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Projekteringsframställan för nybyggnation av SoLboende, Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1, Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektrea ett nytt SoL boende vid Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1, Borås inom ramen i 2015 års investeringsanslag, 25 000 tkr.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Sociala Omsorgsnämnden

Projekteringsframställan för nybyggnation av
SoL-boende, Dammsvedjan del av Gässlösa
5:1, Borås.
I enlighet med Social Omsorgsnämnden skrivelse 26 augusti 2013 har lokalförsörjningsförvaltningen genomfört en förstudie för en nybyggnation av ett SoL – boende.
Nybyggnationen avser ett boende med 11 lägenheter som skall betjäna personer med
psykisk funktionsnedsättning. I Kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av
investeringsplanen 2015 – 2017 att det avsatts 25 000 tkr uppdelat på 8 000 tkr 2015
och 17 000 tkr 2016.
Sociala Omsorgnämnden har den 19 maj 2015 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har den 8 juni 2015 beslutat att ge Lokalförsörjningsnämnden i
uppdrag att projektera för en nybyggnation av ett SoL boende vid Dammsvedjan i
enlighet med nämndens förslag den 21 april 2015.
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Handläggare
Jan Gustafsson

Mottagare
Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsförvaltningen

Planering av nyproduktion av bostäder enligt SoL på
anvisad tomt på Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1, Borås.
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget från Lokalförsörjningsnämnden
avseende nybyggnad av ett SoL-Boende med 11 lägenheter, som ersättning för det
boende som nu finns på Billdalsgatan. Denna nybyggnation är till en
investeringskostnad av 25 000 000 kronor exkl. moms.
Nämndens yttrande i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden har i beslut 2013-08-26 hemställt hos Lokalförsörjningsnämnden att utreda möjligheten att ändra i den tidigare planeringen av ett LSSboende med 6 lägenheter till ett SoL-boende med 10 -12 lägenheter. Detta som
ersättning för de lägenheter som idag finns på Billdalsgatan som inte uppnår
standarden för boende av detta slag.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen, att under förutsättning att
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker projektet, godkänna förslaget avseende
nybyggnationen till en sammanlagd investeringskostnad av 25 000 000 kronor.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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VA-taxa, hushållstaxa och fjärrvärmepris 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2016, och renhållnings/hushållstaxan förblir oförändrad under 2016
samt
Kommunstyrelsen beslutar för egen del godkänna att fjärrvärmetaxan höjs med 1,5 % från och med 1
januari 2016.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

VA-taxa, Hushållstaxa och fjärrvärmepris 2016
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2016 föreslå en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter med 5,5 %, en oförändrad renhållnings-/hushållstaxa, samt en höjning av fjärrvärmepriset med 1,5 %. Bolaget ansöker nu om Kommunstyrelsens/Kommunfullmäktiges godkännande. Bolaget önskar även få mandat att framöver få besluta om fjärrvärmepriset utan godkännande från Kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Fjärrvärmetaxan, som godkänns av Kommunstyrelsen, har tidigare normalt sett godkänts av Kommunstyrelsen ihop med bolagets budget i december. VA-taxan och renhållnings-/hushållstaxan, som godkänns av Kommunfullmäktige, har normalt beslutats i december. Bolaget önskar nu kunna fatta beslut tidigare. Orsaken är dels fjärrvärmelagens krav på avisering 60 dagar innan en prisjustering samt att hinna med
kundernas lagstadgade rätt till förhandling och medling av prishöjningar. Det är även
ett önskemål från kunderna att få en bättre framförhållning för sina budgetar och
hyresgästsförhandlingar.
Behov av prisjustering

Som framgår av bolagets skrivelser föreslås VA-taxan höjas med 5,5 %, renhållnings/hushållstaxan föreslås oförändrad, samt fjärrvärmepriset föreslås höjas med 1,5 %.
VA-taxehöjningen behövs för att fondera kapital till det nya avloppsreningsverket och
till underhåll av ett åldrande ledningsnät.
Fjärrvärmeprisets höjning behövs för att täcka minskade elintäkter på grund av lågt
elpris, minskade intäkter för mottagningsavgifter för avfallsbränsle samt betydande
underhållsinsatser. Genom målmedvetet effektiviseringsarbete motverkas onödiga
prisjusteringar. Exempel på effektivisering inom produktion och anskaffning av
bränsle är investeringarna i rökgaskondensering och ny biobränslepanna på Viared
vilka båda driftsattes under hösten 2014.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen bedömer föreslagna prisjusteringar som rimliga.
Ökningen av VA-taxan innebär samma procentuella höjning som både 2014 och
2015, och görs för att kunna fondera medel till det nya avloppsreningsverket, få en
jämn taxeutveckling och undvika mycket stora höjningar när det nya reningsverket
står klart.
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Fjärrvärmeprisets ökningar de senaste åren har ansetts nödvändiga för att stärka bolagets egna kapital inför kommande kraftvärmeverksinvestering. Den relativt låga höjningen 2016 får på samma sätt anses relevant. Fjärrvärmepriset i Borås 2014 låg i en
jämförelse i mitten av landets kommuner. I budgetprocessen kommer Kommunstyrelsen ytterligare analysera och bedöma fjärrvärmetaxan som en del av bolagets totalekonomi. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget utövas till en del genom
godkännande av bolagets budget. Fjärrvärmepriset är en viktig del av bolagets resultat
och budget, och bör även fortsättningsvis godkännas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2016, och renhållnings-/hushållstaxan förblir oförändrad under 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Komplettering till E 6

E7

BESLUTSFÖRSLAG

Överklagande av Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09
§ 101, Ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem
Stadsjurist Torbjörn Alfredsson har med stöd av sin fullmakt sänt in ett yttrande.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagen åtgärd godkänns.
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F örvaltningsrätten i Jönköping
forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Malmen Montessori ./.Borås Stad (mål nr 1644-15)
Jag anmäler mig som ombud för Borås Stad (härefter "Kommunen") i
rubricerat mål och inger följande yttrande.

1. YRKANDEN
Kommunen bestrider Malmen Montessoris (härefter "Friskolan") yrkanden
om att förvaltningsrätten ska upphäva det överklagade beslutet och återförvisa
ärendet till Kommunen för ny beräkning av bidrag.
Kommunen bestrider Friskolans yrkande om att förvaltningsrätten ska
förpliktiga Kommunen att ytterligare redovisa beräkningsunderlaget med
avseende på administrativa kostnader.
Kommunen utgår från att Friskolans yrkanden om att förvaltningsrätten ska
justera beräkningsgrunden på visst sätt har frånfallits. I det fall dessa yrkanden vidhålls bestrider Kommunen även dessa.

2. GRUNDER M.M.
2.1. Bakgrund och tillämpliga bestämmelser
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2015 om bidrags belopp till fristående
skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem för år 2015 (det överklagade
beslutet). Kommunen uppfattar överklagandet som att det avser frågorna om
Kommunens beslut och beräkningsunderlag uppfyller kraven på redovisning
och om bidraget har bestämts i enlighet med vad som följer av skollagen
(2010:800) och skolförordningen (2011 :185).
I 10 kap. 37-38 §§skollagen anges bl.a. att hemkommunen ska lämna bidrag
till huvudmannen för varje elev vid skolenheten och att bidraget (grundbeloppet) ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider,
administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska
bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna skolan.
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Av 14 kap. 1 § skolförordningen framgår att bidraget, som ska fastställas per
kalenderår, ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret.
I 14 kap. 4 § skolförordningen framgår, såvitt nu är av intresse, att ersättning
för undervisning ska avse kostnader för skolans rektor och andra anställda
med ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever,
arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. Ersättning för kostnader för administration ska avse administrativa
kostnader och ska beräknas till tre procent av grundbeloppet.
Enligt 14 kap. 10 § skolförordningen ska en kommunen som lämnar bidrag
för en elev i en fristående skola eller för ett barn i en fristående förskola eller i
annan pedagogisk verksamhet med enskild huvudman för den enskilda
huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats. Av redovisningen
ska framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt.
Om det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen
för övriga kostnadsslag var för sig

2.2. Kommunen uppfyller kraven på redovisning av hur bidraget har
beräknats
Av förarbetena till lagstiftningen (prop 2008/09:171 s 32 f.) framgår bl.a.
följande. En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut med
avseende på de kostnadsposter som anges i lagen. När grundbeloppet fastställs
ska det framgå att och hur alla de nämnda kostnadsslagen är inkluderade.
Avsikten är emellertid inte att kommunen ska vara skyldig att utforma sin
egen budget så att den är uppdelad på samtliga de kostnadsslag som ska ingå i
grundbeloppet. Detaljeringsgraden i kommunens eget resursfördelningssystem är en fråga som kommunen själv förfogar över. Ett minimikrav bör
dock vara att det ska vara möjligt att urskilja hur lokalkostnadsersättning,
administrationsschablonen och momskompensationen har beräknats.
Kommunen har i bilaga till det överklagade beslutet (bilagan är ingiven i
målet) redovisat samtliga de i grundbeloppet ingående kostnadsposterna. Av
denna bilaga framgår också hur administrationsschablonen har beräknas. Slutsatsen måste därmed dras att Kommunens redovisning uppfyller de krav på
redovisning av hur bidrags beloppet till de enskilda skolorna har beräknats
som uppställs i lagen och enligt de intentioner som lagstiftaren har gett
uttryck för (jmfkammarrätten i Göteborgs dom den 4 oktober 2011 i mål nr
2187-11).
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2.3. Bidraget har bestämts i enlighet med gällande regelverk
Friskolan har i sitt överklagande ifrågasatt att Kommunens kostnader
avseende administration (exklusive kostnader avseende rektorer) ökat med
11 245 tkr i förhållande till vad som redovisats vid tidigare beslut.
Eftersom bidraget ska grunda sig på Kommunens budget för det kommande
budgetåret är frågan om de budgeterade kostnaderna är högre för ett visst år
än tidigare år inte intressant. Av större betydelse är frågan om vilka kostnader
som Kommunen hänfört till kostnadsslaget undervisning respektive kostnadsslaget administration. Detta eftersom de kostnader som hänförs administration
ersätts med en schablon på tre procent av grundbeloppet till skillnad från de
kostnader som är att hänföra till undervisning.
Hur som helst är förklaringen till den ökade budgeterade kostnaden avseende
administration till allt väsentligt att Kommunen genomfört en översyn av
rektorsorganisationen som dels inneburit att antalet rektorer minskat, dels att
beslut tagits om utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för att
finansiera en utökning av det administrativa stödet till rektorerna.

2. 3.1. Förändringar av rektorsorganisationen
En av utgångspunkterna för Kommunens översyn av skolorganisationen var
att skapa förutsättningar för rektor att enlig 2 kap. 9 § skollagen leda och
samordna det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Ett av syftena med översynen har varit att renodla rektors roll som pedagogisk ledare och att avlasta
denne administrativa uppgifter. Kommunen har som ett resultat av översynen
antagit Riktlinjer för skolledning (bilaga 1). Av dessa riktlinjer framgår bl.a.
att rektor ska vara pedagogisk ledare och att denne ansvarar för att skapa sig
det administrativa stöd som krävs för att arbeta efter Instruktion för rektor
(bilaga 2).
Som en del av arbetet med förändrad rektorsorganisation har Kommunen
minskat antalet rektorer efter att bidragen till de fristående skolorna
beslutades för år 2014. Till beräkningsunderlaget avseende bidrag för år 2015
(budget 2015:2) har kostnader avseende totalt 21,17 rektorer (årsarbetare)
hänförts jämfört med 32,58 årsarbetare i budget 2014:2. Annorlunda uttryckt
har Kommunen alltså för år 2015 budgeterat med 11,41 färre årsarbetare.
Detta motsvarar en minskad kostnad om 7 143 tkr. Kommunens översyn av
skolorganisationen har också resulterat i att det budgeterade antalet biträdande
rektorer för år 2015 ökat med 9,60 årsarbetare jämfört med budget 2014:2.
Av skolförordningen följer att kostnader för rektor ska upptas i kostnadsslaget
undervisning, vilket Kommunen har gjort. Däremot har kostnaderna avseende
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de biträdande rektorerna tagits upp som en administrativ kostnad. Bakgrunden
till detta är att den biträdande rektorstjänsten är en i huvudsak administrativ
tjänst. Vanliga arbetsuppgifter för de biträdande rektorerna är hänförliga till
ekonomiadministration, personaladministration, elevadministration och lokalfrågor.
Det kan i och för sig noteras att den biträdande rektorn är ställföreträdare för
rektor enligt 2 kap. 9 §tredje stycket skollagen men detta ställföreträdar'skap
inträder normalt endast under korta tidsperioder vid rektors frånvaro under
dennes semester eller längre sjukdomsfrånvaro.
Beträffande bedömningen av vilket kostnadsslag kostnaderna avseende
biträdande rektor ska hänföras till konstaterar Kommunen att vad som avses
med "andra anställda med ledningsuppgifter" inte anges närmare i skolförordningen eller i förarbetena till bestämmelserna om grundbelopp. Enligt
kammarrätten i Jönköpings dom den 15 maj 2014 i mål m 573-13 kan
emellertid bestämmelserna om ledning av utbildning i 2 kap. skollagen tjäna
som utgångspunkt vid bedömningen. Kammarrättens slutsats var i målet att
endast de som på särskilt uppdrag av rektorn fullgör ledningsuppgifter med
avseende på vad som framgår av 2 kap. skollagen omfattas av begreppet
"andra anställda med ledningsuppgifter".
Det noteras härvid att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och
samordnas av rektor (2 kap. 9 § skollagen). Denne ska också särskilt verka för
att utbildningen utvecklas. I 2 kap. 10 § första stycket skollagen anges vidare
att rektorn beslutar om sin enhets ime organisation och fattar i övrigt de beslut
och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i skollagen eller
andra författningar.
Eftersom tjänsten som biträdande rektor alltså är en i det väsentliga
administrativ tjänst och då de biträdande rektorerna endast i undantagsfall
utför sådana ledningsuppgifter som följer av regelverket i 2 kap. skollagen är
Kommunens uppfattning, till skillnad från Friskolans, att Kommunens
biträdande rektorer inte tillhör en sådan kategori anställda med ledningsuppgifter som omfattas av 14 kap. 4 §första punkten skolförordningen.

2.3.2. Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för "Riktlinjer för
skolledning"
Kommunfullmäktige beslutade den 14 augusti 2014 om ett utökat kommunbidrag till de tre stadsdelsnämnderna med 3 mnkr för år 2014 (bilaga 3).
Helårseffekten av beslutet uppgår till 6 mnkr som från år 2015 ska rymmas
inom ramen för de totala kommunbidrag som tilldelas nämnderna.
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Syftet med de utökade kommunbidragen är att finansiera utökningen av det
administrativa stödet till rektorerna som följer av att Borås Stads riktlinjer för
skolledning har antagits. Det utökade kommunbidraget till stadsdelsnämnderna utgör givetvis en stor del av den ökning av administrativa
kostnader som Friskolan observerat.

2.4. Sammanfattning
Sammanfattningsvis har Kommunen uppfyllt kraven på redovisning av hur
bidragen till de fristående skolorna har beräknats. Vidare har bidraget
bestämts med en riktig tillämpning av det regelverk som gäller. Det saknas
därmed grund för förvaltningsrätten att ingripa på sätt som Friskolan yrkat.

Bilagor:
1. Riktlinjer för skolledning
2. Instruktion för rektor
3. Utdrag från Kommunfullmäktiges protokoll
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2 Riktlinjer för skolledning
IJ

Riktlinjer för skolledning

Dessa riktlinjer gäller för ledning och styrning av grundskoleenheter och enheter för
grundsärskolor i Borås Stad. De ska stödja rektors ansvar för elevers lärande och
göra det möjligt för rektor att arbeta efter det givna uppdraget.
Riktlinjerna ska tillsammans med uppdraget för rektor skapa bättre förutsättningar
för Borås Stad att vara en attraktiv arbetsgivare för rektorer, och bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

Sammanfattning

• Fokus på rektors ansvar
•
•

Befogenheter och mandat för rektor att kunna ta ansvar
Ledning och administration gör det möjligt för rektor att arbeta efter uppdraget .

Principer
Rektor ansvarar för och äger sin inre organisation. Rektor ska vara pedagogisk ledare
och måste därför använda de möjligheter till delegation som finns. Vad som delegeras, och till vem, kan variera efter personalens kompetens på skolenheten. Den som
får delegation måste ha den kompetens som krävs för uppdraget.
Rektor leder enheten eller enheterna och ansvarar själv för att skapa sig det administrativa stöd som krävs för att arbeta efter Instruktion för rektor i förskoleklass,
fritidshem, grundskola och grundsärskola i Borås Stad.
Rektor ansvarar för att delegera beslut och uppgifter i enlighet med uppdraget, utifrån de förutsättningar som varje skolenhet har.
Rektor anställer sin administrativa personal, där benämningen biträdande rektor
ska användas för den ställföreträdare som har ledningsansvar för verksamheten då
rektor inte är på plats. Behörighetskraven på ställföreträdande rektor ska vara samma
som skollagen har på en rektor.
Områdesledningen består av områdeschef och rektorer, med möjlighet för områdeschefen att adjungera funktioner. Områdesledningen ska behandla uppgifter kopplade till uppdraget för rektor. Andra administrativa frågor behandlas i annat forum.
Rektor får successivt ökat ansvar för de tillgängliga ekonomiska resurserna, för att
inom dessa ramar kunna fatta de beslut som krävs för eleverna på skolan.
Rektor ansvarar för en eller flera skolenheter.
Riktlinjer för skolledning 3
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Uppföljning
Rektor följer upp och utvärderar sin organisation i enhetens årliga systematiska kvalitetsarbete.
Områdeschefen ansvarar för den operativa uppföljningen av rektors uppdrag och
principer för ledning och styrning.
Analys görs för Borås Stad i det systematiska kvalitetsarbetet.
Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för revidering av detta dokument med synpunkter
från stadsdelsnämnderna Väster och Öster.
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Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola
Datum: 21 februari 2014
Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer
För revidering ansvarar: Arbetsgrupp förskola-skola
Datum: Arbetsgrupp förskola-skola
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Instruktion för rektor
Detta är Instruktion för rektor i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola i Borås Stad.
Denna beskriver hur Borås Stad anser att rektor ska bedriva sitt ledarskap för sin '
eller sina skolenheter för att varje elev ska garanteras trygghet och studiero samt ha
möjligheter att nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt.
Dokumentet är ett komplement och ett förtydligande till de nationella styrdokumenten och de dokument som beskriver chefskap i Borås Stad - riktlinjer för skolledning, personalpolitiskt program, riktlinjer för chefer, chefsöverenskommelse, och
lönekriterier för chefer.
Rektors nationella uppdrag enligt skollag, skolförordning och läroplan beskrivs inte i
detta dokument, utan det förutsätts att rektor, rektors chef samt ansvarig nämnd är
väl förtrogen med innehållet.
Begreppet lärare innefattar här förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagoger och lärare i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.
Begreppet skola avser verksamhet i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Pedagogiskt ledarskap
Rektor i Borås Stad ska alltid prioritera sitt pedagogiska ledarskap så att varje elev
når så långt i sin kunskapsutveckling och i skollagens och läroplanens övriga mål
som möjligt. Rektor ska vara skolans pedagogiska ledare såväl internt som externt.
Pedagogiskt ledarskap i Borås Stad utgår från Skolinspektionens definition:
"Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för
att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande
och utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att
tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa
förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat."
Rektors arbete i Borås Stad vilar på systemteoretisk grund.
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Prioriterade områden
Pedagogiskt arbete
Rektor i Borås Stad ska vara väl insatt i och leda det pedagogiska arbetet.
Det betyder att rektor ska
• Ha kunskap om varje elevs måluppfyllelse och kunskapsutveckling.
• Ha hög kompetens om lärandeprocesser
• Vara uppdaterad på forskning och leda verksamheten utifrån vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet
• Med engagemang leda arbetet utifrån Bildningsstaden Borås och utvecklingsplanen.
• Ha särskild kompetens om Bedömning för lärande (BFL) och vad det innebär
för mötet mellan lärare och elev
• Ha ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Mötet med eleven
Rektor i Borås Stad ska ha fokus på mötet mellan lärare och elever.
Det betyder att rektor ska
• På plats se och uppleva hur undervisningen och verksamheten fungerar
• Ha dialog med och utmana lärarna i deras pedagogiska arbete
• Ha höga förväntningar på varje elevs förmåga att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.
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Organisation
Rektor i Borås Stad ska ha en väl fungerande organisation.
Det betyder att rektor ska
• Skapa goda förutsättningar för lärarens arbete.
• Filtrera, sortera och prioritera uppdrag så att fokus sätts på målen för verksamheten.
• Skapa en god lärandemiljö
• Organisera och leda skolan utifrån elevernas behov och utveckla samverkan mellan olika yrkeskategorier
• Använda det systematiska kvalitetsarbetet och fortlöpande analysera och förbättra verksamheten så att varje elev kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i läroplanens övriga mål.
• Med god framförhållning planera och leda skolans arbete.

