsbygdens utveckling kan stärkas genom
samverkan med kommunen. Ett exempel är ortsrådet i Dalsjöfors, där de lokala krafterna går
samman och driver utveckling och där det sker genom samverkan med kommunen. När
stadsdelsnämnderna nu avskaffas är det också viktigt att det finns andra sätt att tillvarata det
lokala engagemanget när kommunen inte lägre är geografiskt organiserad.
I Borås Stads vision 2025 framgår:
”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande.
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva
tätorter och en levande landsbygd.”
En landsbygdsutvecklare skulle bland annat kunna arbeta med:
• Driva utvecklingsprocesser i landsbygdsfrågor inom Borås Stad
• Samordna kommunens förvaltningar i frågor som rör utveckling av landsbygden
• Arbeta med processer som kan leda fram till EU-projektansökningar och som gynnar utveckling
av kommunens landsbygd
• Stärka och utveckla mötesplatser, till exempel ortsråden, för att stötta de aktuella målgrupperna
(byalag, företag, föreningar, medborgare)
En landsbygdsutvecklare bör enligt vår mening placeras på Stadskansliet, varifrån det finns
förutsättningar att ha en samlad bild över kommunens verksamheter och resurser.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen uppdras inrätta en Landsbygdsutvecklare.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Maj-Britt Eckerström
Alexander Andersson

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Hanna Werner (MP): Cykelparkeringar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2017-09-05
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-06
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej
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2013/KS0358 514

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Hanna Werner (MP): Cykelparkeringar
Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2013 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder möjliga placeringar samt bygger lämpligt antal
cykelparkeringar. Samt att Borås Stad inför cykelparkeringsplatser i parkeringsnormen.
Följande yttranden har inkommit:
Tekniska nämnden tillstyrker motionen. Tekniska förvaltningen har i samråd med konsult
tagit fram ett förslag som beskriver nuläget och framtidsstrategier för cykelparkeringar i Borås
Stad. Detta underlag kan i valda delar ingå i en ny parkeringsnorm för Borås Stad som får
beaktas i kommande planeringsarbeten.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen. Samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt
ett förslag till cykelhandlingsplan och översänt den till Kommunstyrelsen. Nämnden ser att
båda frågorna besvaras av det liggande förslaget.
Frågan om fler cykelparkeringar uppmärksammas på flera platser och ur flera perspektiv i
cykelhandlingsplanen, där ett förslag är att antal cykelparkeringsplatser ska bevakas vid
nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.
Beträffande förslaget att inkludera cykelparkeringsplatser i parkeringsnormen är förslaget i
cykelhandlingsplanen att ta fram en separat cykelparkeringsnorm.
AB Bostäder i Borås avslår motionen. Styrelsen delar motionärens uppfattning om ett
behov av cykelparkeringar med lämpliga placeringar och möjlighet att låsa fast cykeln.
Styrelsen delar däremot inte uppfattningen att komplettera Borås Stads parkeringsnorm med
krav på cykelparkeringsplatser. AB Bostäder har vid byggandet av studentboendena vid
Kungsgatan och på Simonsland varit kritiska till den parkeringsnorm som gäller för byggande
av dessa bostäder. Det görs ingen skillnad vid byggande av studentbostäder och byggandet av
vanliga bostäder avseende parkeringsnormen. Vi hade vid dessa byggnationer uppskattat att
det funnits en annan norm för studentboende som hade inkluderat cykelparkeringsnorm.
Styrelsen anser trots detta, att vore olyckligt att tillföra en ny del i parkeringsnormen utan att
det skett en total översyn av parkeringsnormen. Vi har vid planering av byggande av andra
bostäder än studentboenden gärna sett en annan parkeringsnorm. Styrelsen anser det vore
bättre med en samlad översyn av parkeringsnormen. Dessutom håller bostadsministern
Staffan Attefall på med en översyn av de regler som gäller vid nybyggnation av bostäder och
då inte minst alla de lokala tillägg som kan finnas.
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2013/KS0358 514

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Viskaforshem AB tillstyrker motionen. Det finns redan tillräckligt med cykelparkeringar i
Viskafors. Pumpstationer med fri luft finns i Viskafors och Rydboholm. Det planeras en
station i Svaneholm.
Fristadsbostäder AB tillstyrker motionen. Tankarna som framförs i motionen ligger i linje
med det miljötänkande vårt bolag jobbar med dagligen. Fristadsbostäder tillser redan idag att
våra hyresgäster har tillgång till cykelparkering och cykelgarage, detta är en självklarhet i våra
områden.
Fristadsbostäder AB:s styrelse tycker att det bör finnas, och underhålla cykelparkeringar vid
typiska pendelparkeringar inom kommunen, t ex vid stationen i Fristad.
Fristadsbostäder AB:s styrelse är tveksamma till att cykelparkeringsplatser införs i
parkeringsnormen.
Kommunala Funktionshindersrådet tillstyrker motionen.
Centrala Pensionärsrådet tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen anser i likhet med flertalet nämnder och bolag att cykelparkeringar är
viktiga och det pågår arbete att förbättra för cykeltrafikanterna. För de kommunala
bostadsbolagen är detta en naturlig del av miljöarbetet.
Det arbete som Tekniska förvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ska tas
tillvara i det fortsatta arbetet med trafik- och parkeringsfrågor.
En omarbetning av parkeringsnormen är gjord och parkeringsnormen har delats upp i till två
styrdokument, Borås Stads riktlinjer som antogs av Kommunfullmäktige i november 2016
och Borås Stads parkeringsregler som antogs av Samhällsbyggnadsnämnden i januari 2017.
Parkeringstal för cykelparkeringar ingår.
I budget för 2017 beslutade Kommunfullmäktige om 0,5 milj kr för cykelparkeringar i
centrum.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Motion:
CYKELPARKERINGAR.
I dagens läge vill många ta sig fram med hjälp av cykel, antingen det gäller till jobbet,
skolan, affären eller nöjet. Cyklande är ett billigt, miljövänligt alternativ, som dessutom
främjar god hälsa genom att den ger bra motion. Cyklande bör underlättas så mycket
som möjligt!
Det finns emellertid flera hinder för att man skall kunna ta sig fram på cykel, ett sådant är
avsaknaden av CYKELPARKERINGAR. Med det menar jag ytor som är lämpligt
placerade och där det finns möjlighet att låsa fast cykeln.
Därför yrkar jag:
Att Borås stad utreder möjliga placeringar samt bygger lämpligt antal cykelparkeringar.
Att Borås stad inför cykelparkeringsplatser i parkeringsnormen
Hanna Werner
Fullmäktigeledamot
Miljöpartiet

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Förlängning av Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Förlänga nuvarande Bostadsbyggnadsprogram t.o.m. 2018 i väntan på antagandet av ny översiktsplan samt avtal
med Sverigeförhandlingen.

2017-09-05
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-06
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0584 270
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2017-08-29 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-09-18

Dnr 2017/KS0584 270

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Kommunfullmäktige

Förlängning av Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram
Kommunens ambitioner för att öka bostadsbyggandet är hög. Borås Stad har för avsikt att det ska byggas 800 bostäder/år vilket motsvarar en fördubbling av dagens
bostadsbyggande. Länsstyrelsen mål är att det bör byggas 702 bostäder/år inom Borås
Stad. I Plan- och Bygglovsavdelningens verksamhetsplan för 2017 finns mål om att
det ska tas fram detaljplaner för 1100 bostäder under året.
För att kunna stärka programmet med förhoppning om att ytterligare öka bostadsbyggandet behövs tydligare skrivningar kopplade till kommande översiktsplan med
exempelvis prioriteringskriterier för detaljplaner. Antagande av ett nytt Bostadsbyggnadsprogram kan därför inte ske innan Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan.
Götalandsbanan och dess stationsläge är fortfarande inte beslutad och kommer att
kopplas till avtal med Sverigeförhandlingen. Bl. a. förväntas avtal om bostadsbyggande i kommunen och även geografisk placering som kan påverka arbetssätt och
planering, vilket kan påverka utformningen av Bostadsbyggnadsprogrammet.
För att underlätta för Länsstyrelsens sammanställningar bör kommande Bostadsbyggnadsprogram ändra namn till Bostadsförsörjningsprogram.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Förlänga nuvarande Bostadsbyggnadsprogram t.o.m. 2018 i väntan på antagandet av ny översiktsplan samt avtal med Sverigeförhandlingen.
KOMMUNSTYRELSEN

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

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

3 Information
I kommunen finns, förutom de kommunala bostadsbolagen, ett flertal fastighetsägare som
har hyresrätter.
Kommunens webbplats informerar om vart man vänder sig för att söka bostad, och kommunen verkar för att fastighetsägare ger lättillgänglig och saklig information om sitt bostadsutbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning ansvarar för den kommunala tomtkön.
Riktlinje:
• Kommunen ska informera bostadssökande om den lokala bostadsmarknaden och ska
verka för att fastighetsägare informerar om sitt bostadsutbud.
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POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Tosseryd,
Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl.
För att möjliggöra en god samhällsutveckling behöver ett antal frågeställningar fördjupas i det fortsatta planarbetet. Kommunstyrelsen vill belysa följande frågor inför
granskningsskedet.
Offentlig service
Det är mycket viktigt att säkerställa områdets försörjning med offentlig service. Det är
därför positivt att planförslaget innehåller ett förslag till ny förskola. Denna måste
säkerställas i planens genomförande. Det fortsatta planarbetet bör också studera om
exploateringen även skapar behov av en ny skola, med hänsyn taget till omkringliggande skolors beläggningsgrad.
Övrig service
Kommunstyrelsen anser att den föreslagna lokaliseringen av torget bör ses över. Även
om intentionen är god att möjliggöra för lokaler i vissa byggnader är det tveksamt om
underlaget finns för att fylla dem med verksamheter. Med den föreslagna lokaliseringen kommer underlaget i princip begränsas till de boende i Tosseryd. Det bör studeras
om underlaget kan breddas genom att organisera centrumverksamheter på ett sätt
som också kan attrahera bil- och bussresenärer utmed väg 42.
Kollektivtrafik och cykel
Samrådshandlingen konstaterar att behovet av kollektivtrafik kommer öka i och med
planförslaget. Kommunstyrelsen instämmer och vill påpeka vikten av att detaljplanen
skapar förutsättningar för en god och attraktiv kollektivtrafikförsörjning genom att
möjliggöra stråk och kopplingar till hållplatser. Vidare är det mycket viktigt att områdets kopplingar till det övergripande cykelnätet ses över.
Genomförande
Planförslaget anger att kommunen ska vara huvudman för allmän plats. Tosserydsvägen är i dag en enskild väg och den del av Tosserydsvägen som inte innefattas av detaljplanen kommer även fortsatt vara enskild väg. Detaljplanens utformning behöver
ses över så att Tosserydsvägen får en tydlig och naturlig avgränsning mellan kommunal och enskild väg.
Avgränsningen mellan kvartersmark och allmän platsmark behöver ses över till
granskningsskedet. Gator som behövs för allmänna behov bör utgöra allmän plats,
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medan gator som endast behövs för att säkerställa tillfart till ett mindre antal bostäder
kan utgöra kvartersgator. Avgränsningen mellan kvartersmark och allmän plats, NATUR, bör ses över utifrån det perspektiv att avgränsningen ska upplevas som logisk
samt att den ska underlätta för framtida skötsel.
Bullerplank som föreslås uppföras utmed riksväg 42 ska placeras på kvartersmark.
Planket ska enligt planbeskrivningen placeras 12 meter från vägmitt, vilket föranleder
att planområdesavgränsningen kan behöva ses över. Även planbestämmelserna behöver ses över avseende byggrätter som gränsar till allmän plats, samt egenskapsbestämmelsernas detaljeringsgrad.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planförslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2017-06-30 §9

BN 2017-804.

Inbjudan till samråd för detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m.fl. - Räfseryd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom fastigheten
Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets föreslås även en mindre centrumpunkt med
lokaler i bottenvåningarna på närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en ny
angöringsväg genom området till samhället Tosseryd, vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning
från Tosserydsvägen till riksväg 42.
Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och
Räfserydsskogen. Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås centrum ca 5,5 km. En
behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som
utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i
frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella
hyresgäster om innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för
vägföreningar, intresseföreningar m.m. ombeds informera
övriga delägare/medlemmar om innehållet i detta brev. Den
som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan
förlora rätten att överklaga.
Samrådstiden pågår 10 juli 2017 – 4 september 2017.
Samrådsmöte
Den 22 augusti kl. 17:00-20:00 är det öppet hus/samrådsmöte i hembygdsgården i Tosseryd med
tjänstemän från kommunen på plats.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55. Med hänsyn till semestrar kan
stadshuset vara stängt för dagen och det kan tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Samrådstiden har därför gjorts längre än de fyra veckor som annars är normalt.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 4 september 2017via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2017-804. Yttrandet önskas som digitalt
textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka
synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m.fl. - Räfseryd
Samråd

BN 2017-804

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl. i Tosseryd.
Detaljplanen möjliggör att upp till cirka 460 bostäder kan
uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av
t.ex. radhus och parhus eller som fristående villor samt
flerbostadshus. Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m.
kommer att studeras vidare inför granskning av detaljplanen.
Utgångspunkten för samrådsförslaget och vidare arbete är så
här långt att utveckla ett område i nära samklang och med
hänsyn till naturen och den befintliga lantliga karaktären som
finns i området idag.
Dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 föreslås att
stängas av för biltrafik på grund av säkerhetsrisk och ersättas
med en ny huvudgata genom planområdet som ansluter till
riksvägen vid en ny cirkulationsplats - Långestedsrondellen i
södra delen av området. Utmed Tosserydsvägens nya sträckning föreslås en gång- och cykelväg. Tosserydsvägen kommer
i sin nya sträckning fortsatt att vara tillfartsväg för befintliga
bostäder nordost om planområdet, där vägen övergår till att
vara enskild i form av en gemensamhetsanläggning.
Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa.
Enligt Borås Stads Vision 2025 ska befintliga boendemiljöer
förtätas och staden strävar efter att tredubbla antalet invånare.
Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a.
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna
utredningar kommer också att kompletteras och revideras
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssynpunkter.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 30 juni 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets mitt föreslås även en
mindre centrumpunkt med lokaler i bottenvåningarna på
närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra
en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd,
vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvägen till riksväg 42.

Planområde

Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om
samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen.
Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås
centrum ca 5,5 km. Området består till stor del av skog och
ängsmark med gles bebyggelse. Planområdet utgörs av fem
fastigheter där 2:25, 2:11 och 2:10 ägs av privatpersoner,
Torpa-Sjöbo 2:24 av aktuell exploatör respektive 2:2 av
kommunen. Planområdet omfattar cirka 12,5 ha.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
för etapp 1 är beräknad till 2019.

Process

Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a.
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna
utredningar kommer också att kompletteras och revideras
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssynpunkter. Sammanfattningsvis omfattar detta arbete:
»

Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och
yttre miljö (allmän plats och kvartersmark) samt
fördjupade studier av gatuutformningar, skötsel samt
frågor kopplade till befintlig vägsamfällighet.