Skolans uppdrag
Rektor i Borås Stad ska tydliggöra skolans uppdrag.
Det betyder att rektor ska
• Skapa en anda och ett förhållningssätt på skolan att varje elev har lust att lära och
möjlighet att lyckas.
• Kommunicera Bildningsstaden Borås internt och externt
• Under utvecklingssamtalet ha uppdragsdialog med varje lärare
• Ha tydligt fokus på att nå bästa möjliga resultat
• Delegera beslut, ansvar och utförande för att skapa delaktighet i skolans utveckling.
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Ansvar
Rektor ansvarar för att prioritera de beskrivna områdena. Områdeschef ansvarar
för att instruktionen blir verklighet, och för att säkerställa en långsiktighet i arbetet.

Uppföljning
Områdeschef ska vid det årliga utvecklingssamtalet gå igenom denna instruktion
samt i chefsöverenskommelsen dokumentera de särskilt prioriterade områden som
gäller för varje rektor.
Stadsdelsnämnderna ska årligen följa upp rektors möjligheter att arbeta efter uppdraget.

Delegering
I Borås Stads skolor ska inget av följande delegeras från rektor till annan:
• Beslut om övergripande organisation av det pedagogiska arbetet
• Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet
Varje skolenhet ska ha en tydlig förteckning som uppdateras varje år med:
• Vilka uppgifter som delegerats
• Ansvarig för beslut respektive utförande
• Hur återrapportering till rektor ska ske.
Rektor är alltid ansvarig för verksamheten vid sin skolenhet och dess resultat.
Se vidare bilaga för mer om möjligheter till delegering.

Revidering
Detta dokument ska revideras vartannat år med start i maj 2015. Analysen, som är
underlag för revideringen, görs i kvalitetsrapporten Systematiskt kvalitetsarbete.
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Bilaga

Delegering
Rektor har stora möjligheter att delegera uppgifter till personer eller grupper av personer på
skolenheten. Rektor kan utöva sin insyn i den dagliga verksamheten genom återrapporte-,
ring från dem som har fått uppgifter på delegation.

Uppgifter rektor inte får delegera
Det finns beslut som rektor inte får delegera till andra enligt skollag och skolförordning.
Dessa är:
• Beslut om åtgärdsprogram om stödet ska ges i särskild undervisningsgrupp eller enskild
undervisning eller i form av anpassad studiegång
• Beslut om avstängning
• Omhändertagande av föremål
• Beslut om ledighet längre än tio dagar
• Beslut om befrielse från obligatoriska inslag
• Beslut om avvikande lärotider för elev i grundsärskolan
• Beslut om att inte flytta upp elev till närmaste årskurs
Utfärdande av slutbetyg
• Beslut om hur skolans val får användas
• Avvikelser från timplan för elever i träningsskolan .
• Av nämnden delegerade beslut till rektor.
Uppgifter rektor kan delegera
För att kunna utföra sitt uppdrag utifrån de prioriterade områdena i denna instruktion
måste rektor inför varje läsår reflektera över vilka av följande uppgifter som ska delegeras
till annan:
Det förebyggande, utredande och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling
• Formerna för barn- och elevinflytandet och föräldramedverkan
• Mindre ingripande beslut som rör enskilda barn eller elever
• Kompetensutveckling av personalen
• Arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram (stöd som inte ges som undervisning i
annan elevgrupp eller enskilt, eller beslut om anpassad studiegång)
• Betygssättning vid oenighet mellan betygssättande lärare
• Ordningsregler
• Skriftlig varning
• Beslut om tillfällig omplacering på samma eller annan skolenhet
• Innehåll och utformning av individuell utvecklingsplan
Integrerade elever
• Ämnen eller ämnesområden för elev i grundsärskolan
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Uppgifter rektor bör delegera
Utgångspunkten är att uppgifter inom följande områden inom det kommunala chefskapet
ska delegeras till annan. På grund av lokala förutsättningar kommer det att skilja sig något
åt mellan skolorna.
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Ekonomiadministration
• Personaladministration
• Elevadministration
• Uppgifter kopplade till lokaler
• Övriga löpande administrativa sysslor, skolskjutsar etc
• Uppgifter kopplade till arbetsmiljölagen
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En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela
ansvaret för LBE är att förändringarna skrivs in i SÄRF:s
förbundsordning och fastställs av respektive Kommunfullmäktige. Förändringen innebär en mindre justering i
texten i§ 3.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 272
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund fastställs enligt förslag.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsen är medveten om att helårseffekten av
förslaget är 6 miljoner kronor. I fortsättningen kommer
denna kostnad att få inrymmas inom ramen för de totala
kommunbidrag som tilldelas stadsdelsnämnderna. Det
handlar alltså inte på sikt om någon centralt beslutad
särskild resurstilldelning till just ledningsorganisationen. Resurstilldelningen till olika delverksamheter är ett
samspel mellan nämnden och förvaltningen efter de regler
som nämnden fastställer.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 308
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmen (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 000 kronor till
Stadsdelsnämnden Norr, 1 185 000 kronor till Stadsdelsnämnden Väster och I 075 000 kronor till Stadsdelsnämnden Öster.

Reviderad förbundsordningför Södra Älvs borgs
Räddningstjänstförbund fastställs enligt förslag.

Kommunfullmäktige

§ 102

Lena Palmen (S), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V) och Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
2014/KSOSOO 610

Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för "Riktlinjer för skolledning"
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 69,
sid B 507)
Stadsdelsnämnden Norr, som ansvarar för kommungemensamma frågor för förskola och skola, har den 25 maj
2014 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen om utökning av kommunbidrag f§r att finansiera den utökning av
det administrativa stödet till rektorerna som följer av att
n~git "Borås Stads riktlinjer för skolledning".

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 000 kronor till Stadsdelsnämnden Norr, 1185 000 kronor
till Stadsdelsnämnden Väster och 1 075 000 kronor
till Stadsdelsnämnden Öster.

§ 103

2014/KS0239 759

Sociala investeringar 2014

I princip skall resurstilldelningen avgöras av Kommunfullmäktige i beslutet om årsbudget.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 70,
sid B 509, separat bilaga)

Men i vissa undantagsfall kan det vara försvarbart att göra
ett avsteg från principen. De nya riktlinjerna för skolledning är ett resultat av ett omfattande arbete att finna
former för att förbättra resultaten i grundskolan. Kommunstyrelsen bedömer att det är viktigt att ge den ekonomiska förutsättningen för denna (örändring av rektorsorganjsationc;_n för att nå syftet med att förbättra resultaten.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige
skall öka kommunbidragen för 2014 till stadsdelsnämnderna med 3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslöt i september 2013 att införa
sociala investeringar och har avsatt 20 miljoner kronor i
syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskliga
negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen som
kan få ta del av dessa medel under 2014 är barn och unga.

1B 140

Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt, dvs. metoder och modeller som hjälper till att beskriva komplexa
händelsekedjor som staden kan förhålla sig till utifrån
social, ekologisk och ekonomisk dimension samt till olika
perspektiv (t.ex. genus, ålder, geografiska områden) för att
nå långsiktighet och hållbarhet. Samverkan över gränser är
en nyckelfaktor.
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Motpart

Borås Stad
501 80 BORÅS

Överklagat beslut

Förvaltningsbesvär enligt 28 kap. 5 §skollagen (2010:800) avseende bidrag,
tillämpningen av skollagen och skolförordningen

Yrkande

1) Malmen Montessori yrkar att förvaltningsrätten upphäver Borås Stads beslut
angående beslut om skolpeng för kalenderåret 2015.
Malmen Montessori yrkar att ersättningen skall räknas om enligt vår bedömning
så kan snittlönen för en kommunal rektor (29 st) i Borås Stad inte vara 36 800:(inklusive semestertillägg och sociala avgifter 52 379:-) som det blir enligt
redovisad specifikation från kommunstyrelsen (bifogas). Enligt information från
de fackliga organisationerna bör den genomsnittliga lönen vara cirka 41 500:inklusive lönerevision för 2015.

2) Malmen Montessori yrkar också att förvaltningsrättenjusterar
beräkningsgrunden för administration med 11.245.000 i Borås Stads beslut
angående skolpeng för kalenderåret 2015, då det skett en principiell förändring
under 2015 gentemot tidigare år avseende administration (ex.kl. rektorer),
avdraget har ökat med 31.2 % (11.245 .000 ) mellan 14:2 - 15 :2. Detta skulle
innebära att man undanhåller cirka 20 tjänster i beräkningsunderlaget för
skolpeng mellan åren.
Med hänsyn till den korta tid vi haft till vårt förfogande för att kunna gå igenom kommunens beslut och
beräkningsunderlag och eftersom det är svårt att tränga igenom detsamma, begär vi anstånd till den 15 04
21 med att inkomma med komplettering av vårt överklagande med närmare precisering och utveckling av
grunder och omständigheter.
Borås som ovan
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Kenneth Larsson
Rektor

Kommunstyrelsen
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Beslut 141027 jämte beräkningsbilaga till beslutet 14;2.
Beslut 150309 jämte beräkningsbilaga till beslutet 15;2.
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Året
om på Almenäs
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden ska klarlägga att kommande hyresintäkter kommer att finansiera investeringsutgiften. Skulle detta visa sig omöjligt ska detta investeringsprojekt avbrytas.
Motionen förklaras besvarad.

2-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0292 299
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2015-06-02, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-06-15

Dnr 2014/KS0292

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Året om på Almenäs!
Morgan Hjalmarsson (FP) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2014 lämnat en motion om ”Året om på Almenäs”. Motionären föreslår att Kommunfullmäktige skall besluta att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera
och bygga till kafébyggnaden på Almenäs i enlighet med motionens intentioner.
Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig över
motionen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker under förutsättning att hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av
motionen som berör renovering och utbyggnad för kafé-, restaurang- och konferensverksamhet i huvudbyggnaden och annexet. Därutöver anser nämnden att en utredning bör göras om restaurering av parkeringen.
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2014 om budget för 2015 innehöll att
6,1 mnkr avsattes för att bygga om och rusta upp kafébyggnaden på Almenäs.
Motionen behandlades inte i samband med budgeten utan var en punkt på Kommunfullmäktige den 15 januari 2015. Beslutsförslaget från Kommunstyrelsen innehöll att
motionen skulle avslås. Detta förslag hade beslutats innan fullmäktige tog beslut om
budgeten. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera motionen.
Kommunstyrelsen har nu behandlat motionen på nytt. Det nu reviderade motionssvaret utgår från att fullmäktige har avsatt investeringsutrymme och således angivit att
inriktningen är att anläggningen skall byggas om på det sätt som motionären föreslår.
Att ett objekt tas upp i en investeringsbudget innebär inte ett slutligt beslut om att
projektet skall utföras. Nästa steg är att Lokalförsörjningsnämnden begär ett projekteringsuppdrag. I denna framställning skall bl.a. de driftkostnader som investeringen
medför redovisas och övriga förutsättningar för projektet anges. Därefter tas beslut
om att detaljprojekteringen skall inledas.
Motionären skriver att investeringen bör finansieras fullt ut genom påslag på hyran
och då inte skulle innebära någon kostnad på hyran.
Kommunstyrelsens uppfattning är att det är en avgörande förutsättning för att genomföra en om-och tillbyggnad att kommande hyresintäkter finansierar investeringsutgiften. Skulle detta inte visa sig möjligt skall projektet inte genomföras. Det blir
därför en uppgift för Lokalförsörjningsnämnden att som ett första steg klarlägga möjligheten till full finansiering. Skulle det visa sig att detta inte är möjligt ska projektet
avbrytas.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden ska klarlägga att kommande hyresintäkter kommer att finansiera
investeringsutgiften. Skulle detta visa sig omöjligt ska detta investeringsprojekt avbrytas.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

MOTION
Morgan Hjalmarsson

2014-03-20
Kommunfullmäktige

Året om på Almenäs!
Almenäs, denna vackra badplats vid Öresjös södra strand, är mycket uppskattad bland
boråsarna. Fina bryggor, bra möjligheter att sola och fina möjligheter till rekreation.
Dessutom finns det möjligheter till fotboll, volleyboll och brännboll. De fina dagarna på våren
och sommaren är det mycket folk på plats. Området och badplatsen är också
tillgänglighetsanpassat, så även våra kommuninvånare med rörelsehinder kan använda
området.
Men det är inte bara sol och bad på Almenäs. Möjligheten finns också att åka en tur med MS
Svanen, ett litet fartyg med över 100 år på nacken. Då får man möjlighet att se Öresjös
stränder från vattnet, och ombord kan besökarna bjudas på fika eller någon enklare mat.
Närheten till Rya åsar är också en attraktion för boråsarna och besökande turister.
På området finns en byggnad som inrymmer en restaurang och kafé. Verksamheten är öppen
från maj till augusti, men det finns potential att utöka säsongen till helårsverksamhet. Det är
dock beroende av att fastigheten renoveras och byggs till. I dagsläget lever köket inte upp till
de krav som ställs, och fastigheten i sig behöver en allmän förbättring. Dessutom behöver
parkeringen asfalteras, då den är undermålig i dagsläget.
För att möjliggöra verksamhet året runt krävs renovering och tillbyggnad av inglasad veranda
mot sjön. Plan två måste möjliggöra konferenser för att det ska bli attraktivt att driva
verksamheten året runt. På området finns också ett annex som så småningom skulle kunna
användas i en verksamhet. Investeringen bedöms kunna finansieras fullt ut genom påslag på
hyran, varför investeringen inte innebär någon kostnad för kommunen.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att
Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och bygga till kafébyggnaden på Almenäs
i enlighet med motionens intentioner
För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

Sida

REMISSVAR

1(2)

Datum

Diarienummer

2014-08-14

2014/FF0064 822

Anna Karlsson, 0768-885659
Tommy Jingfors
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion ”Året om på Almenäs!”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0292

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som berör renovering
och utbyggnad för café-, restaurang-, och konferensverksamhet i huvudbyggnaden
samt annexet.
Nämnden anser dock att en utredning bör göras angående restaurering och utökning
av parkeringen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om
på Almenäs!
Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra renovering och utbyggnad av Almenäs
huvudbyggnad och annex för helårsverksamhet för café-, restaurang- och
konferensverksamhet.
Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Hänsyn måste dock tas till att
delar av parkeringen ligger i det område som anges som översvämningsområdet för
Viskan. Området är delvis sankt under gruslagren och restaurering av parkeringen
måste göras utefter detta. Vid utökad café- och restaurangverksamhet på Almenäs bör
en utökning av parkeringen göras.
Dagens sophantering är placerad ”i hjärtat” av Almenäsområdet och förstör intrycket
både för café- och badplatsbesökare. En ny inhägnad placering bör diskuteras.
Nämndens yttrande i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om
på Almenäs!
Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra helårsverksamhet för den cafe- och
restaurangverksamhet som idag finns i huvudbyggnaden på Almenäs. Även
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ombyggnad av övervåningen för framtida konferensverksamhet är positiv. Annexet
intill huvudbyggnaden som idag i det närmaste är helt oanvänd bör självklart
användas i verksamheten.
Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Dock ligger delar av parkeringen i
det område som anges som översvämningsområde för Viskan. Området är under de
många gruslagren sankt, vilket gör att marken emellanåt rör på sig. Det är därför inte
lämpligt att asfaltera åtminstone denna del av parkeringen. Det är inte heller lämpligt
att lägga på ytterligare lager grus utan att först gräva ur den sanka marken.
Parkeringen används till allra största delen av badgäster. Det är därför inte lämpligt att
bekosta restaureringen av densamma med påslag av hyran för caféägaren.
Vid varma sommardagar är parkeringen mer än full av bilburna besökare. Av den
anledningen bör man se över möjligheten att utöka parkeringen något, eventuellt i det
område öster om parkeringen som tidigare var kolonilotter och som nu ligger i träda.
Man bör även se över de platser som idag använts för sophantering m.m. Idag är både
badplatsens miljöstation och caféets egna soptunnor placerade ”i hjärtat” av hela
Almenäsområdet och förstör därmed intrycket vid besök på området. En ny plats bör
avsättas och inhägnas för sophanteringen.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen är positiv till att förbättra möjligheterna till café- och
restaurangverksamhet året om på Almenäs. Besöken på Almenäs café innebär
förhoppningsvis också fler besökare i hela Almenäsområdet. Vi uppmuntrar alla
förbättringar som kan leda till fler besökare på anläggningar, samt naturnära
utomhusmiljöer i stort.
Konsekvenser
Dagens parkering är vid varma sommardagar fullbelagd. Vid en utökad café- och
restaurangverksamhet bör man se på möjligheter att utöka parkeringen, ev i det
område öster om befintlig parkering där det tidigare varit kolonilotter.
Parkeringen ligger idag delvis i det området som anges som översvämningsområde för
Viskan. Området är sankt och rör emellanåt på sig. Det är därför inte lämpligt att
asfaltera åtminstone denna del av parkeringen. Inte heller bör man lägga på ytterligare
gruslager utan att först gräva ur den sanka marken.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

1(1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-08-28

§ 101

2014/FF0064 822

Yttrande över motion "Året om på Almenäs!"
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om på Almenäs!
Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra renovering och utbyggnad av Almenäs
huvudbyggnad och annex för helårsverksamhet för café-, restaurang- och konferensverksamhet.
Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Hänsyn måste tas till att delar av parkeringen
ligger i det område som anges som översvämningsområde för Viskan. Området är delvis sankt
under gruslagren och restaurering av parkeringen måste göras utefter detta. Vid utökad café- och
restaurangverksamhet på Almenäs bör en utökning av parkeringen göras. Parkeringen används till
allra största delen av badgäster. Det är därför inte lämpligt att bekosta restaureringen av densamma
med påslag av hyran för caféägaren.
Dagens sophantering är placerad ”i hjärtat” av Almenäsområdet och förstör intrycket både för
café- och badplatsbesökare. En ny inhägnad placering bör diskuteras.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som berör renovering och
utbyggnad för café-, restaurang-, och konferensverksamhet i huvudbyggnaden samt annexet.
Nämnden anser dock att en utredning bör göras angående restaurering och utökning av
parkeringen.
Vid protokollet
Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-08-29
Cecilia Andersson
Ordförande

Anita Spjuth

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-09-01.