»

Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens
tillgänglighet till områdets grönområden, däribland
klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge
och utformning av allmän lekplats, tillståndsprövning
då föreslagen bebyggelse innebär ingrepp i fornlämning.

»

Bullerutredningen för att mer ingående studera erforderliga lägenhetslösningar och gårdar.

»

Dagvattenutredningen för att studera erforderliga åtgär
der med hänsyn till exploateringsgraden och andelen
hårdgjord yta samt risken för läckage av släckvatten.
Avsikten är också att vidare studera hur dagvattenlösningar kan utformas för att berika miljön i området.

»

Teknisk försörjning såsom omläggningar, nyanläggningar och förstärkningsåtgärder i vatten, avlopp,
värme, el, tele och fibernät.

»

Avfallshantering avseende säkerhet och tillgänglighet
samt behov av och lämplig placering av återvinningsstationer.

»

Genomförandefrågor såsom ansvarsfördelning och
finansiering, marköverlåtelser, ledningsomläggningar
m.m samt fortsatta avstämningar med boende i området
respektive vägföreningen.

Gällande detaljplan

Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För
en liten del av den sydvästra delen av planområdet gäller plan
P1146 som vann laga kraft 2010-07-01. Genomförandetiden
på tio år har nyligen gått ut. Den gällande planen anger Natur
och Genomfart för de berörda delarna.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft
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3 kvartalet 2017
2 kvartalet 2018
4 kvartalet 2018
1 kvartalet 2019
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Planområdets läge (röd cirkel) i förhållande till Borås centrum.

Fastighetskarta

Öresjö

Riksväg 42

Skogsryds
restaurang

ÖSS
Rodklubb

Sjöbo
badplats

Älvsborgsbanan

Skala 1:50000

Klätterväg
Industriområde

Stora
Tosserydssjön

Lilla
Tosserydssjön

Översikt aktuellt planområde med omgivning.
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Övergiven bebyggelse sydväst om planområdet. Fastighet 2:11.

Befintlig bebyggelse längs riksväg 42.

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Panoramavy över området sett från höjdpartiet i väster. Bilden tagen under våren 2017 efter att avverkning skett inom stora delar av planområdet.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Befintlig bebyggelse inom planområdet består idag av en
gårdsfastighet som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. Av
dessa byggnader föreslås kontorsvillan rivas för att lämna
plats för ny bebyggelse, medan övrig bebyggelse behålls.
Nordost om området finns samhället Tosseryd.

Ny bebyggelse

Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad
bebyggelse uppförs i området fördelat på flera bebyggelsegrupper åtskiljda av grönytor och stråk samt nya vägar. Totalt
möjliggör detaljplanen 350-400 lägenheter och cirka 60
enfamiljshus.
Förslaget är disponerat med hänsyn till platsens förutsättningar respektive möjligheten till att skapa attraktiva
bostäder nära naturen och vissa med utsikt över området
och Öresjö. Bland annat har de högsta naturvärdena i norr
respektive söder undanhållits från ny bebyggelse och likaså
ett skogsparti i områdets mitt där fornlämningar respektive
ett antal äldre lövträd och ekar står.

Väster om den nya föreslagna sträckningen av Tosserydsvägen föreslås bebyggelsen placeras i grupper kring en gemensam bostadsgård. Karaktären är lantlig med mindre och
byggnadsvolymer som skapar ett gemensamt grönt gårdsrum
mot vilken entréer är vända. Strukturen ger samtidigt möjlighet till att avskärma buller från riksvägen väster om området.
Öster om nya Tosserydsvägen är strukturen och byggnadsvolymerna mer varierade. I nordöstra delen, som är flackare,
föreslås radhus, punkthus och lameller inplacerade tätt
omgiven av grönska, medan i södra delen är höjdskillnaderna
större och radhus och lameller föreslås placeras i suterräng
utmed branterna.
I mitten av planområdet föreslåsen något högre och tätare
exploatering kring en lokal centrumpunkt som utvecklas
som torg på ömse sidor av Tosserydsvägen. Kvarteret på
östra sidan inrymmer här ett något högre punkthus som
markerar platsen och i bottenvåningarna inryms lokaler för
mindre centrumverksamhet. I samma kvarter föreslås även
en förskola kunna inrymmas.

Planområdet sett från sydväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer. Gröna pilar illustrerar principen
om ett par större grönstråk genom området, som sparas ut och förstärks.
DETALJPLAN
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Landskapsbild och gestaltning

Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga
bebyggelsetypologier, material mm kommer att studeras
vidare inför granskning av detaljplanen. Utgångspunkten för
samrådsförslaget och vidare arbete är så här långt att utveckla
ett område i nära samklang och med hänsyn till naturen och
den befintliga lantliga karaktären som finns i området idag.
Detta föreslås bl.a. ske genom att tydliga grönstråk sparas
ut för att inte skapa för stora sammanhängande bebyggelsegrupper och för att samtidigt skapa öppna och tillgängliga
passager och platser för såväl boende och besökare respektive
växter och djur. Genom att spara ut höjdpartier, befintliga
bäckområden och våtmarker samt genom att skapa sammanhängande gröna stråk och platser får områdets starkaste
karaktärsdrag fortsatt vara det dominerande i landskapsbilden. Till detta angreppssätt hör samtidigt att bebyggelsen
bör placeras varsamt i terrängen och att befintlig vegetation
sparas ut och förstärkas för att med tiden låta naturen växa
sig nära inpå husen utan tydligt markerade tomgränser.
Volymer, fasaduttryck och material bör utformas och väljas
utifrån målsättningen om att skapa ett nytt och attraktivt
område som inordnar sig i naturen och som i delar hämtar
inspiration utifrån t.ex. traditionellt lantliga karaktärsdrag
och kvaliteter.

En villa, kallad ”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag ombyggd på
ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet har gått förlorat.

Historik och kulturmiljöer

Planområdet omfattar inga kulturhistoriskt värdefulla objekt
enligt Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Planområdet var ursprungligen till största delen jordbruksmark,
men har också varit bebyggt med enstaka sommarvillor
vilka uppfördes under perioden 1890-1910. En villa, kallad
”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag
ombyggd på ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet
har gått förlorat.

Planområdet sett från nordväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer.
8
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Bostäder

Befintlig bebyggelse som föreslås behållas inrymmer två
bostäder i form av ett enfamiljshus. Genomförs planen kan
upp till cirka 460 nya bostäder komma att byggas i området.
Syftet är att uppnå en varierad bebyggelse med flera olika
boendetyper fördelat på lägenheter, radhus, kedjehus och
friliggande enbostadshus. Bebyggs området i enlighet med
illustrationskartan blir fördelningen av bostäder 350-400
lägenheter och resterande cirka 60 bostäder i form av enfamiljshus (radhus, kedjehus och friliggande enbostadshus).

Arbetsplatser

Idag finns inga arbetsplatser inom planområdet men sydväst
om området ligger ett mindre industriområde och butik för
skyddskläder.

Enskild väg till fastigheten 2:10 i planområdets södra del.

Aktuell detaljplan medger i huvudsak bostäder och förskola.
En mindre andel centrumverksamhet kan tillkomma. Nya
arbetsplatser inom planområdet kan därmed komma att
utgöras av förskola samt viss handel.

Offentlig service

Inom planområdet saknas offentlig service. Närmaste
skolorna är Sjöboskolan (förskola, låg- och mellanstadium)
och Erikslundskolan (högstadium). Skolorna ligger på drygt
2 respektive 4 km avstånd från planområdet. Närmsta
vårdcentral, äldreboende och bibliotek finns i centrala Borås,
ca 5,5 km bort. Planförslaget möjliggör etablering av en
förskola i den mittersta delen av planområdet.