Malin Andersson
Sekreterare
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BESLUTSFÖRSLAG

Övertagande av begagnade paviljonger
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper för 1 768 272 kronor paviljonger vid Ängsgården, Virvelvinden, Sjömarken, Dalsjöskolan
och Aplaredskolan.

2-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0441 059
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2015-06-02, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2015/KS0441
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Lokalförsörjningsnämnden

Övertagande av begagnade paviljonger
Lokalförsörjningsnämnden har den 19 maj 2015 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen att kommunen skall köpa de nu förhyrda paviljongerna vid Ängsgården, Vivelvinden, Sjömarken, Dalsjöskolan och Aplaredskolan för 1 768 272 kronor.
Kommunstyrelsen har den 15 juni beslutat i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens
förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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PM
2015-06-01

Dnr 2015/KS0441

Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Övertagande av begagnade paviljonger
Kontroll har gjorts med berörda förvaltningar att inriktningen nu är att berörda paviljonger skall användas i minst ytterligare tre år.
I Lokalförsörjningsnämndens framställning finns uppgifter om ”Beräknad hyra” för
2017 resp. 2018. Detta är en bedömning av underhållskostnader som tillkommer när
kommunen blir ägare. Kommunen betalar redan i hyresalternativet kostnader för
värme, el etc. Detta förändras inte om kommunen köper paviljongerna och ingår inte
i beloppen i framställningen.
En köpeskilling på cirka 1769 tkr i januari 2016 kan anses ge en kapitalkostnad på
cirka 631 000 kronor om paviljongerna kan användas minst under tre år. Tillsammans
med den angivna underhållskostnaden på 1 011 tkr blir detta 1 642 tkr, d.v.s. något
lägre än nuvarande hyra på 1 768 tkr. Skulle användningstiden bli längre blir kalkylen
bättre.
Åke Thor
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BESLUTSFÖRSLAG

Utökning av Träffpunkt Simonsland
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att prövning om utökat kommunbidrag för Träffpunkt Simonsland sker i samband med 2016 års budgetarbete.

3-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0387 048
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-06-03, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2015/KS0387
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Stadsdelsnämnd Öster

Utökning av Träffpunkt Simonsland
Stadsdelsnämnd Öster har den 21 april 2015 beslutat att äska om utökat kommunbidrag 2015 för Träffpunkt Simonsland med 2 691 tkr i syfte att bedriva full drift.
Stadsdelsnämnd Öster fick i samband med budget 2015 en extra tilldelning med 1 000
tkr som är riktad till Träffpunkt Simonsland. Detta motsvarade inte fullt ut det som
nämnden då äskade om men var en början för att under budget 2016 prövas på nytt
utifrån äskanden från Stadsdelsnämnd Öster.
Kommunstyrelsen beslutar att prövning om utökat kommunbidrag för Träffpunkt
Simonsland sker i samband med 2016 års budgetarbete.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx
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BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för renovering av Stadsparksbadet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas projekteringsuppdrag avseende Borås Stadsparkbad för etapp 1 och etapp 2
samt solenergianläggning.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0476 822
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-06-09, Christer Johansson

Sida
1(3)
2015-06-15

Dnr 2015/KS0476
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

Projekteringsframställan för renovering av
Stadsparksbadet.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens framställan avseende projekteringsuppdrag av Borås Stadsparkbad
för etapp 1 och etapp 2 samt café/Restaurangdel och solenergianläggning.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen begärde 2013-11-04 att förstudie startas för Stadsparksbadet. Personalen på badet har under flera år arbetat för att förnya Stadsparksbadet med nya inslag av attraktioner och lokalytor. Anläggningen står inför stora renoverings- och underhållsinsatser. Prioriteringen i förstudien är att bevara och förädla
den nuvarande anläggningen, genom en omfattande renoveringsinsats.
Under -70 och -80 talet byggdes väldigt många simhallar och äventyrsbad i Sverige.
Det är många städer och kommuner som sitter i samma situation som Borås, med
stora renoveringsbehov. I vår relativa närregion (Karlstad, Skövde, Örebro och Jönköping) har det renoverats och byggts nya simanläggningar på mellan 110 - 280 milj
kr under 2014-2016.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i samverkan med verksamheten genomfört en
fördjupad förstudie där man har tittat på fastighetens behov men även sett på nya
funktioner för att lyfta badets attraktionskraft. Förstudien redovisades vid ett anläggningsråd 2015-06-01.
Förstudien har enligt Lokalförsörjningsnämnden påvisat att befintlig byggnad kräver
en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det är i badhus har under 30 år slitigt ner anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering av
tekniska system har kontinuerligt utförts på badet. Delar av ventilationen samt vattenreningen är uttjänta, läckage förekommer på ett flertal ställen från bassänger och
duschutrymmen.
Förslaget till ombyggnad av Stadsparksbadet innebär att projektet indelas i 2 etapper
bl.a. för att minimera intäktsbortfall från besökarna. Etapperna är i stort oberoende
av varandra och kan utföras sammanhängande eller var för sig. Det finns en fördel att
utföra etapperna sammanhängande genom att vi får en byggetablering som producerar allt i en följd. Etapp 1 är fokus på renovering och att säkra funktioner i befintligt
hus och etapp 2 innehåller en tillbyggnad som vetter mot Viskan.
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Projekteringsframställan omfattar följande delar:
Etapp 1
Om- och tillbyggnad
Inom etapp 1 byggs bl.a. omklädningsrummen om och görs större, korridor utefter
omklädning breddas och görs mer attraktiv för badgäster. Entrén får en tydligare utformning där ytorna ökas och logistiken runt entré förbättras för att öka flödet runt
kassorna, och därigenom minska köbildningen. Personalen får ett backoffice samt en
mindre badshop. Tubrutschbanan byts och ersätts med en ny. I samband med att
omfattande betonglagningar ska utföras i stommen, så byts kakel och klinker i stora
bassängen, vågbassängen samt i duschutrymmen. Beräknad investeringsutgift 54
mnkr.
Etapp 2
Tillbyggnad
Inom etapp 2 byggs anläggningen ut för att skapa tre nya funktioner; barnlandskap,
undervisningsbassäng samt ett tyst rum.
Barnlandskap
Avdelningen skall vara för barn 0-6 år och vara avskärmad mot befintligt bad. I avdelningen kommer det att finnas möjlighet för lek, dels i grunt vatten, men även torr
lek kommer att kunna utföras. Avdelningen är tänkt för att både barn och vuxna ska
kunna leka tillsammans.
Undervisningsbassäng
En ny bassäng, 12x6 m, byggs i anslutning till befintligt bad med höj- och sänkbar
botten. Avdelningen kommer att ha möjlighet att skärmas av.
Tysta rummet
En relaxavdelning där man kan vistas under sköna och stilla förhållanden innehållande ljusterapi, bastu och upplevelseduschar, som även kommer att ha tillträde till
restaurangen för att kunna knyta samman arrangemang. Beräknad investeringsutgift
33 mnkr
Projekteringen omfattar även en Solenergianläggning på anläggningens tak.
Kommunstyrelsen bedömer att Lokalförsörjningsnämndens framställan om förändring av Stadsparksbadet är rimlig. Etappindelningen gör att Kommunfullmäktige får
ta ställning till investeringsframställningar stegvis och kan då avväga vilken ambitionsnivå man väljer.
I kommunens Investeringsbudget för 2015 finns upptaget 55 mnkr för objektet varav
merparten ligger under 2016. Reserverade medel finns således redan för etapp 1.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att godkänna Lokalförsörjningsnämndens framställan avseende projekteringsuppdrag av Borås Stadsparkbad för
etapp 1 och etapp 2 samt solenergianläggning.
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KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Avdelning

Nämnddatum

Byggavdelningen

2015-06-16

Diarienummer

Mottagare

Kommunstyrelsen
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Projekteringsframställan för renovering av Stadsparksbadet i Borås
Projektets handläggning
Ett uppdrag som Fritids- och folkhälsoförvaltningen redovisat är en badutredning där målet är att öka
attraktiviteten och antalet besökande i stadens simhallar utan att verksamheten blir kostnadsdrivande.
Slutsatsen i denna utredning är att Fritids- och folkhälsonämnden vill prioritera en upprustning och
utveckling av Stadsparksbadet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen skriver den 2013-11-04 fram en begäran om att förstudie startas för
Stadsparksbadet. Personalen på badet har under flera år arbetat för att förnya Stadsparksbadet med
nya inslag av attraktioner och lokalytor. Anläggningen står inför stora renoverings- och
underhållsinsatser. Prioriteringen i förstudien är att bevara och förädla den nuvarande anläggningen,
genom en omfattande renoveringsinsats.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i samverkan med verksamheten genomfört en fördjupad förstudie
där man har tittat på fastighetens behov men även sett på nya funktioner för att lyfta badets
attraktionskraft. Förstudien redovisades vid ett anläggningsråd 2015-06-01.
Under -70 och -80 talet byggdes väldigt många simhallar och äventyrsbad i Sverige. Det är många
städer och kommuner som sitter i samma situation som Borås, med stora renoveringsbehov. I vår
relativa närregion (Karlstad, Skövde, Örebro och Jönköping) har det renoverats och byggts nya
simanläggningar på mellan 110 - 280 milj kr under 2014-2016.

Projektbeskrivning och mål
Stadsparksbadet är 30 år gammalt och var under många år det mest populära badet i Västsverige.
Mängder av människor vallfärdade till Borås för att uppleva det första ”äventyrsbadet”. Som mest
hade Stadsparksbadet ca 360 000 besökare under ett år, nu är antalet besökare ca 260 000 per år.
En förklaring till det minskade antalet besökare är bland annat att den nya Simarenan har tillkommit
och att, i stort sett, all föreningsverksamhet har flyttat till Simarenan. En annan förklaring är att
Stadsparksbadet har tappat i attraktion, då ett flertal nya anläggningar har byggts upp i regionen.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört en fördjupad förstudie av Stadsparksbadet med
inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen.
Resultatet av förstudien har påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och
ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det är i badhus har under 30 år slitet ner
anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering av tekniska system har kontinuerligt utförts på
badet, dock står vi nu inför nödvändiga större insatser, även på den tekniska sidan. Delar av
ventilationen samt vattenreningen är uttjänta, läckage förekommer på ett flertal ställen från bassänger
och duschutrymmen.
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Förslaget innebär att projektet indelas i 2 etapper. Detta för att minimera intäktsbortfall. Etapperna är i
stort oberoende av varandra och kan utföras sammanhängande eller var för sig. Det finns en fördel
att utföra etapperna sammanhängande genom att vi får endast en byggetablering som producerar allt
i en följd. Etapp 1 är fokus på renovering och att säkra funktioner i befintligt hus och etapp 2
innehåller en tillbyggnad som vetter mot Viskan.
Etapp 1
Om- och tillbyggnad
Inom etapp 1 byggs omklädningsrummen om och görs större, korridor utefter omklädning breddas
och görs mer attraktiv för badgäster. Entrén får en tydligare utformning där ytorna ökas och logistiken
runt entré förbättras för att öka flödet runt kassorna, och därigenom minska köbildningen. Personalen
får ett backoffice samt en mindre badshop. Tubrutschbanan byts och ersätts med en ny. I samband
med att omfattande betonglagningar ska utföras i stommen, så byts kakel och klinker i stora
bassängen, vågbassängen samt duschutrymmen. Övriga delar efter behov.
Ventilation kompletteras i berörda delar. Luftaggregatet som förser baddelen renoveras grundligt
medans aggregat som förser omklädningsrum kompletteras med ny dragning då omklädning byggs
om. Uttjänta brunnar och rör byts inom projektet, golvvärme kompletteras i omklädningsrum.
Vattenreningstekniken byts ut då anläggningen uppnått sin tekniska livslängd.
Elinstallationer kompletteras i utrymmen där ombyggnad sker. I övriga utrymmen ses elanläggningen
över och kompletteras med nya LED-armaturer. Ett nytt system för nöd- och vägledande belysning
installeras samt uppgradering av utrymmeslarm.
Befintlig betongkonstruktion säkras. I bassängerna behövs akuta åtgärder vidtas för att stoppa
korrosionsangreppen. Tätskikt läcker och detta medför att vatten tränger ut i betongkonstruktionen.
Den förhöjda halten av klorider som finns i badvatten gör att korrosionen i armeringen accelererar.
När armeringen korroderar sväller armeringen och separerar denna från betongen. Vid en
okulärbesiktning kan konstateras ett stort antal områden med läckage, avlagringar och missfärgningar
från korrosionsprodukter. Det finns en osäkerhet kring hur omfattande skadorna är tills förstörande
provning genomförts. Befintligt tak av bandtäckt plåt, vilken har uppnått sin tekniska livslängd, ersätts
med duk.
Etapp 2
Tillbyggnad
Inom etapp 2 byggs anläggningen ut för att skapa tre nya funktioner; barnlandskap,
undervisningsbassäng samt ett tyst rum.
Barnlandskap
Avdelningen skall vara för barn 0-6 år och vara avskärmad mot befintligt bad. I avdelningen kommer
det att finnas möjlighet för lek, dels i grunt vatten, men även torr lek kommer att kunna utföras.
Avdelningen är tänkt för att både barn och vuxna ska kunna leka tillsammans.
Undervisningsbassäng
En ny bassäng, 12x6 m, byggs i anslutning till befintligt bad med höj- och sänkbar botten.
Avdelningen kommer att ha möjlighet att skärmas av.
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Tysta rummet
En relaxavdelning där man kan vistas under sköna och stilla förhållanden innehållande ljusterapi,
bastu och upplevelseduschar.
Café/Restaurang
En yta för uteservering byggs i anslutning till caféet. Befintlig uteplats försvinner i samband med
tillbyggnad.

Tillgängligheten för Stadsparksbadet skall följa Västra Götalands riktlinjer i tillämpliga delar.

Energieffektivisering
Fortsatt projektering skall verka för att tillförsäkra en energieffektiv och säker drift i framtiden.
Materialval studeras utifrån ett hållbart byggande och genom att fokusera på lägre driftskostnader.
Hur stor besparingen blir ska utredas i den fortsatta projekteringen.

Solenergi
En tänkt solcellsanläggning bestående av ca 800 m² solcellspaneler placerade på byggnadens tak.
Exakt storlek får utredas i fortsatt projektering. Det östliga taket ger möjlighet att få en större
samanhållen solcellsanläggning med montagemässiga fördelar. Anläggning beräknas årligen
producera c:a 120 000 kWh el. Solcellsanläggningen beräknas kosta ca 2 100 000 kr.
Utifrån ett affärsmässigt perspektiv kan man konstatera att anläggningen inte blir lönsam utan
statsbidrag, men att lönsamhet förligger efter ca 10 år om statsbidrag beviljas. Trycket är stort på
antalet ansökningar och det är osäkert om vi kommer att erhålla några medel.

Preliminär tidplan
Tidplanen är satt utefter att minimera intäktsbortfallet och få merparten av byggrenoveringen under
den så kallade lågsäsongen. Tänkt byggstart är preliminärt april 2016.

Etapp 1

Tid

Projektering

aug - nov 2015

Upphandling

jan 2016

Beslut anslagframställan

mars 2016

Badet stängs

april 2016

Byggproduktion

maj 2016 – jan 2017

Etapp 2

Byggproduktion

Tid

mars 2017 - mars 2018
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Ekonomi
Etapp 1
Sammanställning av ekonomiska data

Byggherrekostnad
Projektering
Entreprenad
Kontroll
Myndigheter
Oförutsett
Ränta under byggtid
Underhållsmedel
Energieffektivisering medel

1 500 000
3 815 000
43 810 000
525 000
150 000
5 500 000
500 000
-1 500 000
-2 300 000

Summa total för projektet exkl. moms

52 000 000

Investering etapp 1
Investering lås- och passage system

52 000 000 kr
2 000 000 kr

Denna projekteringsframställan etapp 1

54 000 000 kr

Solenergianläggning

2 100 000 kr

Etapp 2
Sammanställning av ekonomiska data

Byggherrekostnad
Projektering
Entreprenad
Kontroll
Myndigheter
Ränta under byggtid
Oförutsett

500 000
2 130 000
28 175 000
345 000
150 000
400 000
2 000 000

Summa total för projektet exkl. moms

33 700 000

Investering etapp 2

33 700 000 kr
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Hyra sammanställning
Nuvarande hyra för objektet/år
Hyresförändring år 1, etapp 1, inkl. solanläggning
Hyresförändring år 1, etapp 2
Ny hyra för objektet efter etapp1 + etapp 2, år 1

8 267 000 kr
4 112 800 kr
2 728 100 kr
15 107 900 kr

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Fritids- och
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens framställan avseende
projekteringsuppdrag av Borås Stadsparkbad för etapp 1 och etapp 2 samt uteplats för
café/restaurangdel.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

Ordförande
Mathias Duell
Förvaltningschef
Rune Henriksson

Bilaga 1: Ritningar
Bilaga 2: Investeringskalkyl
Bilaga 3: Budgetsammanställning

5 (5)

Lokalförsörjningsförvaltningen
Byggavdelningen
Fritt (Utgiftsslag)

9641 Entreprenadutgifter
8212-8215 Byggnadsarbeten
8222-8225 UE-arbeten (GE-arvode)
8232-8235 Markarbeten
8312-8315 Rörinstallation
8322-8325 Sprinklerinstallation
8332-8335 Kylinstallationer
8342-8345 Vattenrening
8412-8415 Elinstallation
8422-8425 Hissinstallation
8432-8435 Larminstallation
8352-8355 Brandskydd-gassläckn.
8362-8365 Ventilationsinstallation
8372-8375 Styr- o övervakning
8242-8245 Målningsarbeten
8512-8515 Lås passagesystem
Energieffektivisering
Underhållsmedel
Summa entreprenad utgift
Summa projekteringsutgift
Summa utgifter projektet
Kapitalutgifter
9852/ 8125 Ränta under byggtid
9859/ 8135 Dröjsmålsräntor
Utgifter för provisorier
9681/ 8065 Ersättn.lokaler/Lokalhyror
9542/ 8095 Bränsle
9641/ 8522-8525 Flyttningskostnader
Summa total för Projektet
Signatur beräknad av
Yta m² BTA
Utgift total/m² BTA
Utgift entreprenad/m² BTA
Utgift projektering/m² BTA

Budgetsammanställning

Datum
2015-06-03
Budget
Överslag
KSEK
25760

Datum

Datum

Datum
Akt

Budget
Uppskattad
KSEK

Budget
Kalkylerad
KSEK

Budget
Just.Aktuell
KSEK
9644
9645

1500
1500

9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651

9500
2450

2600
500
2000
-2300
-1500
42010
11490
53 500

9652
9652
9652
9652
9652
9652
9652
9652
9631
9669

500

Projektnamn: Stadsparksbadet etapp 1 - Om och tillbyggnad
Projekt nr:

Fritt (Utgiftsslag)

Projekteringsutgifter
Myndighetskostnader
8035 Bygglov
8045 Anslutningsavgifter
Konsultkostnader
8611,8615 Arkitekter
8621,8625 Landskapsarkitekt
8631,8635 Geoteknikkonsult
8641,8645 Konstruktionskons
8651,8655 VVS-konsult
8661,8665 Ventilationskonsult
8671,8675 El-konsult
8721,8725 Kökskonsult
8731,8735 Akustikkonsult
8741,8745 Byggledning
8751,8755 Innemiljö
8761,8765 Övriga konsulter
Kostnader för kontroll
8815 Kontroll. BYGG
8825 Slut-/garantibesiktning
8835 Kontroll.VVS
8845 Kontroll.EL
8855 Kontroll. HISS
8865 Kontroll. KÖK
8875 Kontroll MARK
8885 Kontroll ÖVRIGT
8025 Kontorsarb., ritningskopior
8055 Byggherrekostnad