Kommersiell service

Kommersiell service finns i centrala Borås i form av bland
annat livsmedelsbutiker, banker, blomsterbutiker, caféer och
restauranger. Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i
den mittersta delen av planområdet vid föreslaget torg utmed
Tosserydsvägens nya sträckning. I anslutning till torget
föreslås även en ny busshållplats för linje 31 mellan Tosseryd
och Borås centrum.

Tillfällig gång- och cykelbana längs riksväg 42. En ny gång- och cykelväg föreslås
utmed Tosserydsvägens nya sträckning genom planområdet från vilken separata
gång- och cykelvägar kopplas mot riksvägen.

Tillgänglighet

Planområdet är relativt kraftigt kuperat och det skiljer cirka
20 meter mellan den lägsta och den högsta delen av området.
Nya föreslagna vägar genom planområdet kommer att
kunna anläggas med acceptabel lutning från vilka föreslagen
bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget
innebär uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla
tillkommande byggnader och gårdar ska vara tillgängliga
för funktionshindrade enligt de krav som finns i Boverkets
byggregler, BBR.

Befintlig utfart från fastigheten 2:25 via fastigheten 2:24.

DETALJPLAN
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet gränsar till riksväg 42 (70 km/h) i väster, från
vilken det idag finns fyra mindre in-och utfarter till befintliga
hus inom och i direkt anslutning till planområdet. Det finns
även en lite större väg (Tosserydsvägen) som leder tvärs
igenom planområdet, vidare mot samhället Tosseryd öster
om planområdet. Trafikverket har utfört en förstudie (201206-30) och bedömer att Tosserydsvägen utgör en trafikfarlig
korsning utmed riksväg 42. Planförslaget föreslår därför att
utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning genom
planområdet med infart från Långestedsrondellen.

Långestedsrondellen angränsar planområdet i sydväst.

Den föreslagna vägsträckningen föreslås därmed försörja
både befintlig bebyggelse i Tosseryd och befintlig och
tillkommande bebyggelse inom planområdet, som ligger
placerad utmed den nya sträckningen av vägen respektive
utmed ett par mindre utstickande vägslingor som avslutas
med vändplats eller går i en båge tillbaka till huvudvägen.
I västra delen av planområdet ligger en villafastighet
(Torpa-Sjöbo 2:25) som idag har tillfart från riksvägen via
fastigheten 2:24. En möjlighet med den nya sträckningen av
Tosserydsvägen är att fastigheten 2:25 istället kan nås från
öster, vilket minskar olycksrisken utmed riskvägen samtidigt
som möjligheten finns att undvika öppningar i förslaget
bullerplank.

Riksväg 42 strax norr om Långestedtsrondellen.

Direkt söder om planområdet ligger en villafastighet (TorpaSjöbo 2:11) som idag har tillfart från Långestedtsrondellen
via en mindre grusväg över fastigheten 2:24. I samband med
att Tosserydsvägen kopplas till Långestedatsrondellen så
föreslås grusvägens södra del flyttas något öster ut närmare
dagvattendammen och kopplas på Tosserydsvägen.

Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns idag ingen separat gång- och
cykelväg utan trafik blandas på områdets mindre grusvägar
och längs Tosserydsvägen. Mellan Långestedsrondellen
och Tosserydsvägen, utmed riksväg 42 finns en gång- och
cykelbanan avskild genom betongfundament, vilket är en
tillfällig konstruktion. Söder om planområdet, längs med
Nordskogsleden, finns en gång- och cykelbana som mynnar
ut vid Sjöbo Klint och vidare kopplar till de befintliga gångoch cykelstråken i Sjöbo. När Långestensrondellen anlades
gjordes ett övergångsställe som kopplar busshållplatsen med
gång- och cykelstråken in till Sjöbo och längs med Nordskogsleden. Däremot saknas det möjlighet att korsa vägen
söder om rondellen.
Aktuell detaljplan innebär inte några förändringar för gångoch cykeltrafik utanför planområdet men inom planområdet
kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med den
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Busshållplats Däckvägen vid Långestedsrondellen

Busshållplats Tosserydsvägen. Planförslaget föreslår att hållplatsen tas bort och
ersätts med en ny hållplats utmed ny föreslagen väg.
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Dagens infart till planområdet från Långestesrondellen

nya sträckningen av Tosserydsvägen. Längs övriga gator
som löper ut från Tosserydsvägen anläggs trottoarer medan
cyklister blandas med bilar på körbanan. Från Tosserydsvägen kopplas separata gång- och cykelvägar ner mot riksvägen,
dels i höjd med föreslaget torg och busshållplats och dels i
läget för befintlig utfart från Tosserydsvägen mot riksvägen.

Cykelparkering

Borås stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för
att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar. Inom
planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 kvm
bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och
vara trygga, lätta och bekväma att nå och använda.

Kollektivtrafik

I anslutning till planområdet finns tre befintliga busshållplatser, en i Tosseryd vid korsningen Tosserydsvägen och
Sågvägen och två längs riksväg 42, benämnda Däckvägen
och Tosserydsvägen. Däckvägen ligger direkt norr om
Långestedsrondellen och hållplatsen Tosserydsvägen ligger
vid korsningen mellan riksvägen och Tosserydsvägen.
Hållplatsen i Tosseryd trafikeras av linje 31 som kör mellan
Tosseryd och Borås centrum, och hållplatserna utmed
riksvägen trafikeras av linje 32, 150, 340 och 582 som kör
mellan Fristad och centrum. Linje 31 går med en timmes
mellanrum på morgonen och eftermiddagen och linjerna
utmed riksvägen går dagtid med en halvtimmes mellanrum,
samt varje kvart på morgonen och eftermiddagen. Restiden
från de två hållplatslägena utmed riksvägen till Södra torget i
Borås centrum är ca 5 minuter och med linje 31 nås centrum
på ca 20 minuter.
Med den föreslagna bebyggelsen skapas ett avsevärt utökat
behov av kollektivtrafik i Tosseryd och en ny busshållplats
föreslås därför inom planområdet utmed den föreslagna
sträckningen av Tosserydsvägen. Där kan ett mindre
lokalt centrum och torg etableras som nås inom 400 meter
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från nytillkommande bebyggelse. Samtidigt bibehålls och
kompletteras kopplingarna ner mot riksvägen där övriga
linjer går att nå.

Biltrafik och bilparkering

Tosserydsvägen är idag en enskild väg som främst trafikeras
av tillfartstrafik till Tosseryd. Då vägen leds om genom
planområdet med anslutning till Långestedsrondellen föreslås
sträckan inom planområdet istället vara en kommunal allmän
väg. Genomsnittligt antal bilresor som planområdet genererar per dag har uppskattats till strax under 2000 stycken.
Uppskattningen har gjorts genom att använda Trafikverkets
trafikalstringsverktyg och baseras på att området bebyggs
enligt illustrationskartan, dvs. med cirka 400 lägenheter och
60 enfamiljshus i form av radhus och kedjehus. Bedömningen
är mot den bakgrunden att befintlig infrastruktur i anslutning
till planområdet har tillräcklig kapacitet för att hantera den
ökning av biltrafik som planområdet genererar.
Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna
enligt kommunens parkeringsnormer. För flerbostadshusen
ska gemensamma parkeringar anordnas i garage under
byggnader eller samlat i carport på kvartersmark enligt
de krav på antal parkeringsplatser som finns i Borås Stads
parkeringsnorm. För friliggande enbostadshus, radhus och
kedjehus anordnas parkering på den enskilda fastigheten.
Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter än tidigare. Inom planområdet gäller för bostäder 11
platser per 1000 m² bruttoarea (BTA).