Datum
2015-06-03
Budget
Överslag
KSEK
150

900
75
50
500
700
450
70

1070
105
90
100
100

30
100
1500

54 000
Volym m³
Utgift total/m³

9641 8532-8535 Oförutsett
9693 8085 Försäkringsavgifter
Indexreglering
Summa projektering
Noteringar:

5500

11490

Datum

Datum

Datum

Budget
Budget
Budget
Uppskattad Kalkylerad Justerad
KSEK
KSEK
KSEK

Lokalförsörjningsförvaltningen
Byggavdelningen
Fritt (Utgiftsslag)

9641 Entreprenadutgifter
8212-8215 Byggnadsarbeten
8222-8225 UE-arbeten (GE-arvode)
8232-8235 Markarbeten
8312-8315 Rörinstallation
8322-8325 Sprinklerinstallation
8332-8335 Kylinstallationer
8342-8345 Vattenrening
8412-8415 Elinstallation
8422-8425 Hissinstallation
8432-8435 Larminstallation
8352-8355 Brandskydd-gassläckn.
8362-8365 Ventilationsinstallation
8372-8375 Styr- o övervakning
8242-8245 Målningsarbeten
8512-8515 Storkök
Indexreglering
Summa entreprenad utgift
Summa projekteringsutgift
Summa utgifter projektet
Kapitalutgifter
9852/ 8125 Ränta under byggtid
9859/ 8135 Dröjsmålsräntor
Utgifter för provisorier
9681/ 8065 Ersättn.lokaler/Lokalhyror
9542/ 8095 Bränsle
9641/ 8522-8525 Flyttningskostnader
Summa total för Projektet
Signatur beräknad av
Yta m² BTA
Utgift total/m² BTA
Utgift entreprenad/m² BTA
Utgift projektering/m² BTA

Budgetsammanställning

Datum
2015-06-03
Budget
Överslag
KSEK
17500

Datum

Datum

Datum
Akt

Budget
Uppskattad
KSEK

Budget
Kalkylerad
KSEK

Budget
Just.Aktuell
KSEK
9644
9645

3000
1000

9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651

4000
625

2000
50

28175
5125
33 300

9652
9652
9652
9652
9652
9652
9652
9652
9631
9669

400

Fritt (Utgiftsslag)

Projekteringsutgifter
Myndighetskostnader
8035 Bygglov
8045 Anslutningsavgifter
Konsultkostnader
8611,8615 Arkitekter
8621,8625 Landskapsarkitekt
8631,8635 Geoteknikkonsult
8641,8645 Konstruktionskons
8651,8655 VVS-konsult
8661,8665 Ventilationskonsult
8671,8675 El-konsult
8721,8725 Kökskonsult
8731,8735 Akustikkonsult
8741,8745 Byggledning
8751,8755 Innemiljö
8761,8765 Övriga konsulter
Kostnader för kontroll
8815 Kontroll. BYGG
8825 Slut-/garantibesiktning
8835 Kontroll.VVS
8845 Kontroll.EL
8855 Kontroll. HISS
8865 Kontroll. KÖK
8875 Kontroll MARK
8885 Kontroll ÖVRIGT
8025 Kontorsarb., ritningskopior
8055 Byggherrekostnad

Projektnamn: Stadsparksbadet etapp 2 tillbyggnad
Projekt nr:
Datum
2015-06-03
Budget
Överslag
KSEK
150

650
75
75
200
375
275
40

440
75
50
60
55

20
85
500

33 700
Volym m³
Utgift total/m³

9641 8532-8535 Oförutsett
9693 8085 Försäkringsavgifter
Indexreglering
Summa projektering
Noteringar:

2000

5125

Datum

Datum

Datum

Budget
Uppskattad
KSEK

Budget
Kalkylerad
KSEK

Budget
Justerad
KSEK

BORÅS STAD

Datum:

2015-05-27

Investeringskalkyl

Lokalförsörjningsförvaltningen
Projekt nr:
Projekt:
Projektbeskrivning:
Projektledare:
Verksamhet:
Objekt nr:
Förändring BRA:

Tkr, fasta priser

Kalkyl avseende:
Stadsparksbadet
Om och tillbyggnad etapp 1

Investeringsbudget:
Projekteringsframställan:
Anslagsframställan:
Övrigt:

x

Ombyggnad + tillbyggnad 220m2

Uppgifter om grundinvestering
Utgiftsslag

Investering, 60 år Investering, 40 år

Investering, 30 år

Investering, 20 år

Investering, 15 år Investering, 10 år

SUMMA

Byggnader

0,0

9 720,0

16 140,0

6 860,0

22 300,0

1 080,0

56 100,0

Summa utgifter

0,0

9 720,0

16 140,0

6 860,0

22 300,0

1 080,0

56 100,0

0,0

9 720,0

16 140,0

6 860,0

22 300,0

1 080,0

56 100,0

60,0

40,0

30,0

20,0

15,0

10,0

Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd, år
Restvärde
Nyckeltal, m m

Förändringar i årliga in- och utbetalningar (exkl. grundinvesteringen)

0,0
0,0
0,0

Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
0,0

0,0

Övriga tillkommande driftkostnader (exkl.kap.kostn.)

70,0

0,0
0,0
70,0

Summa årliga utbetalningar

70,0

70,0

Årliga inbetalningsöverskott

-70,0

-70,0

Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- Antal årsarbetare

Nuvärdeskalkyl
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot

0,0

9 720,0

16 140,0

6 860,0

22 300,0

1 080,0

0,0

-9 720,0

-16 140,0

-6 860,0

-22 300,0

-1 080,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

0,0

455,2

877,5

482,3

1 936,3

129,9

-70,0

-455,2

-877,5

-482,3

-1 936,3

-129,9

#DIVISION/0!

-1 357,3
56 100,0
-56 100,0

Annuitetskalkyl
Årliga inbetalningsöverskott

-70,0

Kapitalkostnad (real annuitet 3,5 %)
Objektets kostnadsförändring år 1

-70,0
3 881,1
-3 951,1

Kompletterande uppgifter
Solanläggning ingår i hyresberäkning

Attest:

Projektledare

Behandlad i nämnden (datum §):

Förvaltare

BORÅS STAD

Datum:

2015-05-27

Investeringskalkyl

Lokalförsörjningsförvaltningen
Projekt nr:
Projekt:
Projektbeskrivning:
Projektledare:
Verksamhet:
Objekt nr:
Förändring BRA:

Tkr, fasta priser

Kalkyl avseende:
Stadsparksbadet
Om och tillbyggand etapp 2

Investeringsbudget:
Projekteringsframställan:
Anslagsframställan:
Övrigt:

x

Nybyggnadsdel 475 m2 + källare

Uppgifter om grundinvestering
Utgiftsslag

Investering, 60 år Investering, 40 år

Investering, 30 år

Investering, 20 år

Investering, 15 år Investering, 10 år

SUMMA

Byggnader

0,0

8 950,0

7 930,0

6 590,0

7 260,0

2 970,0

33 700,0

Summa utgifter

0,0

8 950,0

7 930,0

6 590,0

7 260,0

2 970,0

33 700,0

0,0

8 950,0

7 930,0

6 590,0

7 260,0

2 970,0

33 700,0

60,0

40,0

30,0

20,0

15,0

10,0

Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd, år
Restvärde
Nyckeltal, m m

Förändringar i årliga in- och utbetalningar (exkl. grundinvesteringen)

0,0
0,0
0,0

Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
0,0

0,0

427,0

0,0
0,0
427,0

Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- Antal årsarbetare
Övriga tillkommande driftkostnader (exkl.kap.kostn.)
Summa årliga utbetalningar

427,0

427,0

Årliga inbetalningsöverskott

-427,0

-427,0

Nuvärdeskalkyl
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering

0,0

8 950,0

7 930,0

6 590,0

7 260,0

2 970,0

0,0

-8 950,0

-7 930,0

-6 590,0

-7 260,0

-2 970,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

0,0

419,1

431,2

463,3

630,4

357,1

-427,0

-419,1

-431,2

-463,3

-630,4

-357,1

Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot

#DIVISION/0!

-8 279,6
33 700,0
-33 700,0

Annuitetskalkyl
Årliga inbetalningsöverskott

-427,0

Kapitalkostnad (real annuitet 3,5 %)
Objektets kostnadsförändring år 1

-427,0
2 301,1
-2 728,1

Kompletterande uppgifter

Attest:

Projektledare

Behandlad i nämnden (datum §):

Förvaltare

E12

BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om investeringsanslag för Trygghetsbelysning
parker
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 000 kr för åtgärder inom projektet Trygghetsbelysning
parker.

2015-06-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0450 331
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-06-04, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2015/KS0450
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Tekniska nämnden

Begäran om investeringsanslag för Trygghetsbelysning parker
Tekniska nämnden begär ett investeringsanslag på 2 500 tkr för åtgärder som syftar
till att öka den upplevda tryggheten i stadens parker och andra grönområden. I investeringsbudget 2015 finns motsvarande belopp upptaget.
Tekniska nämnden skriver att vi lever i en ny tid med brottslighet och otäcka
händelser. Parker är ett ställe där man i skydd av buskarna kan utöva brottslighet. En
bra belysning kan undvika att många samlas i mörkret och har onda avsikter.
Kommunen har många ställen där belysningen kan göra så att man upplever en större
trygghet. Stadsparken med sina Rhododendronbuskar är en plats där mycket
brottslighet förekommit. Tekniska förvaltningen har i samarbete med
Stadsdelsförvaltning Väster och polismyndigheten tagit fram ett alternativ som skulle
göra att denna plats skulle bli mycket säkrare.
Nämnden får även via trygghetsvandringar många önskemål om andra platser som
behöver belysas. Belysning av lekplatser är också önskemål som ofta framförs. Detta
för att man bättre skall kunna utnyttja platserna under de mörka årstiderna och att det
skall kännas tryggt att vistas där. Även julbelysningar och effektbelysningar är en form
av trygghetsbelysning. Utbyte av armaturer är en bra investering. Det sker en ständig
utveckling mot nya energisnåla alternativ.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att bevilja Tekniska nämnden
ett investeringsanslag på 2 500 000 kr för åtgärder inom projektet Trygghetsbelysning
parker.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida
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Datum

Ärendenummer

2015-05-12

2015/399 061 1

Lennart Karlsson, 033/35 74 22
Kommunstyrelsen

Anslag för investeringsprojekten: Trygghetsbelysning
parker inom ramen för Tekniska nämndens budget för 2015
Vi lever i en ny tid med brottslighet och otäcka händelser. Mycket kommer fram när
media kan beskriva vad som hänt. Varje dag händer våldsamma saker såsom
våldtäkter, nedslagningar med mera. Parkerna är ett ställe där man i skydd av
buskarna kan utöva brottslighet. Belysningen kan undvika att många samlas i mörkret
och har onda avsikter. Det gäller att stoppa dessa element, eller att förebygga att
sådant händer.
Det kan avskräcka att gå in i en park när mörkret infaller och ingen belysning finns.
Att kunna se in i parken ska upplevas som en trygghet.
Vi har många ställen där belysningen kan göra så att man upplever en större trygghet.
Stadsparken med sina Rhododendronbuskar är en plats där mycket brottslighet
förekommit. Tekniska förvaltningen har i samarbete med Stadsdelsförvaltning Väster
och polismyndigheten tagit fram ett alternativ som skulle göra att denna plats skulle
bli mycket säkrare.
Vi får även via trygghetsvandringar många önskemål om platser som behöver belysas.
Belysning av lekplatserna är också önskemål som ofta framförs. Detta för att man
bättre skall kunna utnyttja platserna under de mörka årstiderna och att det skall
kännas tryggt att vistas där.
Även julbelysningar och effektbelysningar är en form av trygghetsbelysning.
Utbyte av armaturer är en bra investering. Det sker en ständig utveckling mot nya
energisnåla alternativ.
Tekniska nämnden får med hänvisning till ovanstående föreslå Kommunstyrelsen
besluta att inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2015
för Trygghetsbelysning parker anvisa 2.500.000 kronor.
TEKNISKA NÄMNDEN
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson

SP 1a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma projektorganisation för Götalandsbanan kompletteras med Stockholms läns landsting
Genom detta tilläggsavtal godkänns att projektorganisationens parter utökas till att även omfatta Stockholms läns landsting.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna bifogat tilläggsavtal om att utöka projektorganisationens parter till att omfatta Stockholms läns
landsting.

2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0303 532
Handläggare: Bengt Himmelmann, 033-35 84 91
Datum/avdelningschef: 2015-05-18 / bh

Programområde: 1

JJlb Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

27
PROTOKOLL 4/2015
Tisdagen den 5 maj 2015

§ 114
Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för
Götalandsbanan
LS 2015-0538

Ärendebeskrivning
Förslag om att Stockholms läns landsting tecknar avtal om samverkan med
övriga intressenter kring den föreslagna Götalandsbanan som en del av
förberedelserna inför förhandlingar med staten angående
höghastighetsbanor i Sverige.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörende tjänsteutlåtande den 7 april 2015
Samarbetsavtal avseende parternas gemensamma projektorganisation
Götalandsbanan
Tilläggsavtal gällande gemensam projektorganisation Götalandsbanan
Budget Götalandsbanan
Verksamhetsplan Götalandsbanans projektorganisation 2015

Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 22 april 2015.