Angöring och utfarter

Planförslaget föreslår att Tosserydsvägen stängs av och
ersätts med en ny väg genom planområdet och ansluts till
Långestensrondellen. Ny och befintlig bebyggelse angörs från
föreslagen genomfartsväg och vidare via anslutande lokalgata.
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fuktstråk under riksväg 42 genom en trumma. Och i södra
området löper en svacka där vatten från utredningsområdet
samt naturmark uppströms avrinner via en bäck till en
våtmark/groddamm samt två stycken dagvattendammar strax
sydväst om planområdet.

Befintliga dagvattendammar vid Långesstensrondellen.

I samband med exploatering i området ökar andelen hårdgjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att
undvika översvämning och minska planområdets påverkan
på nedströms recipienter ska fördröjning av dagvattenavrin
ning till att motsvara samma nivåer som befintlig naturma
rksavrinning. Inför granskning av planen kommer lämpliga
lösningar och behov av nya ledningsdragningar att utredas.

Riksintressen

Värme

Riksväg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan utgör riksintresse
för kommunikation. Bebyggelse inom planområdet ligger
utanför Trafikverkets väghållningsområde och bedöms inte
påverka möjligheten till underhåll och framtida förbättringsåtgärder av vägen. Mellan planområdet och järnvägen finns
dessutom redan befintlig bebyggelse.
Prickad mark i plankartan säkerställer att inga byggnader
kan uppföras närmare än 25 meter från vägkanten, se vidare
under risk. Utmed vägens östra sida inom planområdet
föreslås en 3 meter hög bullerskärm uppföras 12 m från
vägmitt, se vidare under Buller och vibration. Bedömningen
är att inga riksintressen påverkas negativt vid ett plangenomförande.

En ny fjärrvärmestation planeras att byggas längs riksväg 42
väster om Långestensrondellen. Därmed ges möjlighet att
koppla fjärrvärme till planområdet via ledningar i föreslagen
vägsträckning, vilket kommer att utredas vidare inför granskning av planen.

El, tele och fiber

Idag finns el och teleledningar inom planområdet och befintlig bebyggelse i Tosseryd, nordost om planområdet matas
med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs riksväg 42.
När området exploateras behöver ny ledningar dras längs

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Idag har befintliga byggnader inom planområdet enskilda
anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i Tosserydsvägen. Planområdet och Tosseryd kommer med förslaget
att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp
som förläggs i Tosserydsvägen och utmed övriga lokalgator
fram till bebyggelsen. För att detta ska vara möjligt krävs
nya pumpstationer och tryckstegringsstationer, vars omfattning och placering får utredas vidare inför granskningen av
förslaget.

Lövträd i sluttningen i mitten av planområdet, sett från höjden mot sydväst.

Dagvatten

En första utkast till dagvattenutredning har tagits fram
genom COWI. Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk.
Området kan delas in i tre delavrinningsområden; norra
området, mittenområdet och södra området. Från norra
området sker avrinning idag till en större bäck precis norr
om planområdet samt i dike längs med Tosserydsvägen. Allt
vatten leds därefter under riksväg 42 genom en trumma.
Vattnet från mittenområdet avrinner via en bäck och ett
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Hagmarker kring Räfseryds gård i södra delen av området.
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Identifierade hänsynsobjekt (numrerade och gultonade) och värdelement (äldre
lövträd markerade med små gula symboler) som berör planområdet.

Utpekade biotopskyddsområden norr respektive söder om planområdet.

Tosserydsvägens nya sträckning. I samband med exploatering
behöver också nya transformatorstationer tillkomma inom
planområdet, vars placering och omfattning får utredas
vidare inför granskningen av planen.

lägsta och högsta punkten inom planområdet. I sluttningen
mot nordost växer stora lövträd, bland annat ek och bok.
Området omgärdas av skogsklädda branter.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.
Föreslagen gatuutformning och placeringen av bebyggelsen
möjliggör att avfall hämtas på ett säkert sätt. Behovet av
och lämplig placering av återvinningsstationer kommer att
utredas vidare inför granskning av planen.

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet består av ängs- och skogsmark (varav en stor
del skog i mitten av området har avverkats våren 2017),
gräsbevuxen hagmark samt en del hårdgjorda ytor kring de
befintliga byggnaderna. Området är relativt starkt kupperat
med både mindre kullar, höga branter och bäckdalar.
Markytan sluttar från mitten av området i sydvästlig riktning
ner mot riksväg 42, med en skillnad på drygt 20 meter mellan

DETALJPLAN

Genom Naturcentrum har en bedömning (2016-10-25)
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i utredningen har tre identifierade hänsynsobjekt markerats. Det första
är beläget norr om planområdet och präglas av äldre granskog, björk, klibbal och det finns gott om fallna träd. Skogen
norr om Tosserydsvägen bedöms ha högre naturvärde än den
söder om. Det andra objektet/området är beläget sydost om
planområdet och består av granskog i storblockig brant med
inslag av grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen
av objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Det tredje
hänsynsobjektet är beläget i söder inom planområdet och
består av dammar och fuktstråk. Dammarna har potential
för grodor. Fuktstråket med sin närmaste omgivning kan ha
betydelse för grodor, snäckor och sniglar
Sammanfattningsvis så har planområdet som helhet sannolikt inte någon väsentlig funktion för några skyddsvärda
växt- och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De
utpekade hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till
den biologiska mångfalden och kan utgöra värdekärnor för
en del arter, även om det sannolikt inte rör sig om några
rödlistade eller särskilt skyddsvärda arter. Högst naturvärde
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inom planområdet har bäckdalen vid Sågsvedjan (både som
livsmiljö och spridningstråk), kring vilken det är värdefullt
att lämna en bred kantzon om området exploateras.
Dammarna vid Långesstensrondellen och tillhörande
fuktstråk har potential som livsmiljö för åkergroda och vanlig
groda (och andra fuktälskande organismer). Dock är det inte
känt om grodorna fortfarande reproducerar sig i området vid
Långstedsrondellen. De små fuktstråken i planområdet kan
behålla eller få ökad betydelse för den biologiska mångfalden
med en omsorgsfull dagvattenplanering. I mitten av planområdet finns ett antal äldre lövträd och ekar. Utifrån landskapssynpunkt bedöms träden ha estetiska värden.

Grönområdesplan

Planområdet omfattas i södra delen av stadens grönområdesplan i form av utpekat grönstråk vid Öresjö, se beskrivning
under kap 10. Övergripande beslut.

Lek och rekreation

Planområdet bör inrymma kommunal lekplats vilket får
studeras vidare inför granskningen. Möjligt läge kan vara i
planområdets mitt nära den västra höjden och torget, där en
naturnära och terränganpassad lekplats kan utformas. Föreslagen förskolegård i östra delen utformas för lek men bör
efter skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.
Planområdet gränsar till Rävserydsskogen som i sin tur är
sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har
höga frilufts- och rekreationsvärden och vid Tosserydssjöarna finns möjlighet till bad. Öster om planområdet finns
välbesökta och välkända klätterväggar, dit allmänhetens
tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad.

Skyddad natur

Planområdet gränsar i sydost och i norr till biotopskyddsområden som även är utpekat som nyckelbiotoper. En
fältundersökning har utförts av COWI (2013-08-22) i syfte

att utreda påverkan från en möjlig angränsande bebyggelse
på det närliggande södra biotopskyddsområdet samt föreslå
vilka försiktighetsåtgärder som kan vara aktuella. Fältundersökningen av området och relevant lagstiftning indikerar att
någon form av skyddszon är nödvändig. En sådan skyddszon
skulle dels syfta till att skydda de planerade bostäderna från
risker i form av fallande träd. och dels skydda biotopskyddsområdet från kanteffekter såsom ökad vindexponering och
ljusinsläpp. En rimlig storlek på skyddszonen är 30 meter,
vilket klaras med aktuellt exploateringsförslag.

Fornlämningar och kulturminnen

Enligt en arkeologisk utredning utförd av Lösöse museum
(2016-04-14) framkom två nya fornlämningar i form av en
boplats/aktivitetsyta (Ny 1) med anläggningar och fynd
samt ett röjnings-röseområde (Ny 2) av förhistorisk karaktär.
Länsstyrelsen bedömer att lämningarna ska betraktas som
fornlämningar och för dessa gäller kulturmiljölagens bestämmelser.
Med aktuellt samrådsförslag föreslås området vid Ny 1 sparas
ut som grönområde medan området vid Ny 2 föreslås tas i
anspråk för ny bebyggelse. Den planerade exploateringen kan
därför innebära ingrepp i fornlämning och kräver således
Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap 12 §.
Vidare utredning och tillståndsprövning kommer att ske
inför granskning av detaljplanen.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk undersökning har utförts av Norconsult (201701-23) och i samband med det gjordes även en bergteknisk
utredning samt radonmätningar. Enligt SGUs jordartskarta
utgörs jordlagren i området uteslutande av sandig morän. I
den nordöstra samt den sydvästliga delen av planområden, i
anslutning till Fristads- och Däckvägen, utgörs ytjordlagren
av kärrtorv. I den norra delen av det aktuella området förekommer tunna jordtäcken. Majoriteten av detaljplaneområdet
bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topografiska förutsättningarna vara fritt från skredriskområde.
Inom planområdet finns tre identifierade hällområden. Den
ena är en mindre kulle i områdets västra del (1), den andra
är en höjdrygg som är belägen i anslutning till planområdets
östra begränsning (2) och den tredje är en höjd som avslutas
i områdets norra del (3). I den östra delen av planområdet
har två platser definierats med risk för blockutfall. Blocken
bedöms utgöra en risk i det fall de är kvar efter exploatering.
Utifrån den geotekniska undersökningen ges tre rekommendationer: Den första rekommendationen utgår från stabilitet.
Utifrån den genomförda beräkningen bedöms stabiliteten
inom detaljplanområdet vara tillfredställande för befintlig

Klätterklipporna direkt öster om planområdet
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Två identifierade fornlämningar inom planområdet.

Tre identifierade hällomården inom planområdet. Punkterna A, B och C markerar
lokaler med risk för blockutfall.

topografi med en utbredd marklast på 30 kPa. Vid förändring
av befintlig topografi genom schakt skall stabilitet verifieras
för den aktuella åtgärden.

Förorenad mark

Den andra rekommendationen utgår utifrån blockras/ utfall.
Det två identifierade blocken vid det östra hällområdet
bedöms utgöra en risk i det fall det är kvar efter att tomterna
bebyggts. I samband med att tomterna bebyggs skall blocken
tas bort i samband med beredning. Även blocken vid det
norra hällområdet bör tas bort. Detta för att minska någon
risk under beredningsfasen.
Den tredje rekommendationen behandlar grundläggning.
Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grundläggas
med platta direkt på berg alternativ med platta på mark i
området med jämna jorddjup. Flerbostadshus kan grundläggas direkt på berg alternativ med stödpålar och/eller plintar
till berg vid större jorddjup.
I ett detaljerat utredningsskede rekomenderas att kompletterade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att
avgöra lämpliga grundläggningsmetoder, höjdsättning samt
omfattning av bergschakt. Planområdet klassificeras som
lågradonmark och kräver inga åtgärder i byggkonstruktion.

DETALJPLAN

En översiktlig inventering av planområdets bebyggelsehistoria har gjorts. Inga kända förorenande verksamheter har
funnits i området och marken har inte använts för upplag
eller dylikt. Det finns heller inga spår av större mängder
fyllnadsmassor eller gömda soptippar. Bedömningen är att
det inte finns någon förorenad mark inom planområdet.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter från Öresjö som är
kommunens vattentäkt. Mellan planområdet och sjön finns
riksväg 42, järnvägen Älvsborgsbanan samt Örestrand som
är ett skogsområde utmed strandlinjen. Där finns också en
badplats.

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd. Öresjö har ett
strandskydd på 200 meter och planområdesgränsen ligger
som närmast cirka 250 meter från strandkanten.
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Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö och
därmed finns restriktioner för vad man får göra inom
planområdet, se vidare under beskrivning av dagvatten.
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. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk status.
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlösningar kommer till, se vidare under beskrivning av dagvatten.
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Släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Öresjö. Frågan kommer att utredas vidare inför granskning
av detaljplanen.

7. Sociala perspektiv
Förslaget innebär att området öppnas upp och tillgängliggörs
för allmänheten och för kringboende, genom att i stora delar
planläggas som allmän plats och iordningsställs som gata,
gång- och cykelvägar, torg eller utvecklas som naturområde.

Trygghet

Med aktuell exploatering skapas tryggare och säkrare
gång- och cykelstråk mellan Tosseryd och riksväg 42 där
flera busslinjer passerar. Med fler boende i området befolkas
området även under fler av dygnets timmar.

Mötesplatser

I planområdets mitt föreslås ett mindre lokalt centrum
med förskola och kollektivtrafik etableras. Med förslaget
förbättras även tillgängligheten till platsens mest intressant
naturområden så som utsikthöjder, bäckdalar, klätterklippor,
fornlämningsområden mm samtidigt som gångvägar och
stigar kan förbättras.

8. Störningar på platsen
Risk

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt gods-trafiken på riksväg 42 och järnvägen
Älvsborgsbanan. En detaljerad riskbedömning har tidigare
utförts av WSP (2014-05-27) i syfte att utreda risknivåerna
för bostäder inom planområdet.
Inom planområdet rekommenderas ett skyddsavstånd
till riksväg 42 om 25 meter från vägkant räknat. Inom
skyddsavståndet kan odling, ytparkering och friluftsområde,
t.ex. motionsspår tillåtas, men inte garage. Byggnader som
placeras på ett skyddsavstånd om 25-35 meter från riksvägen
bör utformas med möjlighet till utrymning bort från vägen.
I de fall bebyggelsen är belägen lägre än vägbanan rekommenderas även riskreducerade åtgärder som begränsar att en
pölutbredning sprider sig från vägbanan. Exempel på lämpliga åtgärder är ett dike eller kantsten. En exakt utformning
behöver utredas i detalj för att säkerställa den riskreducerade
effekten. Om ovanstående förslag på riskreducerade åtgärder
vidtas bedöms risknivån nå en låg och acceptabel nivå för
planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Buller och vibrationer

En första bullerutredning med beräkningar för ljudnivån vid
den nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet
av Gärdhagen Akustik (2017). Beräkningen omfattar A-vägd
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från omgivande
väg och tågtrafik samt lokal trafik inom planområdet från
befintlig och planerad bebyggelse. Förslaget inkluderar en tre
meter hög bullerskärm motsvarande den som idag finns vid
befintlig villafastighet Torpa-Sjöbo 2:25, som placeras öster
om riksväg 42 på ett avstånd av 12 m från vägmitt.
Beräkningarna visar att endast ett fåtal av de översta våningsplanen i planerad bebyggelse närmst riksvägen berörs av
ekvivalenta nivåer över 60dB(A) och därför bör utföras med
minst hälften av bostadsrummen mot en sida där 55 dB(A)
inte överskrids vid fasad. Föreslagen bebyggelseplacering och
utformning bedöms därför möjlig att studera vidare och mer
detaljerade studier kommer att tas fram inför granskning av
detaljplanen.