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag

att Stockholms läns landsting träder in i den gemensamma projektorganisationen för Götalandsbanan
att uppdra åt landstingdirektören att underteckna tilläggsavtalet gällande
projektorganisation Götalandsbanan
att till representanter från Stockholms läns landsting i den politiska
styrgruppen för projektorganisationen för Götalandsbanan utse
landstingsstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens andra vice
ordförande samt trafiknämndens ordförande.
Beslutsexpediering:
Bor~s stad, Göteborgs stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun
Förtroendevalda: landstingsstyrelsens ordförande, andre vice ordförande och
trafiknämndens ordförande
Landstingsdirektören
Analys och utveckling
LSF kansli Karin Mikaelsson
Akt

~~~
Ordförande

~

Justerare

~

tt/s--1\
Efy. datum

rJlc

Sign.

Tilläggsavtal gällande gemensam projektorganisation Götalandsbanan

§1

Parter

Mellan Borås stad, Göteborgs stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun och Stockholms läns landsting
har följande avtal träffats.

§2

Ny part träder in i samarbetet

Borås stad, Göteborgs stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun har genom avtal 2014 ingått
samarbete avseende gemensam projektorganisation gällande Götalandsbanan (samarbetsavtalet), se bilaga
1.
Genom detta tilläggsavtal utökas projektorganisationens parter till att omfatta Stockholms läns landsting,
som vid dagen för detta avtals giltighet inträder som part i samarbetet gällande samarbetsavtalets
resterande avtalstid, på samma villkor som övriga parter men med ansvarsbegränsning avseende det
solidariska ansvaret till den tid då Stockholms läns landsting varit part i samarbetet.
Enligt samarbetsavtalet ska vardera part sammantaget årligen under avtalstiden bidra med 1 500 000 SEK till
projektorganisationen. Parterna är eniga om att Stockholms läns landsting för 2015 ska bidra med halva den
summan.

§3

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den dagen då samtliga parter har undertecknat avtalet.

Detta avtal är upprättat i fem exemplar varav parterna tagit varsitt.

Jönköping 2015 -

Jönköping 2015 -

Jönköping 2015 -

Borås stad

Göteborgs Stad

Jönköpings kommun

………………………….........

…………………………………

………………………………

………………………….........

…………………………………

…………………………………

Jönköping 2015 -

Jönköping 2015 -

Linköpings Kommun

Stockholms läns landsting

………………………….........

…………………………………

………………………….........

…………………………………
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Planprogram för Östra Brämhult
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att i nära samarbete med Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram för Östra Brämhult.

2015-06-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0443 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2015-05-26 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2015/KS0443 214

Strategisk samhällsplanering
Jonas Hallberg
Samhällsbyggnadsnämnden

Planprogram för Östra Brämhult
Det finns ett stort exploateringstryck i de östra delarna av Brämhult. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i dagsläget med fyra detaljplaner inom området; en förskoleplan, två för bostäder och en för ett verksamhetsområde nära riksväg 40 (Kyllared).
Inom området söks dessutom många enskilda bygglov.
Det ökade exploateringstrycket i Brämhult är positivt, men även problematiskt ur det
hänseendet att det finns många allmänna intressen såsom fornlämningar och ett välbevarat odlingslandskap med höga kultur- och naturvärden. Då området till stor del
saknar detaljplan finns risk för att exploateringen sker utan ett helhetsgrepp och utan
en strategi för hur de allmänna intressena ska hanteras. Området behöver därför studeras i ett större sammanhang, genom ett planprogram, för att utreda om det finns
möjlighet att skapa fler bostäder i Brämhult, både inom den befintliga stadsdelen men
även möjliga nya exploateringsområden. Dessutom behöver möjligheten till ytterligare
mark för verksamheter i anslutning till Riksväg 40 studeras. I samband med detta bör
en större inventering av natur- och kulturvärdena i området göras för att på så sätt
säkra viktiga grönstråk samt de miljöer som bör undantas från exploatering. I arbetet
ska genomförandefrågorna studeras. Uppdraget ska ske i nära samverkan med övriga
nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att i nära samarbete
med Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram för Östra
Brämhult.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Ansökan om planbesked för del av Nedre Norrmalm,
Hamstern 4
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avvakta med att ge besked i frågan på grund av Götalandsbanan. KS hoppas kunna återkomma inom en snar
framtid.

2015-06-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0770 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-06-01 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2014/KS0770 214
Ert dnr BN 2014-1731

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för del av Nedre
Norrmalm, Hamstern 4
I samrådsförslaget till strategisk på plan för Knalleland redovisas det aktuella området
som lämpligt på flerbostadshus. Det är dock inte möjligt att påbörja detaljplanearbete
innan dess att Götalandsbanans sträckning är klarlagd. Trafikverket arbetar just nu
med utredningar kring Götalandsbanan och sträckningen på banan kommer att klarläggas.
Utifrån dessa förutsättningar kommer Kommunstyrelsen att avvakta med att ge ett
besked i frågan men hoppas kunna återkomma inom en snar framtid.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Tomtarea: ca 3870 kvm
Bruttoarea hus 1: ca 2140 kvm
Bruttoarea hus 2: ca1200 kvm
Bruttoarea hus 3: ca 1560 kvm
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Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformer mellan region och kommuner
skall programmet följas upp och stämmas av en gång per år.
Målen för kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafiken som ett av flera verktyg att gå i riktning mot
Visionen om Det Goda Livet. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kollektivtrafiken under en
treårsperiod har utvecklats positivt när det gäller resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller
invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går utvecklingen långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att nå målen i programmet. Avstämningen innehåller därför också frågor om hur kommun och region kan nå längre tillsammans.
Nedan ställs ett antal frågor kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och samverkan som kollektivtrafiksekretariatet gärna ser att svaranden beaktar i sitt remissvar. Frågorna är indelade i tre områden.
1. Frågor om trafikförsörjningsprogrammets mål och inriktning
2. Frågor om kommunens arbete med hållbart resande
3. Frågor kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avger skrivelse enligt upprättat förslag
2015-06-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum
Samverkan

Kommunalråd
Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0255 530
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033- 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2015-06-10 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
Datum
2015-06-15

Dnr 2015/KS0255 530

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Charlotta Tornvall
kollektivtrafik@vgregion.se

Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Borås Stad instämmer med de yttrande som avges av Boråsregionen.
Sjuhärads kommuner har uppdaterat mål och strategier i dokumentet ”Målbild för
kollektivtrafiken i Sjuhärad” som Borås Stad anser ska ligga till grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet.
När det gäller att utnyttja Götalandsbanans potential så är det viktigt att utveckla kollektivtrafikförbindelser och stationer som innebär att hela Sjuhärad kan dra nytta av
Götalandsbanan. Ett centralt stationsläge är förutsättning för detta. Resan mellan
Borås och Göteborg bör ha en restidskvot på högst 0.8 för att vara snabb och effektiv
för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
Attraktiva förbindelser som ska bygga på en utvecklad anslutande tågtrafik inom Sjuhärad ger fler möjligheter och ökat utbud. Skapa en marknad österut som är beredd
när Götalandsbanan är på plats.
Åtgärder som kommunerna kan göra för att utveckla ett mer hållbart resande
 Anpassning av hållplatser för personer med funktionsnedsättning (pågår).
 Öka framkomligheten i Borås.
 Bygga ut pendelparkeringar.
 Bygga attraktiva resecentra där tillgängligheten är stor för all persontrafik.
 Bygga ut cykelbanor för hållbart resande.
 Jobba mer med Mobility management.
Goda exempel att lyfta i kollektivtrafikråden
 Hur Sjuhärad jobbat med uppdateringen av ”Målbild för kollektivtrafiken i
Sjuhärad”
 Kollektivtrafiksekretariatet har under 2014 påbörjat arbetet med att bygga upp
en organisation och kompetens för att aktivt jobba med Mobility management. För första gången är steg 1 och 2 åtgärder i fyrstegsprincipen upptagna
som åtgärder i den Regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2025. Problemet med Mobility management har varit att påvisa
konkreta resultat. Det är därför särskilt viktigt att dessa åtgärder och projekt
lyckas och på så sätt kan ge åtgärderna legitimitet i framtida infrastrukturplaner.
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Vilken betydelse har de prioriterade stråken för kommunens utbyggnadsplanering?
 Viktigt med god dialog mellan Regionen och kommunen.
Samverkansformerna inom kollektivtrafiken
 Just nu är det oklart hur kollektivtrafiken ska hanteras från delregionalt håll.
 Det har blivit tydligare om vem som ansvarar för vad. Vi har gjort de flesta
punkterna. Den nya organisationen innebär att det blivit lite otydligare igen.
Hur går det med de åtgärder som kommunen ansvarar för? (Punkt 6-10)
6. Utse en ansvarig tjänsteman på respektive kommun
Borås Stad har utsett en ansvarig tjänsteman.
7. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller
I och med omorganisationen att Direktionen är DKR finns mandat som samverkansformerna förutsätter. Har varit en styrka att tjänstemän och politiker suttit vid samma
bord och diskuterat.
8. Förbättra informationsutbytet mellan tjänstemän och politiker
Det har fungerat bra. Återstår att se hur det kommer att fungera i nya organisationen.
9. Öka kommunernas inflytande på strategiska dokument
Det har fungerat bra. Återstår att se hur det kommer att fungera i nya organisationen.
10. Involvera kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen
Det är en naturlig del av samhällsplaneringen.




Regionala kollektivtrafikrådets fortsatta roll bör utredas. Behandlas i BHU.
Kommunikationen mellan tjänstemän och politiker har varit en framgångsfaktor. Vi är måna om en fortsatt god utveckling av kommunikationen.
Viktigt med likartad dagordning på beredningsgruppens möten samt att mötena utvärderas kontinuerligt.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Kollektivtrafiknämnden

2015‐02‐25

Remiss ‐ Till kommunerna i Västra Götaland:
Regionalt trafikförsörjningsprogram – årlig avstämning
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjnings‐
program för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna
samverkansformer mellan region och kommuner skall programmet följas upp och
stämmas av en gång per år.
Målen för kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafiken som ett av flera verktyg att gå
i riktning mot Visionen om Det Goda Livet. Sammanfattningsvis visar uppföljningen
att kollektivtrafiken under en treårsperiod har utvecklats positivt när det gäller
resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller invånarnas nöjdhet med
kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går
utvecklingen långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att
nå målen i programmet. Avstämningen innehåller därför också frågor om hur
kommun och region kan nå längre tillsammans.
Syfte med årlig avstämning:
*Trafikförsörjningsprogrammet – rör vi oss i rätt riktning? Medskick inför revidering
av programmet 2016
*Vidareutveckla samverkansformerna för en högre måluppfyllelse
Följande dokument bifogas och ingår i avstämningen:
1: Uppföljning 2014 – Trafikförsörjningsprogram
2: Åtgärdslista för stärkt dialog och samverkan
Nedan ställs ett antal frågor kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och
samverkan som vi gärna ser att kommunen beaktar i sitt remissvar. Frågorna är
indelade i tre områden;
‐ 1. Frågor om trafikförsörjningsprogrammets mål och inriktning
‐ 2. Frågor om kommunens arbete med hållbart resande
‐ 3. Frågor kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken
Vi önskar kommunen svar senast den 26 maj 2015.
Svaret skickas till: kollektivtrafik@vgregion.se
För frågor omkring remissen hänvisas till Maria Larsson
(maria.a.larsson@vgregion.se) på kollektivtrafiksekretariatet.
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Kollektivtrafiknämnden

2015‐02‐25

1. Frågor om trafikförsörjningsprogrammet
Bakgrund
Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för
kollektivtrafikens utveckling fram till 2025, med etappmål till 2016. Målen i
trafikförsörjningsprogrammet är kopplade till strategier som kollektivtrafiknämnden
formulerar sitt uppdrag till Västtrafik utifrån.

Kollektivtrafikens konkurrenskraft ska stärkas och utvecklas i regionen.
Enligt trafikförsörjningsprogrammet
ska kollektivtrafiksatsningar i första
hand ske där det finns störst
potential att öka, samtidigt som det
skall finnas ett rimligt utbud i hela
Västra Götaland. Samtliga
kommunalförbund har pekat ut stråk
enligt kartan som tillsammans utgör
ett prioriterat regionalt nät i
regionen. Detta nät ska utvecklas
som en stomme för att binda ihop
regionen och möjliggöra resor
till/från viktiga målpunkter innanför och utanför länsgränsen. I relationer med
större resandeunderlag ska matartrafik med buss kontinuerligt utvecklas efter
behov. Utveckling av pendelparkeringar för bil och cykel vid stråkens knutpunkter är
också viktiga åtgärder för ett effektivt sammanhängande regionalt nät. En
landsbygdsutredning har arbetats fram som anger mål för minimiutbud.
Sammantaget visar uppföljningen att trafikförsörjningsprogrammets mål och
inriktning har styrt kollektivtrafikens utveckling även om takten i viss mån påverkas
av begränsningar i t ex infrastruktur, fordon eller ekonomi. Uppföljningen bifogas.
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2015‐02‐25

Dags för revidering
Vi står inför en revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Processen med
revideringen kommer vara återkommande i kollektivtrafikråden under 2015.
Samtliga kommuner ingår i kollektivtrafikråden. Under våren planeras workshops i
samtliga delregionala råd. Exempel på frågor som kommer att behandlas är om
befintliga mål och strategier täcker de viktigaste uppgifterna för kollektivtrafikens
utveckling.
Fråga:

Vi står inför en revidering av trafikförsörjningsprogrammet
‐ I samband med denna remiss kan kommunerna göra generella inspel
till arbetet med att revidera trafikförsörjningsprogrammet.
Tidigare avstämningar kommer också att beaktas i revideringen. Exempel på
synpunkter som kommit upp bland remissvaren de två senaste åren är att
programmet inte är tillräckligt tydligt kring mål för social hållbarhet, t ex när det
gäller trygghet och säkerhet. Kommuner har också lyft oro kring alltför stark
fokusering på att kostnadseffektivt nå resandemålet, medan andra kommuner ser
behov av ytterligare fokusering på resande och effektivitet.

2. Hållbart resande – hur kan vi nå längre tillsammans?
Hela resan – hållbara resor
Hållbart resande handlar inte bara om kollektivtrafik. Det handlar om vanor,
attityder och möjligheter att ta sig dörr till dörr. Ofta är det mest hållbara
alternativet en kombination av färdmedel, som t ex cykel och kollektivtrafik‐ där
närtrafiken utgör ett viktigt komplement. Eller samåkning till en pendelparkering för
att sedan resa vidare med tåg. Eller om att helt undvika en resa genom att jobba
hemma eller ha telefonmöten. Kollektivtrafiknämnden har avsatt medel för att
utveckla kompetens‐ och projektstöd för mobility management, som ska kunna
användas av kommuner och företag. Mobility management handlar om att påverka
resenärernas beteende med hjälp av styrmedel, incitament och verktyg som
underlättar hållbart resande. Här kan nämnas verktyg för samåkning för landsbygd
och stad, kunskap om koncept som ”gröna resplaner” för verksamheter/företag
mm. För att nå resultat krävs engagemang lokalt.
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Samhällsbyggnad och kollektivtrafik hand i hand
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat handlägger översiktsplaner och
Västtrafik svarar på detaljplaner. Gemensamma projekt inom t ex Uddevalla, Mark
och Öckerö kommun har lett till ömsesidigt kunskapsbyggande och visar att
fördjupad samverkan i tidiga skeden av översiktsplaneringen kan ge resultat. Vi
deltar gärna vid fler gemensamma projekt och utredningar i tidiga skeden. Att
tänka samhällsplanering och transportsystem innebär att tänka utanför
kommungränser och även länsgränser och se till resenärens behov. Det är en viktig
gemensam uppgift.
Västtrafik har lämnat över den information som lämnats av kommunen vid de
dialogmöten som hölls med Västtrafik under hösten 2014. Kartan nedan
sammanfattar informationen. Vi förstår att kartan inte är fullständig, men ser att
den kan utgöra en början på att bygga upp en helhetsbild för hur
utbyggnadsplanering och kollektivtrafikförsörjning stöder varandra. Vi kommer
fortsätta utveckla denna karta och tar gärna emot kompletteringar från kommunen.

Åtgärder
Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i samråd med kommunerna med
utgångspunkten att det krävs åtgärder som både kommunerna och regionen gör.
Exempel på åtgärder som kommunerna i första hand råder över är
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Anpassning av hållplatser och gångvägar till hållplatser för personer med
funktionsnedsättning (prioriterade hållplatser är utpekade i programmet).
Prioritera förtätning av bostäder och verksamheter i lägen med god
kollektivtrafikförsörjning
Mobility management‐åtgärder, utveckling av gång‐cykel, pendelparkeringar,
restriktiv parkeringspolicy mm
Samordning av skoltider och kollektivtrafik för att optimera kapaciteten
Framkomlighet för kollektivtrafiken i städer och samhällen (signalprioritering,
körvägar osv)
Resepolicy med fokus på hållbara resor inom kommunens egna verksamheter

Frågor:

‐
‐
‐

Med vilka åtgärder kan kommunen göra störst skillnad för att utveckla ett
mer hållbart resande utifrån kommunens förutsättningar?
Goda exempel som skulle vara av värde att lyfta i kollektivtrafikråden?
Vilken betydelse har de prioriterade stråken för kommunens
utbyggnadsplanering?

3. Kontinuerlig utveckling av samverkan
Samverkan kring strategiska kollektivtrafikfrågor
Beslutsmandatet i kollektivtrafikfrågor ligger hos Västra Götalandsregionen
(inklusive Västtrafik) som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet.
Kollektivtrafikråden är regionens och kommunernas gemensamma arena för
samråd kring långsiktiga utvecklingsfrågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland
(samt Kungsbacka). Samtliga kommuner ingår i kollektivtrafikråden.
2015 lyfts kollektivtrafiken in i BHU (Beredningen för Hållbar Utveckling). BHU blir
därmed det formella samverkansorganet när det gäller att enas kring t ex inriktning
för trafikförsörjningsprogrammet. För att värna om tid för fördjupad dialog mellan
region och kommun behöver frågan om det regionala kollektivtrafikrådet också
behöver finnas kvar övervägas. Den frågan kommer lyftas på BHU under våren.
De delregionala kollektivtrafikråden ändrar i viss mån skepnad från 2015.
Boråsregionen liksom Göteborgsregionen har beslutat att det delregionala
kollektivtrafikrådet ska lyftas in i kommunalförbundets regi. Fyrbodal har redan
sedan tidigare denna organisation. I Skaraborg finns inget beslut om förändring
jämfört med föregående mandatperiod. Till skillnad från ordinarie
kommunalförbundsmöten innebär de beslutade samverkansformerna för
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kollektivtrafiken att representanter från Västra Götalandsregionen också deltar vid
de möten då kommunalförbundet väljer att ha kollektivtrafikråd.

Ständiga förbättringar – ett strukturerat arbete
I de beslutade samverkansformerna som antogs i samband med skatteväxlingen
står att en utvärdering av samverkansformerna ska ske senast 2017. Redan 2013
genomförde kollektivtrafikråden en utvärdering som ledde till en åtgärdslista med
21 förbättringsåtgärder som nu successivt implementeras – det är den vi arbetar
vidare med. Ansvaret för att genomföra åtgärderna ligger på såväl
kollektivtrafiknämnden och Västtrafik som varje kommun och kollektivtrafikråden.
Listan med beslutade åtgärder och genomförda aktiviteter bifogas remissen.
Bland de 21 åtgärderna ingår att kollektivtrafiknämnden tillsammans med
representanter från råden och Västtrafik, ska besöka samtliga kommuner för att
beskriva kollektivtrafikens styrning, roller, mandat och former för samverkan. Detta
planeras ske under 2015. Vi kommer kontakta kommunen för att planera för ett
sådant besök.
Frågor:
‐ Hur ser kommunen på uppföljningen av beslutade åtgärder för samverkan? Är
det något som saknas? Någon åtgärd som behöver prioriteras tydligare? Något
som nu känns mindre relevant?
‐ Hur går det med de åtgärder som kommunen ansvarar för?
‐ Kollektivtrafiken integreras i BHU där övriga gemensamma strategiska