Luftkvalitet

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
och bebyggelse bedöms inte påverka halterna negativt av
betydelse. Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i
detaljplanen.
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

9. Planbestämmelser
Användning av mark och vatten

Bestämmelserna reglerar dels allmänna platser och dels
kvartersmark. Allmänna platser ägs och sköts av kommunen
och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser
gata, torg, gång- och cykeltrafik respektive natur. Kvartersmark får nyttjas för angiven användning och bebyggas i den
omfattning som bestämmelserna medger.

DETALJPLAN

Allmänna platser

Gata - Utformas som gata för fordonstrafik med trottoar
för fotgängare alternativt separat längsgående gång- och
cykelbana.
Torg - Utformas som torgplats för möten och vistelse med
markstensbeläggning, sittytor, belysning och planteringar.
Natur - Naturområde där befintlig vegetation bibehålls och/
eller ny vegetation planteras. Användningen möjliggör även
att gång- och cykelbanor kan anläggas, men motorfordon får
inte framföras. Marken ägs och sköts av kommunen.

Kvartersmark

Bokstaven B - Står för bostäder och tillåter all form av varaktigt boende i olika former av bostadsbyggnader som ryms
inom angiven exploatering och utformning. Indexering i
form av B2 innebär att bostadsinnehåll ej tillåts i byggnadens
entréplan till förmån för i det här fallet centrum/lokaler.
Bokstaven C - Står för centrum och tillåter all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och
samlingslokaler.
Bokstaven S - Står för skola och tillåter skola- och förskoleverksamhet, men är inte ett krav.

Egenskapsbestämmelser

Bestämmelserna reglerar hur allmän plats respektive kvartersmark ska eller inte får utformas, i vilken omfattning, eller
under vilka förutsättningar. Bestämmelser som regleras med
en bokstav, ett ord eller symbol gäller i det område på kartan
där bestämmelsen finns angiven. Bestämmelser i form av
endast beskrivande text gäller inom hela planområdet enligt
vad som anges i bestämmelsetexten.
Egenskapsbestämmelserna e, p och f i kombination med
angivna våningstal reglerar hur mycket som får byggas inom
respektive kvartersyta och hur bebyggelsen ska placeras och
utformas. Så som detta är formulerat i aktuellt samrådsförslag
så är avsikten att inte låsa utbyggnaden till endast en möjlig
lösning inom varje kvarter, utan istället reglera principerna
för utbyggnaden för att på så sätt bibehålla en viss flexibilitet. Genom att med e1 reglera byggnadsarean inom varje
kvarter så begränsas bebyggelsen utbredning samtidigt som
det fodras att bebyggelsen utformas i flera våningar för
att byggrättens bruttoarea e2 ska kunna utnyttjas fullt ut.
Angivna våningsantal begränsar bebyggelsen i höjd samtidigt
som bestämmelserna p1 och p2 säkerställer att bebyggelsen
ges en varierad höjd inom varje kvarter.
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Högsta exploateringsgrad i bruttoarea.
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Högsta antal våningar.

All markparkering skall uppföras med carport i form av skärmtak och spalje/vindskydd längs långsida.

RÄNNEKULLA
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e2

Då garage placeras under mark ska bjälklag dimensioneras för angöringstrafik samt en minsta jordmån
om 1 meter. Garage får på ingen sida sticka upp mer än 0,4 meter ovan omgivande marknivå.
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Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea.

Utöver angiven exploateringsgrad får carport uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3 m där
markparkering tillåts. Därutöver får även underjordiskt garage uppföras under gård eller byggnad.
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Staket, häck eller annan avgränsning får ej uppföras i eller innanför fastighetsgräns mot allmän plats
natur. Gäller ej förskolegård.
Dagvatten ska infiltreras eller fördröjas på kvartersmark innan det avleds till allmän dagvattenledning,
dike och damm.
Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från riksväg 42 bör utformas med möjlighet till
utrymning bort från riksvägen.
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p1

Byggnader ska placeras kring en gemensam gård och vara fördelad på
minst tre olika byggnadsvolymer med minst en vånings skillnad i höjd.

p2

Exploateringen ska fördelas på minst två olika byggnadsvolymer med
minst en vånings skillnad i höjd.

p3

Området får bebyggas med radhus och kedjehus.

f1

Huvudentreér skall placeras mot gård och i byggnad närmst gata skall
entré vara genomgående mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 1,6 m med en största bredd av 2,4 m. Balkong får ej
glasas in.

f2

Huvudentreér skall placeras mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 2,4 m. Balkong får ej glasas in.

BO
Störningsskydd

bullerplank ska anordnas till en höjd av 3 meter

m1

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
För små bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara
vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit
laga kraft, vilket innebär att inom denna tid ska allmän plats
byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär
också att fastighetsägaren av kvartersmarken har rätt till
ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten
enligt vad som anges i plankartan. Rätten att bygga enligt
plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandetidens utgång, men rätten till ersättning vid inskränkningar
upphör.
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de
allmänna platserna (Gata, Torg, Natur).

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanearbete. Enligt visionen ska befintliga boendemiljöer förtätas.
Borås Stad strävar efter att tredubbla antalet invånare, vilket
detaljplanen bidrar till genom att möjligöra för en förtätning
av Tosseryd med bostäder.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
»»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

De spelregler för bebyggelsestruktur som är relevanta för
detaljplaneförslaget är:
»»

»»

»»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.’
Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.
Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

Strategisk plan

Borås stad har 2012 upprättat en strategisk plan (ej antagen)
för hur Sparsör, Frufällan och Tosseryd ska utvecklas.
Efterfrågan på att bosätta sig i området är mycket stor och
det finns en önskan att få fram fler bostadstomter. Under
senare år har det inkommit fler bygglovsansökningar utanför
detaljplan och begäran att upprätta detaljplaner vilket
föranlett att ett samlat begrepp tas om planering. Därmed
är det bakgrunden till att strategisk plan tagits fram. Planen
belyser att Tosseryd är en av de orter som har minst antal
invånare men som har störts möjlighet att växa. Planen
belyser att i samband med utbyggnadsförslag är det av stor
vikt att få en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.
Planen belyser även en önskan om att ge befolkningen i
20-30 års ålder större möjlighet att bo kvar i samhällena, även
om studie- och arbetsplats finns på annat håll. Detaljplanen
möjliggör att Tosseryd utvecklas och lockar en yngre befolkning att stanna kvar och bosätta sig i området.

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till
bl a följande mål; Levande sjöar och vattendrag (dagvatten
hanteras för att minimera föroreningar till Öresjö), God
bebyggd miljö (komplettering med fler bostäder i ett
attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och grönområden,
störningar hanteras).
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad
valt att arbeta med fyra prioriterade områden. Områdena
är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås, samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. De mål och etappmål som främst berör
planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle, med etappmålet att ställa krav på energieffektivt och resurssnålt byggande.
Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar
till sjöar och vattendrag, vilket är viktigt vid detaljplanearbetet med tanke på naturnära dagvattensystem.

Grönområdesplan

Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2014 av
Kommunfullmäktige. Syftet med grönområdesplanen är
framförallt att trygga att det även i framtiden finns tillgång
till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett
underlag vid planering och byggande. De värdefulla grön-

Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna i kommunens
översiktsplan.
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förverkliga Borås Vision 2025. Aktuell detaljplan berör
främst riktlinjerna för planeringen av ett hållbart boende.
Riktlinjerna anger att:
»»

Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

»»

Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

Behovsbedömning
Utsnitt ur grönområdesplanen som visar grönt och rött stråk (nr 3) mellan Öresjö
och Kypeterrängen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

områdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala.
Klassningen anger grönområdets betydelse och värden för
staden.