regionutvecklingsfrågor hanteras. Finns det några medskick från kommunen för
att förändringen ska falla ut på bästa möjliga sätt?
Förslag på förbättringar, åtgärder, osv gällande samverkan kommer lyftas till
kollektivtrafikråden.
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Sammanfattning
2012 fastställde regionfullmäktige trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i Västra
Götaland. Programmet sträcker sig fram till 2025 och följs upp en gång per år. Föreliggande
uppföljning avser helår 2014. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller ett övergripande mål att
kollektivtrafikens marknadsandel skall öka. Till det övergripande målet kopplas fyra delmål – ett
resandemål, ett nöjdhetsmål, ett tillgänglighetsmål och ett miljömål.
Resandet under de senaste tolv månaderna varit i stort sett oförändrat jämfört med året
dessförinnan. Om 2014 års resande jämförs med år 2012 är den totala ökningen sju procent. En stor
del av den ökningen beror på införandet av trängselskatt i Göteborg i januari 2013. Bedömningen är
att det fortfarande finns goda möjligheter att nå resandemålen till 2025.
De flesta resenärerna är nöjda med sin senaste resa, men nöjdheten generellt med kollektivtrafiken
ligger på 54 procent. En förhållandevis låg nivå, men med en marginell ökning jämfört med
föregående år. Med denna utvecklingstakt bedöms det svårt att nå målet med 85‐90 procents
nöjdhet.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för alla resenärsgrupper utvecklas totalt sett åt rätt håll. Åtgärderna
sker i huvudsak genom anpassning av fordon och hållplatser som båda går åt rätt håll men något för
långsamt när det gäller anpassning av hållplatser. Det är stor variation mellan olika kommuner.
Långsiktigt fram till år 2025 bedöms det möjligt att nå målet men kortsiktigt fram till år 2016 behöver
takten öka för att anpassa hållplatserna.
Uppföljningen visar generellt sett en positiv utveckling i riktning mot miljömålet. Redan 2014 uppnås
målen till 2016 när det gäller andel förnybara drivmedel och utsläpp. Kollektivtrafikens miljöpåverkan
minskar i snabbare takt än vad gällande lagstiftning påbjuder. Däremot utvecklas inte
energiförbrukningen i rätt riktning.
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Inledning
Trafikförsörjningsprogrammet styrande
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafiklagen från 2012.
Varje kollektivtrafikmyndighet ska enligt lagen ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige i hösten 2012. Syftet med
programmet är att beskriva kollektivtrafikens strategiska inriktning och att vara vägledande för
kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik. Programmet har en långsiktig målbild som sträcker
sig till år 2025.
Trafikförsörjningsprogrammet följs upp för tredje gången
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet följs upp en gång per år. Syftet med uppföljningen är att
visa hur kollektivtrafiken utvecklas i jämförelse med målen. Uppföljningen är också viktig som
underlag för prioriteringar.

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen

Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska
öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Målet är preciserat med fyra delmål med
strategier. Uppföljningen genomförs med hjälp av indikatorer för både det övergripande målet och
för delmålen (Tabell 1). För att visa både nuläge och trend redovisas indikatorerna med basår 2010
samt för uppföljningsåret 2014. Observera att några av indikatorerna inte följs upp årligen, till
exempel tillgänglighet och arbetsmarknadsregioner. Några indikatorer har också tillkommit och en
har tagits bort.
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Tabell 1 Sammanfattning av måluppfyllnaden, trend från år 2010 samt det senaste årets utveckling
Mål

Måltal

Övergripande
mål:
Kollektivtrafikens
marknadsandel
ska öka för en
attraktiv och
konkurrenskraftig
region

Kollektivtrafiken står för 33 %
av de motoriserade resorna i
Västra Götaland.
I Göteborgsregionen står
kollektivtrafiken för 40 % av de
motoriserade resorna.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Ö1. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
OK

OK

Vi är på gång
att nå målet.

Vi är på gång
att nå målet.

Ö2. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
‐ Göteborgsregionen
Ö3. Regionförstoring
Ö4. Regionförtätning
Ö5. Andel invånare som är
nöjda med kollektivtrafiken

Delmål 1:
Resandet med
kollektivtrafiken
2025 ska
fördubblas i
förhållande till
2006

Delmål 2: Minst
85‐90 % av
resenärerna ska
vara nöjda med
kollektivtrafiken
2025

Delmål 3:
Kollektivtrafiken
ska beakta alla
resenärsgruppers
behov. Det ska
finnas ett utpekat
nät som är
tillgänglighetsanp
assat för att
möjliggöra hela
resan
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Kollektivtrafiken ska öka till
380 miljoner resor
Bra

Varning

Vi bedömer
att målet till
2025
kommer att
nås.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Ok

Varning

Vi är på gång
att nå målet.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Minst 85 – 90 % av
resenärerna ska vara nöjda
med kollektivtrafiken 2025

Det utpekade nätet ska bestå
av minst 770 hållplatser år
2025.
100 % av kollektivtrafikens
fordon skall vara anpassade
2025.

1.1. Antal resor gjorda med
kollektivtrafiken
1.2 Kollektivtrafikens
restidskvot i prioriterat
kollektivtrafiknät
1.3 Förändring i trafikutbudet
1.4 Andelen invånare med
mindre än 45 minuter till sin
delregionala huvudort
1.5 Utbud av kommersiell
trafik
1.6 Kostnad per
utbudskilometer för Västtrafik
(SEK)
1.7 Andel av ersättning till
trafikoperatörer som styrs av
resandeincitament
2.1. Andelen resenärer som är
nöjda med kollektivtrafiken
2.2 Andelen utförda turer
med kollektivtrafiken
2.3 Andelen turer som är
punktliga
2.4 Andelen invånare med
mindre än 30 minuter till sin
kommunala huvudort
2.5 Allmänhetens upplevelse
av förseningar i
kollektivtrafiken
3.1 Andel anpassade fordon

Bra

Ok

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025.

Vi är på gång
att nå våra
mål.

3.2 Andel anpassade
prioriterade knutpunkter och
hållplatser
3.3 Andel knutpunkter med
ledsagning
Kvalitativ uppföljning av
aktiviteter

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

Mål

Måltal

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Delmål 4:
Kollektivtrafiken
ska utvecklas så
att den både
minskar
transportsektorns
miljöpåverkan
och sin egen
miljöpåverkan till
2025

År 2025 ska personresandets
negativa påverkan minskas
genom att marknadsandelen
för kollektivtrafik är minst 33
%. 95 % av kollektivtrafikens
persontransportarbete ska
utföras med fossilfri energi
År 2025 ska kollektivtrafiken
använda 25 % mindre energi
per persontransportarbete
jämfört med 2010.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Bra

Bra

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025.

Vi bedömer
att målen för
2016
kommer att
nås .

Indikatorer

4.1 Andel fordonskm med
biodrivmedel och el
4.2 Utsläpp av kväveoxider
och partiklar per fordonskm
4.3 Energianvändning för buss
(kWh/personkm)
Kvalitativ uppföljning av
mobility management‐
åtgärder

År 2025 ska kollektivtrafikens
utsläpp av kväveoxider och
partiklar per personkm ha
minskat med minst 60 %
jämfört med 2009.

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från föregående års uppföljning.

Går åt rätt håll
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Oförändrat

Går åt fel håll

Går ej att bedöma/ej aktuell att bedöma

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

Det övergripande målet
Det övergripande målet har fokus på hållbarhet. Med den negativa påverkan som dagens transporter
har på miljön är det nödvändigt att kraftigt öka det kollektiva resandet och se kollektivtrafiken som
en plattform i ett framtida hållbart transportsystem.
Tabell 2 Övergripande mål för kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region.
Måltal

Kollektivtrafiken står för 33 %
av de motoriserade resorna i
Västra Götaland.
I Göteborgsregionen står
kollektivtrafiken för 40 % av de
motoriserade resorna.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

Ö1. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
OK

OK

Vi är på gång
att nå målet

Vi är på gång
att nå målet

Ö2. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
‐ Göteborgsregionen
Ö3. Regionförstoring
Ö4. Regionförtätning
Ö5. Andel invånare som är
nöjda med kollektivtrafiken

*Bedömningen av trenden är baserad på på statistik från föregående års uppföljning.

Målet är att fler ska nyttja kollektivtrafiken och det ska ske en överflyttning från andra motoriserade
färdmedel till kollektivtrafiken. Målet handlar också om regionförstoring och vikten av en attraktiv
kollektivtrafik i en tillväxtregion. Det ska även finnas en grundläggande tillgänglighet för alla
invånare, oavsett var man bor och vilka förutsättningar man har.
Ö1‐Ö2: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel

Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel motsvarar resandet med kollektivtrafik och taxi
dividerat med resandet med kollektivtrafik, taxi, bil, moped och motorcykel. Andelen resor med
kollektivtrafik i Västra Götaland samt Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka) har ökat de senaste
åren enligt Kollektivtrafikbarometern1, vilket visas i Figur 2 på nästa sida, men i stort sett ligger 2014
på samma nivå som 2013.

1

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets‐ och attitydundersökning som drivs och utvecklas
av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
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Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel
40%
35%
30%
25%
20%
Västra Götaland
2011

2012

Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka)
2013
2014

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel utifrån Kollektivtrafikbarometerns
resultat för år 2011‐2014
Ö3: Regionförstoring; antal lokala arbetsmarknadsregioner och befolkningsstorlek

Regionförstoring avser vidgade lokala arbetsmarknader (LA), vilket enligt utredningar gynnar
sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen. De definieras utifrån pendlingsstatistik från SCB.
Kollektivtrafiken har en viktig funktion att möjliggöra en hållbar regionförstoring. Idag finns det åtta
LA‐regioner i Västra Götaland (inklusive Åmål som tillhör Karlstad, se Figur 3 nedan), jämfört med 13
LA‐regioner år 1990.

Figur 3 Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland år 2013 samt nattbefolkning i respektive
arbetsmarknad

Ö4: Regionförtätning; ökad pendling inom LA‐regioner

Regionförtätning beskriver huruvida befintliga arbetsmarknadsregioner stärks genom att pendlingen
ökar. Indikatorn beräknas som ökningen av all pendling mellan kommunerna i en lokal
arbetsmarknad dividerat med hela den förvärvsarbetande nattbefolkningen. I Tabell 3 visas
pendlingsökningen mellan år 2005 och 2013 i förhållande till nattbefolkningen 2013 inom en LA‐
region. Samtliga regioner uppvisar ökad pendling, vilket tyder på att arbetsmarknadsregionerna
förstärkts under denna period. Särskilt gäller det arbetsmarknadsregionerna kring de fyra
huvudnoderna i Västra Götaland.
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Tabell 3 Antal invånare per lokal arbetsmarknad samt förändrad pendling (antal personer) mellan år 2005
och år 2013.
LA‐region

Nattbefolkning

Göteborg

1 094 535

Pendlingsökning/
nattbefolkning
4,4 %

Trollhättan‐Vänersborg

201 522

1,41 %

Borås
Skövde

194 063
180 355

2,01 %
2,86 %

72 545
24 783
14 290
190 059

0,39 %
2,92 %
0,84 %
1,81 %

Lidköping‐Götene
Strömstad
Bengtsfors‐Dals‐Ed
Karlstad (Åmål ingår)
Källa: SCB

Ö5: Andelen invånare som är nöjda med kollektivtrafiken

De senaste åren har nöjdheten hos invånarna varit runt 45 procent och andelen missnöjda har
minskat ett par procentenheter under 2014 jämfört med tidigare år (Figur 4).2 Det bör dock betonas
att nöjdheten hos resenärerna är betydligt högre (se indikator 2.1).

Invånarnöjdhet 2011‐2014

100%
80%
60%

Missnöjda

40%

Varken eller
Nöjda

20%
0%
2011

2012

2013

2014

Figur 4 Nöjdhet bland invånarna i Västra Götaland år 2011‐2014.
Källa: Kollektivtrafikbarometern

2

Siffran avser länet Västra Götaland, inte Västtrafiks område där även Kungsbacka ingår. Källa:
Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik.
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Delmål 1: Resandet fördubblas
För 2025 gäller att resandet ska öka till ca 380 miljoner resor, med ett delmål år 2016 på 304 miljoner
resor (Figur 5). Utgångspunkten är att den huvudsakliga resandeökningen ska utgöras av bilister som
väljer att ställa bilen och istället resa med kollektivtrafiken. Under 2006 genomfördes 201 miljoner
resor med kollektivtrafiken. För att tågtrafiken ska kunna öka krävs en kraftig ökning av järnvägens
kapacitet, och av den anledningen har det långsiktiga målet för tågtrafiken flyttats fram till 2035.
Tabell 4 Delmål resande

Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006.
Måltal

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Kollektivtrafiken ska öka
till 380 miljoner resor
Bra

OK

Vi bedömer
att målet till
2025
kommer att
nås

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

1.1. Antal resor gjorda med
kollektivtrafiken
1.2 Kollektivtrafikens
restidskvot i prioriterat
kollektivtrafiknät
1.3 Förändring i trafikutbudet
1.4 Andelen invånare med
mindre än 45 minuter till sin
delregionala huvudort
1.5 Utbud av kommersiell
trafik
1.6 Kostnad per
utbudskilometer
1.7 Andel ersättning till
trafikoperatörer som sker via
resandeincitament

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

Delmålet följs upp genom sju indikatorer som beskrivs mer ingående i detta kapitel. Baserat på
tidigare års utveckling, planerade investeringar och införandet av trängselskatten är bedömningen
att målet till 2025 kommer att nås. Däremot är det en utmaning att nå målnivån för resandet till
2016.
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1.1 Antal resor gjorda med kollektivtrafiken

Utförda resor samt
resandemål (milj. resor/år)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006

2012

2013

2014

2016

2025

Figur 5 Resandeutvecklingen mellan år 2006, 2012 ‐2014 samt mål för 2016 och 2025

För Västtrafik som helhet är resandet i stort sett oförändrat, 278
Stämplingsbenägenhet
Utfallet från biljettstatistiken
miljoner, 2014 jämfört med 2013. Sett på längre sikt har resandet
korrigeras löpande med hänsyn till
med kollektivtrafiken ökat med 39 procent mellan 2006 och 2014.
stämplingsbenägenhet främst i
Göteborgsområdet
Resandemålet för 2016 bedöms som svårt att nå. Till 2025 krävs
resandeökningar omkring 3 procent per år vilket bedöms som möjligt med fortsatta satsningar och
samverkan med kommuner kring samordnad samhällsplanering.
För varje delregion finns mål för resandet uppsatta för 2016 och 2025. Utfallet och målen framgår av
Figur 6. Även för delregionerna, som för Västtrafik som helhet, har resandet varit nästan oförändrat
mellan 2013 och 2014. Generellt sett kan man se att spårvagnstrafiken minskar och andra trafikslag
är oförändrade eller ökar svagt.
Antal resor (milj.) med kollektivtrafik i, Fyrbodal,
Sjuhärad och Skaraborg

Antal resor (milj.) med
kollektivtrafik i
Göteborgsregionen
300
221

200

238

239,0

20
262

12,6

13,2

13,4

15,3 15,2 15,0

14,5

16,9

12,2

9,8

10

169

7,9

9,6 9,3 9,9

5

100

0
Fyrbodal

0
2006

15

12,7

2012

2013

2014

Måltal

2006

Sjuhärad
2012

2013

Skaraborg
2014

Måltal

Figur 6 Antal resor med kollektivtrafik i Göteborgsregionen (t v) samt i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg (t h)
år 2006, 2012‐2014. Måltal för år 2016 är angivna med grön stapel.
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1.2. Kollektivtrafikens restidskvot i prioriterat kollektivtrafiknät

Restidskvoten är kollektivtrafikens restid i förhållande till den tid resan skulle ta med bil. Målet är att
restidskvoten ska vara högst 1,2 för buss och 0,8 för tåg. Restidskvoterna redovisas för regionala
långväga relationer och starka kommunrelationer.
Restidskvoten beräknas genom en kombination av restider för bil från Google Maps och restider för kollektivtrafik från Samtrafikens
riksdatabas för 2014. Endast den riktningen med kortast restid redovisas per relation. På grund av metodförändring är resultatet för
2014 inte jämförbart med tidigare rapporter. Restiden för bil motsvara den verkligt uppmätta restiden mellan två orter. Restiden med
kollektivtrafiken motsvara den restid som blir enligt tidtabellen och tar därmed inte hänsyn till förseningar. Där tåg och pendeltåg finns
redovisas restidskvoten för dessa även om bussen är snabbare. Vid bytesresor mellan tåg och buss redovisas kvoten som tåg.
Observera att restidskvoten inte säger något om det totala utbudet under dagen eller attraktiviteten i att pendla mellan orter. Gröna
staplar i figurerna motsvarar reserelationer som uppnår målet om en kvot på 0,8 eller mindre för tåg och 1,2 eller mindre för buss.
Orange staplar visar kvoter som är upp till 10 % högre än målet och röda staplar visar kvoter som är mer än 10 % högre än målet.

Restidskvot tåg/bil 2014
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Figur 7 Restidskvoter tåg/bil i november 2014 för relationer mellan utpekade noder i regionen.
Källa: Google maps/Samtrafikens riksdatabas för 2014

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Restidskvot buss/bil 2014

Figur 8 Restidskvoter buss/bil i november 2014 för relationer mellan utpekade noder i regionen där rimliga
tågförbindelser inte förekommer.
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1.3 Förändring i trafikutbudet

Förändringen i trafikutbudet mäts i antal tidtabellkilometer för hela regionen. Antalet
tidtabellkilometer för Västra Götaland uppgick under 2014 till 141 miljoner kilometer, vilket är i nivå
med 2013.
1.4 Andelen invånare med mindre än 45 min med kollektivtrafik till sin delregionala huvudort

Om kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen måste den erbjuda hög
tillgänglighet till arbetsplatser och andra viktiga målpunkter. En tidsmässig gräns för många pendlare
är 45 minuters restid. Kartan i Figur 9 visar kollektivtrafikens räckvidd jämfört med bilen. Kartan ska
ses som en övergripande illustration. År 2013 hade 72 procent av invånarna mindre än 45 minuter till
sin närmsta delregionala huvudort med kollektivtrafik, jämfört med 96 procent med bil. Detta kan
jämföras med 71 respektive 95 procent för 2010. Det har skett både förbättringar och försämringar
av tillgängligheten i olika relationer, men sett till hela Västra Götaland är tillgängligheten i stort sett
oförändrad. För att utveckla tillgängligheten behöver samhällsbyggnaden utvecklas så att fler
människor bor i eller enkelt tar sig till noderna till det prioriterade kollektivtrafiknätet, parallellt som
trafiken byggs ut.

Figur 9 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2014 års tidtabell.
Källa: Västra Götalands tillgänglighetsatlas via Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
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1.5 Utbud av kommersiell trafik

Ett syfte med kollektivtrafiklagen är att ge fler aktörer tillträde till marknaden och att invånarnas
resmöjligheter med kollektivtrafiken därigenom ska öka. De linjer som tillkommit är framförallt
riktade mot speciella marknadssegment – flygplatser och turism (Tabell 5).
Tabell 5 Trafikoperatörer som bedriver kommersiell trafik under 2014
Bolag

Linjesträckning

FAC Flygbussarna Aircoaches AB Nils Ericson Terminalen ‐ Landvetter Flygplats
FAC Flygbussarna Aircoaches AB Nils Ericson Terminalen ‐ Säve Flygplats

2014
Hela året
Hela året

Strömma Buss AB (Interbus)

Rundtur Göteborg

15 maj – 31
aug

DVVJ Stiftelsen Dal‐Västra
Värmlands Järnväg

Järnvägstrafik Bengtsfors ‐ Mellerud

16 jun – 31
aug

1.5.1 Trafikpliktsbeslut 2014

Enligt den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 2012 ska varje regional kollektivtrafikmyndighet
fatta beslut om allmän trafikplikt. Det gäller sådan trafik som anses vara av allmänt intresse och som
inte bedöms komma tillstånd, eller åtminstone inte i samma omfattning, utan ersättning från
samhället. Alla beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
För Västra Götalands del har trafikplikt beslutats för nedanstående trafik från och med 2014‐01‐31
 Flexlinjetrafik i Göteborg och Mölndal
 Flexlinjetrafik i Göteborg
 Flexlinjetrafik i Mölndal
Från 2014‐12‐04 gäller allmän trafikplikt på nedanstående trafikupplägg:
 Regiontrafik Fyrstad som förbinder Tvåstadsområdet med Uddevalla och Bohuskusten.
 Expressbusstrafik mellan Stenungsund och Göteborg.
 Expressbusstrafik mellan Västra Hisingen och Landvetter/Härryda dels genom centrala
Göteborg och dels via Västra Frölunda och Mölndal.
 Trafikering på E6 sträckan Stora Högamotet – Kungälvsmotet.

Från 2015‐01‐01 gäller allmän trafikplikt på nedanstående trafikupplägg:
 Linjetrafik med buss i Orust kommun samt viss kommungränsöverskridande trafik. Trafik
mellan Orust och Uddevalla samt Stenungsund/Göteborg.
 Linjetrafik och skoltrafik med buss i Tjörns kommun samt viss
kommungränsöverskridande trafik. Trafik mellan Tjörn och Stenungsund/Göteborg.
 Linjetrafik med buss i Alingsås kommun samt viss kommungräns överskridande trafik.
 Linjetrafik med buss och flexlinjetrafik i Lerums kommun samt viss
kommungränsöverskridande trafik. Expressbusstrafik till och från Göteborg.
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1.6 Effektivitetsmått för delmål 1 – kostnad per utbudskilometer

Efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av förändringar i konjunktur och arbetsmarknad och det är
svårt att förutse resenärernas reaktion på ändringar av priser och tjänster. Kostnaderna styrs bland
annat av vilka trafikslag som används inom kollektivtrafiken, exempelvis leder en ökad andel tåg till
en ökad kostnad per kilometer, men också till fler sittplatser per tur.
För Västtrafik ökar kostnaden per utförd kilometer under de senaste åren i löpande prisnivå. Figur 10
nedan beskriver hela Västtrafiks kostnad i förhållande till produktionen och det är många faktorer
som påverkar. Generellt har utvecklingen av index i trafikavtal haft en stor påverkan, vilka styrs av
kostnader för bränsle och personal. Dessutom påverkar ökade krav på miljö och kvalitet i samband
med nya trafikupphandlingar, resandeutveckling och därmed incitamentens storlek till
trafikföretagen samt den allmänna kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt. För 2014 påverkar
dessutom särskilt ökade kostnader för spårvagnstrafiken, tågtrafiken samt nedlagda kostnader för
utveckling av nytt sortiment och nya försäljningskanaler.

Kostnad per utbudskilometer
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50,00
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40,00
30,00
20,00
10,00
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2014

Figur 10 Utvecklingen av Västtrafiks kostnad per utbudskilometer mellan år 2008 och 2014.
Källa: Västtrafik
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1.7 Effektivitetsmått för delmål 1 ‐ andel ersättning till operatörer som sker via resandeincitament i
trafikavtal

En strategi för att öka resandet är att öka andelen resandeincitament i trafikavtalen. Andelen
ersättning i avtalet som styrs av resandeincitament varierar i dagens trafikavtal. Under 2014 har cirka
70 procent av avtalen resandeincitament. 28 procent av det totala antalet avtal har en andel som
överstiger 10 procent av ersättningen.
För att det ska vara lämpligt med en hög andel resandeincitament krävs att det finns stora volymer
och potential för ökat resande inom avtalet. Där så är lämpligt har Västtrafik ambitionen att i nya
avtal öka andelen resandeincitament som ett led i att tillsammans med trafikföretagen öka resandet
inom Västra Götaland. Grunden är den så kallade Västtrafikmodellen som innebär ett tydligare
partnerskap där trafikföretagen får större inflytande och ansvar för frågor som ska bidra till ökat
resande. Därmed blir resandeincitament ett viktigare instrument för att motivera trafikföretagens
delaktighet. Figur 11 nedan visar hur stor andel av ersättningen, i trafikavtal som har ett
resandeincitamentsinslag, som överstiger 10 procent av ersättningen.
Andel incitament över 10 %
30%
2010
25%
2011
20%
2012
15%
2013
10%

2014

5%
0%

Figur 11 Andel trafikavtal med resandeincitament som överstiger 10 procent.
Källa: Västtrafik

15

Delmål 2: Nöjdhet 85‐90 procent
För att nå målet om en ökad kollektivtrafikandel är det viktigt att invånare och resenärer är nöjda
med kollektivtrafiken. Viktiga faktorer för nöjdhet är pålitlighet, punktlighet samt att det ska vara
enkelt och smidigt att ta sig till sin kommunala huvudort för att kollektivtrafiken ska kunna vara ett
attraktivt alternativ till bilen.
Tabell 6 Delmål nöjdhet

Minst 85‐90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025.
Måltal

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Minst 85 – 90 % av
resenärerna ska vara nöjda
med kollektivtrafiken 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

OK

Varning

Vi är på gång
att nå målet.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

2.1. Andelen resenärer som är
nöjda med kollektivtrafiken
2.2 Andelen utförda turer
med kollektivtrafiken
2.3 Andelen turer som är
punktliga
2.4 Andelen invånare med
mindre än 30 minuter till sin
kommunala huvudort
2.5 Allmänhetens upplevelse
av förseningar i
kollektivtrafiken**

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning.
** För 2.5 har uppgifter från 2013 jämförts med 2011 och 2012.

Delmålet följs upp genom fem indikatorer som beskrivs mer ingående i detta kapitel. Baserat på
tidigare års utveckling och planerade åtgärder framöver är bedömningen att det återstår en del
arbete för att målet ska nås.
2.1 Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken

Kollektivtrafikbarometerns undersökningar baseras på ett urval av hela befolkningen som uppger att
de reser med Västtrafik minst en gång i månaden. Statistik för 2014 visar att andelen resenärer som
är nöjda med Västtrafik uppgår till 54 procent vilket är en marginell ökning jämfört med tidigare år,
se Figur 12. Andelen resenärer som är nöjda med sin senaste resa har ökat något under 2014 till 79
procent. Det finns inte någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män vad gäller nöjdheten.

Andelen resenärer som är nöjda med Västtrafik
100%
80%
60%

Missnöjda

40%

Varken eller
Nöjda

20%
0%
2011

2012

2013

Figur 12 Resenärernas nöjdhet med Västtrafik
Källa: Kollektivtrafikbarometern
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2.2 Andelen utförda turer med kollektivtrafiken

Pålitlighet mäts genom andelen utförda tidtabellslagda turer. Om pålitligheten är 100 procent körs
samtliga turer i tidtabellen. Västtrafiks mål är att andelen utförda turer ska vara 99,8 procent för
buss, 98,5 procent för spårvagn samt 99,5 procent för tåg.
För 2011 kan inte pålitligheten för busstrafiken redovisas eftersom den då endast följdes upp per
avtal. Det bör också noteras att pålitlighet för buss och spårvagn mäts på olika sätt, för busstrafiken
ingår endast turer som blivit helt inställda medan det för spårvagn även ingår delsträckor som inte
utförts. Under 2011 skedde betydande förbättringar av pålitligheten. Denna utveckling har fortsatt
under 2012 ‐ 2014 för regiontåg och buss. För pendeltåg syns dock en väldigt liten minskning till 2014
och för spårvagn har pålitligheten minskat sedan 2012. Figur 7 visar pålitligheten för respektive
trafikslag avrundat till en decimal. Vagnbrist är en viktig orsak till den relativt stora andelen inställda
spårvagnsturer.

Tabell 7 Andel av de tidtabellslagda turerna som genomfördes i sin helhet år 2011 ‐ 2014

Andel utförda turer med kollektivtrafiken (%)
Trafikslag

2011

2012

2013

2014

i.u

99,8

99,9

99,9

Fartyg

99, 9

100

98,4

99,9

Spårvagn

97,4

96

96,1

95

Pendeltåg

97,2

97,5

98,8

98,6

Regiontåg

93,5

91,2

96,9

98,3

Buss

Källa: Västtrafik
2.3 Andelen turer som är punktliga

Definitionen av punktlighet skiljer sig mellan trafikslagen på grund av deras olika förutsättningar.
Västtrafiks mål är att punktligheten ska vara 80 procent för buss, 83 procent för spårvagn samt 95
procent för tåg. Tabell 8 visar andelen punktliga turer avrundat till heltal. För samtliga trafikslag har
punktligheten ökat under 2014 jämfört med 2013.
Tabell 8 Punktlighet per trafikslag år 2011 ‐ 2014

Andel turer som är punktliga (%)
Trafikslag

2011

2012

2013

2014

Buss stadstrafik**

77

78

78

79

Fartyg

84

82

84

85

Spårvagn

81

80

78

79

Pendeltåg

90

92

93

95

Regiontåg

90

91

90

92

** Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille

Källa: Västtrafik
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Att spårvagn, expressbuss och stombuss
avgår i rätt tid betyder att de avgår
mindre än en halv minut för tidigt eller
mindre än 3 minuter för sent.
För pendeltåg menas att tåget är i tid om
det kommer fram till slutstationen inom
4 minuter jämfört med tidtabell och för
regiontåg om det kommer fram till
slutstation inom 6 minuter jämfört med
tidtabell.

2.4 Andelen invånare med mindre än 30 min med kollektivtrafik till sin kommunala huvudort

Resorna till den kommunala huvudorten är arbets‐ och skolresor, resor för inköp eller
fritidsaktiviteter. Andelen invånare i Västra Götaland som hade mindre än 30 minuter med
kollektivtrafik till sin kommunala huvudort uppgår enligt beräkningar till 83 procent. Detta är en liten
minskning sedan 2010 då motsvarande värde var 85 procent. Sett till hela Västra Götaland är
tillgängligheten i stort sett oförändrad, men det är skett både förbättringar och försämringar i olika
relationer. I tillgänglighetsdatabasen finns inte närtrafik med eftersom den inte är tidtabellslagd. Det
gör att tillgängligheten till kommunala centra för annat än arbetspendling är bättre än vad kartan
visar. Det är främst de ytmässigt stora kommunerna med relativt gles befolkning som har områden
där restiden överstiger 45 minuter med kollektivtrafik. Det gäller främst områden i
Dalslandskommunerna, nordöstra och södra Skaraborg samt vid länsgränsen i Sjuhärad (Figur 13).

Figur 13 Tillgänglighet med kollektivtrafik i minuter till kommunala huvudorter med 2014 års tidtabell och
befolkning.
Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
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2.5. Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken

SOM‐institutet genomför varje år en undersökning om allmänhetens vanor och attityder på temat
Samhälle, Opinion och Medier. Inom denna undersöks bland annat hur allmänheten uppfattar
förseningar inom kollektivtrafiken.
I samtliga delregioner har andelen som upplever förseningar som ett stort problem minskat eller
varit oförändrat mellan 2011 och 2013. I Göteborgsregionen har andelen som upplever att
förseningar är ett större problem högre än i övriga delregioner (Figur 14), men även här har andelen
som anser att det är ett stort problem minskat. Undersökningen för 2013 är senaste tillgängliga
statistik.

Resenärernas upplevelse av förseningar
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Litet problem
Stort problem

201120122013201120122013201120122013201120122013201120122013
Totalt

Göteborgs‐
regionen

Sjuhärad

Skaraborg

Fyrbodal

Figur 14 Invånarnas uppfattning av förseningar år 2011, 2012 och 2013.
Källa: SOM‐institutets årliga undersökning till 6 000 av Västra Götalands invånare
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Delmål 3: Förbättra för alla resenärsgrupper
Många resenärer har en funktionsnedsättning som gör det svårt att åka kollektivt. Dessa resenärer
utgör ingen homogen grupp och det är stor skillnad på hur olika funktionsnedsättningar försvårar
resandet.
Tabell 9 Delmål tillgänglighet för alla resenärsgrupper

Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas
ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan.
Måltal

Det utpekade nätet ska bestå
av minst 770 hållplatser år
2025.
100 % av kollektivtrafikens
fordon skall vara anpassade
2025.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐2014

3.1 Andel anpassade fordon
Bra

Ok

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025

Vi är på gång
att nå våra
mål.

3.2 Andel anpassade
prioriterade knutpunkter och
hållplatser
3.3 Andel knutpunkter med
ledsagning
Kvalitativ uppföljning av
aktiviteter

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

Delmålet följs upp genom tre indikatorer samt en kvalitativ uppföljning som beskrivs mer ingående i
detta kapitel. Baserat på de senaste årens utveckling och planerade åtgärder framöver är
bedömningen att delmålet kommer att nås till år 2025, även om hållplatserna inte åtgärdas i den takt
som funktionshinderstrategin anger.
3.1 Andel anpassade fordon

Under 2011 var drygt 60 procent av bussarna i Västra Götalandsregionen tillgänglighetsanpassade,
en andel som ökat till 92 procent år 2014 (tabell 10). De fysiska åtgärder som Västtrafik har fokuserat
på är att anpassa reseplaneraren, fordonen och hållplatserna. Fordonen har anpassats med lågt golv
eller ramp/lift samt rullstolsplats för resenärer som har svårt att röra sig. Fordonen anpassas också
för dem som har svårt att se och höra genom att det installeras audiovisuella utrop. Fordonen
anpassas successivt efterhand som upphandling sker och nya fordon handlas upp.
De äldre modellerna av spårvagnar är inte tillgänglighetsanpassade fullt ut. Spårvagnstrafiken
planeras så att trafiken i första hand utförs med tillgänglighetsanpassade fordonsindivider, vilket
innebär att närmare 70 procent av alla spårvagnsturer utförs med anpassade fordon i högtrafik. I
lågtrafik är antalet tillgänglighetsanpassade turer högre.
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Tabell 10 Andel tillgänglighetsanpassade fordon avseende aspekterna ramp/lift, rullstol samt utrop och
visning av destination och nästa hållplats, år 2011‐2014.

Andel (%) anpassade fordon
Trafikslag** Ramp/lift

Rullstol

2011 2012 2013

2014

Audiovisuellt utrop

2011 2012 2013

Totalt

2014

2011

2012

2013

2014

2011 2012 2013

2014

Buss

97

98

98

97

97

98

98

98

59

77

92

92

86

91

92

92

Spårvagn

50

53

53

53

52

54

55

55

52

54

55

55

51

54

53

53

Tåg

99

99

100

100

96

97

98

100

75

81

85

96

75

81

83

96

Fartyg***

88

88

85

85

79

78

85

88

39

41

52

47

40

40

52

47

** gäller per fordonsindivid
*** vissa fartyg har manuellt utrop och ingår inte i ovanstående tabell

Källa: Databasen FRIDA genom Västtrafik

3.2 Andel anpassade prioriterade knutpunkter och hållplatser

Fram till och med 2016 finns ekonomiska medel avsatta i den regionala infrastrukturplanen för att
genomföra ytterligare anpassningar av knutpunkter och hållplatser. Målet för anpassning av
hållplatser ser inte ut att uppfyllas till 2016. Det krävs en kraftsamling vilket bara är möjligt att
genomföra genom god samverkan mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik.
För att ytterligare tydliggöra måluppfyllelsen arbetar Västra Götalandsregionen och Västtrafik med
att utveckla modell för uppföljning och redovisning av tillgänglighet på hållplatser och terminaler. I
funktionshinderstrategin finns mer information om detta arbete. I arbetet med
tillgänglighetsanpassning ingår även utbyggnad av realtidsskyltar.
Kartan i Figur 15 visar andelen prioriterade knutpunkter och hållplatser för varje kommun som är
anpassade enligt funktionshinderstrategin. I januari 2015 var totalt sett 45 procent av de prioriterade
noderna anpassade. En direkt jämförelse av antalet anpassade noder med 2012 är inte möjlig då
metoden för att göra urvalet av anpassade hållplatser har ändrats i årets uppföljning jämfört med
den föregående. Om samma bedömningsgrunder använts som i den förra uppföljningen skulle
andelen hållplatser som ansetts anpassade vara 67 procent.

Exempel på ombyggnader som färdigställts under 2013‐2014 per delregion.
Göteborgsregionen:
Fyrbodal:
Angereds centrum
Kungshamns busstation
Chalmers
Sjuhärad:
Simonsland
Wieselgrensplatsen
Alingsås station/Alingsåsterminalen
Skaraborg:
Mölndals station
Gullspångs bstn
Mariestads station
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Figur 15 Andel anpassade hållplatser i det prioriterade nätet per kommun i Västra Götaland år 2014

3.3 Andel knutpunkter med ledsagning

Ledsagningsservice är tillgänglig den tid Västtrafik trafikerar hållplatsen. Tjänsten ingår i biljettpriset
och är öppen för alla resenärer som anser sig i behov av den. Under 2014 erbjöds ledsagningsservice
vid byte på 64 större byteshållplatser (Figur 16), vilket är en fördubbling jämfört med 2010.
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1 Kungssten
2 Eketrägatan
3 Hjalmar Brantingsplatsen
4 Brunnsbotorget
5 Östra Sjukhuset
6 Heden
7 Nils Ericson Terminalen
8 Nordstan
9 Kungsportsplatsen
10 Göteborgs C
11 Drottningtorget
12 Linnéplatsen

2

4

6
3

5

8
9

7 10
11
12

1

Figur 16 Antal knutpunkter med ledsagningstjänst år 2014.
Källa: Västtrafik
Kvalitativ uppföljning av aktiviteter i syfte att främja jämlikhet, jämställdhet, integration och
barnperspektiv

En kartläggning och analys om hur strategin för funktionshindersanpassning även påverkar andra
resenärsgrupper har genomförts under 2014. Analysen beaktar kön och jämställdhet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder (barn och äldre).
Kollektivtrafiksekretariatet deltar som regional myndighet i ett Vinnovaprojekt, där VTI är
koordinator, som handlar om jämställdhet i länstransportplaneringen. Syftet är att utveckla praktisk
kunskap för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB).
Som inledande aktivitet i revideringen av trafikförsörjningsprogrammet har kollektivtrafiksekretariat
bjudit in kommuntjänstemän och andra intressenter från Västra Götaland till två workshop‐tillfällen
med temat social hållbarhet. Deltagarna fick föredragningar med inspiration och verktyg för hur
social hållbarhet bättre kan beaktas i det dagliga arbetet. Uppgiften i workshopen var bland annat att
identifiera aspekter där kollektivtrafiken kan bidra till en ökad social hållbarhet.
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Delmål 4: Miljöpåverkan minskas
Kraven på kollektivtrafikens fordon när det gäller utsläppsnivåer är höga och ställs i samband med att
trafiken upphandlas.
Tabell 11 Delmål om kollektivtrafikens miljöpåverkan

Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar
transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025.
Måltal







År 2025 ska
personresandets negativa
påverkan minskas genom
att marknadsandelen för
kollektivtrafik är minst 33
%. 95 % av
kollektivtrafikens
personkilometer ska
utföras med fossilfri
energi
År 2025 ska
kollektivtrafiken använda
25 % mindre energi per
personkilometer jämfört
med 2010.
År 2025 ska
kollektivtrafikens utsläpp
av kväveoxider och
partiklar per
personkilometer ha
minskat med minst 60 %
jämfört med 2009.

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2025

Bedömning
av mål‐
uppfyllelse
till 2016

Bra

Bra

Vi bedömer
att målet
kommer att
nås till 2025

Vi bedömer
att målen för
2016
kommer att
nås

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2013‐14

4.1 Andel fordonskm med
biodrivmedel och el
4.2 Utsläpp av kväveoxider
och partiklar per fordonskm
4.3 Energianvändning för buss
(kWh/personkm)
Kvalitativ uppföljning av
mobility management‐
åtgärder

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning

Delmålen följs upp genom tre indikatorer samt en kvalitativ uppföljning. Baserat på tidigare års
utveckling och planerade åtgärder är bedömningen att målet kommer att nås till år 2025.
Statistiken som används för uppföljning av detta delmål kommer från databasen FRIDA och utgår
från en branschgemensam överenskommelse om beräkningsförutsättningar. Eftersom el till
spårvagnar och tåg i dagsläget inte ingår i denna statistik går det inte att redovisa energianvändning
och utsläpp för dessa trafikslag.
4.1 Andel fordonskilometer med biodrivmedel och el

De biodrivmedel som används för kollektivtrafiken i Västra Götaland är biodiesel, etanol och biogas.
Utöver biodrivmedel används förnybar el för framdrift av spårvagnar och tåg. Andelen
fordonskilometer med förnybara drivmedel 2010 var 27 procent och har fram till och med 2014 ökat
till 67 procent (Figur 17). Den främsta anledningen är ökningen av biodiesel i bussarna. Antalet
biogasbussar i Västtrafiks trafik har ökat från knappt 200 bussar år 2012 till ungefär 330 bussar under
2014.
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Andel fordonskilometer med förnybara/fossila bränslen
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Figur 17 Andel fordonskilometer med förnybara bränslen år 2010 och 2012‐2014.
Källa: Databasen FRIDA

4.2 Utsläpp av kväveoxider och partiklar per fordonskilometer och personkilometer

Halterna av kväveoxider och partiklar i luften är
reglerade enligt miljökvalitetsnormerna.
Kväveoxider bildas vid all förbränning vid hög
temperatur och merparten av kväveoxidutsläppen
härrör från trafiken. Halterna av kvävedioxid har
minskat i Sverige sedan början av 1980‐talet, men
ligger fortfarande över miljökvalitetsnormen vid
vissa hårt trafikerade vägar i storstäderna. Den
största källan till partiklar (PM10) bedöms vara
vägslitage till följd av användning av dubbdäck.
Utsläppen av partiklar för bussar har varit konstant
ca 0,02 gram/kWh sedan 2012.

Beräknade utsläpp av kväveoxider
för bussar
(gram per fordonskilometer)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2010

2011

2012

2013

2014

Figur 18 Utsläpp av kväveoxider för buss i gram
per fordonskilometer år 2010‐2014.
Källa: Databasen FRIDA
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Utsläppen av såväl partiklar som kväveoxider har minskat om utsläppen ställs mot det totala
trafikarbetet, fordonskilometer, för Västrafiks fordon och detta har skett kontinuerligt sedan år 2010.
Jämförelse mellan utsläpp under 2012‐2014 finns i Tabell 12. Utsläppen för kväveoxider har legat på
en relativt jämn nivå de senaste åren.
Tabell 12 Utsläpp av kväveoxider respektive partiklar per personkilometer år 2012 ‐2014

Utsläpp per personkilometer
Trafikslag
2012
Buss
Spårvagn
Tåg
Fartyg*

Kväveoxider (g)
2013
2014

0,33
0
0,05
‐

0,35
0
0,03
4,8

0,32
0
0,04
4,8

2012

Partiklar (mg)
2013
2014

2
0
1,1
‐

2,2
0
0,7
143,7

2,2
0
0,7
139,5

*Data finns från 2013 och 2014

Källa: Databasen FRIDA

4.3 Energianvändning per personkilometer för buss

Målet om minskad energianvändning per personkilometer följs upp med hjälp av databasen FRIDA.
Inledningsvis har målet följts upp med det beräknade nyckeltalet kWh per fordonskilometer för
busstrafiken (Tabell 13). Energiförbrukningen minskar inte för buss och målet för 2025 är att
kollektivtrafiken ska använda 25 procent mindre energi jämfört med 2010.
Tabell 13 Utvecklingen av energiförbrukning för buss per fordonskilometer mellan år 2010‐2014.

KWh per fordonskilometer
Buss

2010
3,82

2011
3,84

2012
3,80

2013
3,84

2014
3,86

Källa Databasen FRIDA

Från och med år 2012 redovisas även nyckeltalet energiförbrukning per personkilometer.
Energianvändningen per personkilometer inkluderar både energieffektiviteten för fordonet
(bränsleförbrukning) och hur effektivt fordonet utnyttjas (hur många personer som färdas i
fordonet).