12. Planens genomförande

Planområdet berörs inte direkt av Grönområdesplanen men
söder om planområdet finns Kypeterrängen, ett naturområde
av klass I, dvs. högsta naturvärde. Kypeområdet är ett
välbesökt strövområde i skogsmiljö. Terrängen är kuperad
och består främst av granskog. Kypeterrängen har höga
friluftsvärden och rekreationsvärden men delar av den västra
delen av området har även höga naturvärden.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgata mm. Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrättsliga frågor” nedan.

Närmast planområdet finns det ett biotopskyddsområde (se
rubrik. Skyddad natur) som ingår i klass I-naturområdet.
Söder om planområdet, från Långestensrondellen och upp i
Kypeterrängen, går en grön korridor som är en viktig passage
för främst djurliv. Passagen förbinder Rya åsar med Kypeterrängen.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för
framtida drift och underhåll av allmänna platser (gata, torg,
gc-vägar samt naturmark) inom planområdet.

I grönområdesplanen redovisas även stråket som ett ”rött”
stråk som innebär mänskliga stråk och utgångar till viktiga
strövområden. Dessa kan flyttas, men ska i så fall kompenseras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till sina
rekreationsområden. Dessa stråk har klass III.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt
avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
för el. För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Alternativt kan respektive
ledningsägare överlåta ansvaret till exploatören.

Bostadsförsörjningsprogram

Programmet antogs av Kommunfullmäktige augusti 2013
och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att

DETALJPLAN
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Avtal

Befintliga servitut för ledning, väg och utrymme inom
planområdet bör omprövas eller upphävas i samband med
övrig fastighetsbildning.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
ansvarsfördelning för utförande av gator, gång- och cykelbanor och torg samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet
kommer även innefatta gatans anslutning till Långestensrondellen som ligger utanför planområdet. Avtalet bör också
reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark till Torpa-Sjöbo 2:24.

Separata avtal kan bli aktuellt att tecknas mellan exploatören
och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom
exploateringsområdet. Dessa avtal avser i så fall ansvarsfördelning och finansiering av utbyggnad av de allmänna
ledningsnäten.

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats från Torpa-Sjöbo 2:24.

2016 tecknades ett plankostnadsavtal mellan kommunen och
exploatören som reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Torpa-Sjöbo 2:2

Torpa-Sjöbo 2:10
»

Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras till
exploatörens fastighet Torpa-Sjöbo 2:24. De delar av TorpaSjöbo 2:24 som ska utgöra allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2.

»

Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

»

Kan frigöras från belastande servitut.

»

Kan avstå härskande servitut.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anläggningar inom planområdet som bedöms bli aktuella är vägar,
lekplats och bullerplank på kvartersmark. För de ytor som
tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen
marksamfälligheter.

Torpa-Sjöbo 2:11

Fastighetsrättsliga frågor

Gemensamhetsanläggningarna Tosseryd ga:1 och Tosseryd
ga:2 bör omprövas så att de delar av anläggningarna som
ligger inom planområdet utgår. En förutsättning för omprövning är att utfart till fastigheter, vars rätt till utfart försvinner
genom att gemensamhetsanläggningar upphör, säkerställs på
annat sätt.

»

Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

»

Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket eventuellt
kan ske genom tillskapande av servitut.

»

Kan frigöras från belastande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:24
»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark från Torpa-Sjöbo 2:2.

I det fall pumpstationer eller tryckstegringsstationer för
vatten och avlopp, eller transformatorstationer för el, ska
placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med
ledningsrätt eller servitut.

»

Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål
tillskapas.

I det fall återvinningsstation ska placeras inom kvartersmark
kan markupplåtelsen regleras genom arrende eller motsvarande.

»

Ledningsrätter för starkström inom planområdet ska omprövas så att de delar där ledningsrätterna ligger inom planerad
kvartersmark utgår eller ges ny sträckning.
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Torpa-Sjöbo 2:25
Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.
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»

Får andel i ny gemensamhetsanläggning för att tillförsäkra sig rätten till utfart. Rätt till utfart kan alternativt
säkerställas genom servitut.

Ekonomi

Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska
finansieras av Kommunen.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Biotopskyddsutredning, COWI, 2013-08-23.

»

Bullerutredning, Gärdhagen Akustik, 2017-04-12.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommunen ska vara huvudman.

»

Dagvattenutredning, COWI, 2016.

»

Fornlämningar, Lödöse museum, 2016-04-28.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av dennes
fastighet som detaljplanen medför.

»

Förstudie, Trafikverket, 2012-06-30.

»

Geoteknisk utredning (PM och MUR), Norconsult,
2017-01-23.

»

Habitatnätverk, Naturcentrum, 2016-10-25.

»

Riskbedömning, WSP, 2014-05-27.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen
inom kvartersmark.
Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planområdet samt anslutning till Långestensrondellen utanför
planområdet regleras i exploateringsavtalet.
Respektive ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut
svarar för kostnaderna för detta, vilket finansieras genom
anslutningsavgifter, såvida inte man avtalar om annat. Vad
gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska
anläggningar (t.ex. allmänna ledningar) och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensamhetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för
drift och underhåll av anläggningen.

13. Administrativa frågor

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit AL Studio AB genom Johan Altenius.
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

Johan Altenius
Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Planområdet omfattas ej av någon gällande fastighetsplan.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och
handläggs med utökat planförfarande.

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.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till 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
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.

DETALJPLAN

Laga kraft

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

Ni kan påverka utvecklingen!

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

Förlängning av avtal ”Enhetspris i Borås Stad”
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna Västtrafiks avtalsförslag för tillköp av enhetstaxa.

2017-09-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-09-06
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0603 531
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum/avdelningschef: 2017-09-06 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
Datum

Dnr 2017/KS0603 631

2017-09-18

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Västtrafik

Förlängning av avtal ”Enhetspris i Borås
Stad”
Borås Stads tillköp för enhetstaxa i Borås går ut vid årsskiftet. Förslaget är att förlänga
nuvarande avtal fram till och med 31 december 2020. Tillköpet innebär att ett utvidgat område i Borås omfattas av samma Västtrafiks zon och har ett lägre pris för sina
resor. Detta tillköp kostar Borås Stad ca 2,5 miljoner kr varje år.
Om och när beslut fattas om ny geografimodell/zonstruktur (Pris- och sortimentstrategin) så innebär det att avtalet behöver sägas upp/omförhandlas. Detta löses genom
att båda parter även fortsättningsvis har möjlighet att säga upp avtalet i förtid, med en
ömsesidig uppsägningstid på 6 månader.
Kommunstyrelsen godkänner Västtrafiks avtalsförslag för tillköp av enhetstaxa.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Göteborg 2017-06-26

Borås stad
Att: Charlotta Tornvall

Förlängning av avtal ”Enhetspris i Borås stad”
Borås stad önskar påkalla förlängning av gällande avtal "Enhetspris i Borås stad”,
daterat 2013-02-28, enligt punkt 9.1 i avtalet.
Enligt punkt 9.1 är avtalstiden 1 juli 2011 till och med den sista december 2017,
med möjlighet till förlängning om ytterligare 3 år till 2020.
I och med undertecknandet av denna förlängning gäller nu avtalet till och med
2020-12-31. Båda parter har, enligt punkt 9.2 i avtalet, möjlighet att säga upp
avtalet i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Var vänlig och bekräfta ovanstående genom att underteckna nedan och återsända
ett exemplar till:
Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

För Borås stad

För Västtrafik

----------------------------------Ort och datum

-------------------------------Ort och datum

----------------------------------Behörig firmatecknare eller
enligt delegation/fullmakt

-------------------------------Behörig firmatecknare eller
enligt delegation/fullmakt

----------------------------------Namnförtydligande

--------------------------------Namnförtydligande