Tabell 14 Energiförbrukning per personkilometer för Västtrafiks busstrafik år 2012‐2014.

KWh per personkilometer
Buss
Källa: Databasen FRIDA
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2012
0,35

2013
0,39

2014
0,39

Kvalitativ uppföljning av mobility management‐åtgärder

Kollektivtrafiksekretariatet har under 2014 påbörjat arbetet med att bygga upp en organisation och
kompetens för att aktivt jobba med Mobility Management. Mobility Management är ett
samlingsbegrepp för åtgärder som gör att den infrastruktur och kollektivtrafik som finns ska kunna
nyttjas mer effektivt. Exempel på åtgärder är att stötta projekt för cykling och samåkning och att
sprida information om hållbara resalternativ till kommuner och företag. Syftet med detta arbete är
att stärka kollektivtrafiken, men också att arbeta bredare genom att stötta andra aktörers arbete, för
att nå ett hållbart transportsystem. Detta arbete sker i nära samverkan med Västtrafik, Trafikverket,
kommunalförbund och kommunerna i regionen.
Västra Götalandsregionens deltagande i arbetsgruppen Nya Vägvanor inom Västsvenska paketet
fortlöper (tidigare kallades arbetsgruppen för MIIT).
Under 2014 har Kollektivtrafiksekretariatet aktivt deltagit i det Vinnovafinansierade forsknings‐ och
utvecklingsprojektet GoSmart. UbiGo, ett delprojekt inom GoSmart, gick ut på att testhushåll i sin
vardag skulle använda en ny samlad resetjänst som kombinerade olika transportslag. Tjänsten erbjöd
en helhetslösning för kollektivtrafik, hyrcykel, bilpool, hyrbil och taxi. 70 hushåll ingick i testet som
pågick i sex månader. Erfarenheter från bland annat UbiGo ligger till grund för
Kollektivtrafiknämndens beslutat att ge Västtrafik i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram en
kombinerad mobilitetstjänst via en innovationsupphandling.
Projektmedlen för att utveckla och skapa nya kollektivtrafiklösningar på landsbygden och i
skärgården har inte gått åt i den utsträckning som beräknats. Två projekt har startat och diskussioner
förs med flera kommuner och föreningar om att starta ytterligare projekt. Samåkningsprojektet i
Broddetorp fortsätter även under 2015 och är ett projekt som vid ett flertal tillfällen
uppmärksammats i media. Ytterligare ett lyckat projekt är Handlarrundan i Sörbygden som tillkom
dels för att rädda lanthandeln och dels för att kunna ge den åldrande befolkningen i bygden en
möjlighet att via anropstyrda inköpsresor en gång i veckan få åka till affären. Båda projekten
förväntas fortsätta på egen hand efter projekttidens slut.
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Kollektivtrafiksekretariatet arbetar med den långsiktiga och strategiska
utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Uppföljning av åtgärder för att stärka dialog
och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden,
Västtrafik och kommunerna

I oktober 2013 beslutade regionala kollektivtrafikrådet att starta ett arbete med att förbättra dialog och samverkan mellan kommunerna, kollektivtrafiknämnden och Västtrafik.
Parterna har därefter enats om 21 åtgärder för att förbättra samverkansformerna. Detta
dokument är en uppföljning av det pågående arbetet.

Förslag till åtgärder
Nedan beskrivs åtgärderna i en sammanfattande tabell utifrån tre mål och ansvariga parter.
För respektive part föreslås fem eller sex åtgärder. På efterföljande sidor ges en mer detaljerad beskrivning av åtgärderna.
Text satt i blå box (i den löpande texten på följande sidor) anger en åtgärd för att nå målet.

Mål
Förtydliga
roller och
mandat

Bedriva en
mer
effektiv
samverkan

Öka förtroendet och
förståelsen
mellan
parterna

Västtrafik

Kommunerna

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafikråden

11) Tydliggöra
styrmodellen
mellan KTN och
VT.

17) Tydliggör syftet
med kollektivtrafikråden.

1) Använda
kommunerna
som en
kunskapskälla

6) Utse en ansvarig
tjänsteman med
tid att bereda
frågor inför DKR

2) Tydliggöra och
utveckla arenor
för att diskutera
operativa frågor

7) Tydliggör rådsmedlemmars
mandat och
roller.

3) Genomföra
dialogmöte med
kommunerna på
politisk nivå

8) Förbättra informationsutbytet
mellan kommunens tjänsteman
och politiker

12) Anpassa förankringsprocesserna till kommunerna

19) Effektivisera
DKR- mötena
och gör dem
mer likartade.

13) Utveckla former
för medborgardialoger.

20) Förtydliga
remissförfarandet.

4) Ta fram bättre
underlag vid
trafikförändringar.

9) Öka kommunernas inflytande
på strategiska
dokument

21) Sprid kunskap
om kollektivtrafikens organisation.

5) Stärka
kommunteamet
samt tydliggöra
geografiskt
ansvar för trafikutveckling

10) Involvera kollektivtrafiken tidigt
i samhällsplaneringen

14) Öka dialog och
samarbete om
trafikförsörjningsprogrammet.
15) Tydliggör vem
som har tolkningsföreträde
vid målkonflikter.
16) Ansvar att
sprida kunskap
om kollektivtrafikens organisation.

18) Tydliggör rådsmedlemmars
mandat och roller.		

Västtrafik
1. Använda kommunerna som kunskapskälla i en strukturerad process

Kommunerna har kunskap om lokala förutsättningar, en kunskap som i större utsträckning bör beaktas
och användas av Västtrafik. Löpande sker informations- och kunskapsutbyte via de etablerade kontaktvägarna mellan kommun och Västtrafik. Därutöver behöver Västtrafik säkerställa att information sammanställs från kommunerna minst en gång per år, i samband med uppstart av arbete med ny trafikplan.
Västtrafik begär in skriftlig information från kommunerna i samband med uppstart av arbetet.
Detta görs samtidigt som Västtrafik bjuder in till inledande dialogmöten om trafikplanen. På
så sätt har varje kommun ett skrivet dokument till dialogmötena som underlag.
Västtrafik har kommunicerat kontaktvägarna mellan kommunerna och Västtrafik,
genom att ta fram en informationsfolder som skickats ut.
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2. Tydliggöra och utveckla arenor för att diskutera operativa frågor

Beslutsmandatet för operativa frågor ligger hos Västtrafik men kommunerna önskar att det tydligare
framgår var, när och hur de kan diskutera och påverka operativa frågor.

Västtrafik har tagit fram och kommunicerat en årskalender till kommunerna där det
tydligt framgår när och i vilket forum det finns möjlighet för kommunerna att lämna
synpunkter.

Samtidigt finns önskemål om att dialog och samarbete ska ske mer utifrån funktion, exempelvis landsbygdstrafik, tågtrafik och stadstrafik. Västtrafik avser därför att förstärka dialogen och diskussionerna
runt specifika funktioner/teman som berör hela regionen. Det kan till exempel röra stadstrafik och tågtrafik (ett exempel är de dialogmöten om tågtrafik som nu hålls i stormötesform) men också andra typer
av funktioner som upphandling och marknadsföring.
Västtrafik har bjudit in till särskilda dialogmöten runt specifika funktioner/teman.
Därmed skapas ytterligare möjligheter att mötas för att diskutera mer operativa
frågor.
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3. Genomföra dialogmöten med kommunerna på politisk nivå

I samband med att arbetet med ny trafikplan drar igång bjuder Västtrafik in till inledande dialogmöten
med respektive kommun. Inbjudan har tidigare främst vänt sig till kommunens tjänstemän. Eftersom
kommunerna nu önskar utökad dialog på politisk nivå, kommer inbjudan framöver att gå även till
politiker.

Inbjudan till höstens dialogmöten med respektive kommun, skickas till både
tjänstemän och politiker i kommunen. För att underlätta planeringen har Västtrafik
utarbetat och kommunicerat ut en mötesplan till kommunerna i god tid.
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4. Ta fram bättre underlag vid trafikförändringar

Kommunerna efterfrågar ett bättre underlag, i så god tid som möjligt från Västtrafik vid trafikförändringar. Det gäller framförallt i samband med neddragningar. Bl a efterfrågas resandestatistik nedbrutet
på linje, hållplats och tid. Varför görs förändringarna och vilka blir konsekvenserna? Önskemål om den
efterfrågade statistiken är inte alltid möjlig att tillgodose med dagens teknik. Västtrafik upphandlar för
närvarande ett nytt kundräkningssystem vilket på sikt kan tillgodose en del av kommunernas önskemål.
Manuella räkningar är också möjliga vid neddragning av trafik.
I arbetet med att ta fram trafikplanen, arbetar Västtrafik med en mer strukturerad
konsekvensanalys, där effekter av samtliga trafikförändringar beskrivs mer i
detalj. Det kommer därmed att finnas ett bättre underlag vid dialogen med
berörda kommuner.
Så god framförhållning som möjligt ska eftersträvas för att möjliggöra åtgärder
för att till exempel öka resandet på en sträcka.
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5. Stärka kommunteamet samt tydliggöra geografiskt ansvar för trafikutveckling

Kommunerna har framfört synpunkter på resursbrist hos Västtrafik. Samtidigt har trafikutvecklarna
endast haft ansvar per avtal (trafikföretag), vilket har medfört ett otydligt geografiskt ansvar vad gäller
trafikutvecklingen.
Flera kommuner önskar att Västtrafik förstärker med ytterligare trafikutvecklare som har geografiska
ansvarsområden.
Sedan hösten 2013 har kommunteamet förstärkts och det finns nu en kommunkoordinator per delregion. Dessutom har fyra trafikutvecklare fått geografiska
ansvarsområden, vilket de inte hade tidigare.
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Kommunerna
6. Utse en ansvarig tjänsteman med tid att bereda frågor inför DKR

Rådsstrukturen bygger på att frågor är väl förberedda och förankra inför beslut. Tjänstemän i varje
kommun måste ta en aktiv del i beredningarna för att den politiska beslutsgången ska fungera.
Idag har de flesta kommuner en ansvarig tjänsteman med ”övergripande
funktion”, med tid avsatt för att bereda frågor för råden. Beroende på
kommunernas storlek har de naturligtvis olika förutsättningar att avsätta tid och
resurser.

Följs
e
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7. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller

Rådsstrukturen är tänkt att spegla BHU-processen för kollektivtrafiken. För att kunna göra det behöver
de delregionala råden ges samma funktion som kommunalförbunden när det gäller strategiska kollektivtrafikfrågor. Därmed är det viktigt att kommunen har gett sin representant det tydliga uppdraget och
mandatet som samverkansformerna förutsätter. För att råden ska fungera krävs också god närvaro från
kommunerna vid de delregionala råden.

Flera delregioner har sett över organisationen av råden i och med en ny mandatperiod.
Kommunerna ska säkerställa att representanten har mandat att företräda
kommunen i de delregionala kollektivtrafikråden. Den politiker som får
mandatet har ansvar för förankringen i den egna kommunen, av de frågor som
behandlas i råden. Detta är viktigt att göra vid byte av ledamöter.
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8. Förbättra informationsutbytet mellan kommunens tjänsteman och politiker

Vid tjänstemännens beredningsgruppsmöten diskuteras kollektivtrafikfrågorna lite mer ingående jämfört med i råden. Ett syfte med beredningsgrupperna är att förbereda DKR-mötena. I samband med
arbetet med att förbättra samverkansformerna har framkommit att det i många kommuner finns brister
i informationsutbytet mellan ansvarig tjänsteman och politiker. Det är angeläget att det finns ett informationsutbyte mellan tjänstemän och ansvariga politiker som sitter i DKR.
Kommunerna bör avsätta tid för ökat informationsutbyte mellan ansvarig
tjänsteman och politiker som en förberedelse inför DKR-möten.
De delregionala råden kan överväga att bjuda in handläggargruppen
(tjänstemännen) till DKR-mötena.
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9. Öka kommunernas inflytande på strategiska dokument

Kommunerna behöver bli mer delaktiga vid framtagandet av strategiska dokument, t ex trafikförsörjningsprogrammet. På så sätt ökar det kommunala inflytandet och ömsesidig förståelse och förtroende.
Vid detta arbete företräder den kommunala tjänstemannen inte specifikt sin egen kommun utan sin
delregion eller till och med hela Västra Götaland.
Behovet av kommunalt engagemang och resurser är i detta fall projektstyrt. Här handlar det ofta om att
man turas om inom kommunkollektivet att medverka mer aktivt i en utsedd arbetsgrupp eller
liknande.
Kommunerna har avsatt resurser för kommunalt engagemang i landsbygdsutredningen, och till en arbetsgrupp till revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.
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10. Involvera kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen

Det är viktigt att säkerställa att kollektivtrafiken finns med i både den strategiska översiktsplaneringen
och i mer detaljerad planering i kommunerna. Att tidigt involvera kollektivtrafikansvariga parter ökar
den ömsesidiga förståelsen och ger samtidigt möjlighet att lyfta in vad som ger bäst förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling.
Några kommuner har samarbetat med Västtrafik och kollektivtrafiknämnden i
samhällsplaneringsfrågor i tidiga skeden.
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Kollektivtrafiknämnden
11. Tydliggöra styrmodellen mellan KTN och VT

Relationen mellan kollektivtrafiknämnden och Västtrafik behöver tydliggöras mer. Kommunerna behöver mer kunskap om vilka frågor som beslutas var och hur styrningen över Västtrafik ser ut.
Kollektivtrafiknämnden tar fram ett dokument som beskriver styrmodellen och
samverkan inom kollektivtrafiken. I den årliga avstämningen med kommunerna om
kommande års inriktning förtydligas styrmodellen för kollektivtrafik.
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12. Anpassa förankringsprocesserna till kommunerna

Nämnden behöver vara tydlig i hur förankringen av olika dokument förväntas ske, om det är en remiss
eller inte samt vilket svar som förväntas tillbaka. Kommunerna har långa beslutsprocesser och det behöver kollektivtrafiknämnden ta hänsyn till.
Kollektivtrafiknämnden har tagit ansvar för att tydligt ange förankringsprocessers
tidplaner och form. Planerade processer läggs sedan upp med tidplan på
kollektivtrafikrådens webbplats.
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13. Utveckla former för medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att involvera användarna i samhällsprocessen. En sådan dialog kan göras
på många olika sätt och i olika format. Den grundläggande tanken är att bättre kunna identifiera vad
användarna efterfrågar både nu och i framtiden. Förhållandet mellan invånare och myndigheter håller
på att omdefinieras och intensifieras.
Kollektivtrafiknämnden tar ansvar för avvägningar och aktiviteter för medborgardialog kring de frågor som nämnden beslutar om. Kollektivtrafiknämnden har
i samband med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet genomfört både en
digital medborgardialog och fokusgrupper i olika delar av Västra Götaland.
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14. Öka dialog och samarbete om trafikförsörjningsprogrammet

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska revideras till 2016. Kommunerna och Västtrafik behöver involveras i processen i framtagandet av programmet så att parterna får en så gemensam av syn på
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland som möjligt. Det är viktigt dels för en ökad ömsesidig
förståelse men också eftersom samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling behöver gå hand i
hand. Tidplanen behöver vara utformad så att det finns tid för förankring i kommunerna.
Arbetet med revideringen är i gång. En arbetsgrupp med tjänstemän från
kommunerna (8 st) samt Västra Götalandsregionen (3 st) bereder. Två större temaworkshops har hållits på tjänstemannanivå. Under våren 2015 planeras workshops
i varje delregionalt kollektivtrafikråd.Tidplanen är utformad för att medge
förankringstid i varje kommun.
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15. Tydliggör vem som har tolkningsföreträde vid målkonflikter

Målkonflikter är en del av programmets tillämpning. Målen handlar om miljö, resande, marknadsandel,
nöjdhet och kollektivtrafik för alla grupper. Kollektivtrafiknämnden har beslutanderätten att göra avvägningar vid målkonflikter.
Kollektivtrafiknämnden för dialog kring övergripande avvägningar mellan
mål i kollektivtrafikråden samt i den årliga avstämningen genom remiss till
kommunerna.
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16. Ansvara för att sprida kunskap om kollektivtrafikens organisation

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer
och ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya
organisation. Till våren 2015 föreslås att kollektivtrafiknämnden tar initiativ till att politiker från DKR,
RKR och Västtrafik besöker kommunfullmäktige inom sin delregion och informerar om roller, mandat
och ansvar, samt för dialog om trafikförsörjningsprogrammet.
Kollektivtrafiknämnden planerar att genomföra en kommunturné med ihop med
kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik hösten 2015.
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Kollektivtrafikråden
17. Tydliggör syftet med kollektivtrafikråden

Kollektivtrafikråden är forum för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt. Råden ska därmed fokusera
på strategiska frågor. Ibland tar frågor av operativ och detaljerad karaktär (som kanske bara berör en
kommun) upp för stor del av rådens arbete. Råden bör årligen ha en genomgång av syftet med rådet
och vilken typ av frågor som ska prioriteras. Ett gemensamt dokument kan tas fram till stöd för kollektivtrafikråden, i form av en kortfattad arbetsordning.

Råden arbetar nu med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.
Tjänstemannagruppen ska utarbeta ett förslag till gemensam arbetsordning för
kollektivtrafikråden som sedan kan beslutas i vart och ett av råden.
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Inom ramen för rådens arbete skall det finnas möjlighet att adjungera två politiker från
Västtrafiks styrelse. Politikerna i råden har då möjlighet att diskutera strategiska frågor
med Västtrafik. Även tjänstemän från Västtrafiks kommunteam bör närvara på råden och bör ha en informationspunkt om övergripande aktuella frågor.

Västtrafiks styrelse har utsett två politiker som kan adjungeras till respektive
kollektivtrafikråd (vid behov).
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18. Tydliggör rådsmedlemmars mandat och roller

Politiker i de delregionala råden har mandat att företräda sin egen kommun (se kommunens ansvar).
De två DKR-politikerna skall ha mandat att företräda sin delregion när de sitter i det regionala rådet.
Ibland råder tvivel om att de två DKR-politikerna har detta mandat. Motsvarande tvivel finns även på
tjänstemannanivå i Göteborgsområdet där de två DKR-sekreterarna utgörs av kommuntjänstemän.
Sekreterarna i övriga tre delregioner har sin anställning på kommunalförbundet.
I de delregionala råden, där det finns behov, bör beslut tas i att förtydliga
mandaten i enlighet med avtalet om samverkansformer kommun/region.
BHU utgör regionalt samrådsforum för kollektivtrafik från och med 2015.
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19. Effektivisera DKR-mötena och gör dem mer likartade

De fyra delregionala råden bör ha likartade agendor för sina möten, men på dagordningen bör också
finnas möjlighet att behandla frågor som är unika och speciella för en delregion. De administrativa
rutinerna för framtagning av agendor, utskick, minnesanteckningar mm kan förbättras. Avgränsningen
mellan informationsärenden och beslutsärenden bör förtydligas. Mötena utvärderas regelbundet för
ständig utveckling och effektivisering.
Tjänstemännen hos kollektivtrafiksekretariatet, DKR-sekreterarna och Västtrafiks kommunteam har börjat att i högre grad förbereda gemensamma agendor till de fyra
beredningsgrupperna och till delregionala kollektivtrafikråden (DKR).
DKR-mötena avslutas med en ”mötesutvärdering” som leds av ordföranden (fortsätter så länge det finns ett behov.
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20. Förtydliga remissförfarandet

Årlig uppföljning- och avstämning av trafikförsörjningsprogrammet skall ge underlag för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag till Västtrafik. Varje år skickar kollektivtrafiknämnden ut den årliga uppföljningen- och avstämningen på remiss till respektive kommun. Detta är enda tillfället där kollektivtrafiknämnden remitterar ärenden direkt till enskilda kommuner.
Alla andra strategiska dokument och frågeställningar remitterar kollektivtrafiknämnden till kollektivtrafikråden. Det är då upp till respektive råd om man vill remittera vidare till sina kommuner. De delregionala råden avger ett yttrande för sin delregion. Det skall finnas tillräckligt med remisstid så att kommunerna kan behandla ärendet i kommunstyrelsen.

Ett aktivitetsschema över pågående projekt med beslutsdatum finns tillgängligt på
rådens hemsida.
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21. Sprid kunskap om kollektivtrafikens organisation

Det är tydligt att kommuner, regionen och Västtrafik hade olika förväntningar på roller, arbetsformer och
ansvar efter skatteväxlingen. Insatser bör göras för att öka kunskapen om kollektivtrafikens nya organisation. Till våren 2015 föreslås att politiker från DKR, RKR och Västtrafik besöker kommunfullmäktige
inom sin delregion och informerar om roller, mandat och ansvar.
Kollektivtrafiknämnden planerar att genomföra en kommunturné med ihop med
kommunrepresentanterna i RKR och Västtrafik hösten 2015.
Dialogmötet den 27 mars 2014 var ett steg att öka förståelsen för varandras
förutsättningar och villkor samt förtydliga ansvar, mandat och roller.
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