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2015-08-07

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 17 augusti 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Sammanträdet inleds med information av områdeschef Helen
Magnusson, om arbetet med att ta bort delade turer inom
äldreomsorgen på Stadsdelsnämnd Norr
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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2015-08-17

Stadskansliet:
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
(2015/KS0128 106-1)
(Bil)

b)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2015/KS0147 106-1)

(Bil)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2015.
(2015/KS0159 106-1)
(Bil)

d)

Bidrag för 2015 års verksamhet till Bestyrelsen för
Nationaldagen i Borås.
(2015/KS0383 105-1)
(Bil)

e)

Revisionsrapport – Färdtjänst.
(2015/KS0418 736-2)

(Bil)

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2015/KS0438 112-1)

(Bil)

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2015/KS0438 112-1)

(Bil)

f)

g)

(Förslag: a–g till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2015-06-10 i ärende 9, 13-16/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

3

Personlig assistans enligt LSS i Borås Stad.
(2015/KS0126 007-3)

(Bil)
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Kc
PF

4
1

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2015.
(2015/KS0366 164-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning
av vakant tjänst dock ej avdelningschef,
verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 20 april-1 juli 2015, ärendenummer 152,
182-221, 223-299, 301-314, 316-357 och
359-379/2015)
(2015/KS0002 023-1)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

SCB:s medborgarundersökning 2015.
(2014/KS0778 100-1)

(Bil)

Samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel i Västra Götaland.
(2015/KS0376 738-3)

(Bil)

Rätt till utevistelse varje dag.
(2015/KS0486 730-3)

(Bil)

d)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper; Kommunikationsklassernas framtid.
(2014/KS0447 610-3)
(Bil)

e)

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2015/16.
(2015/KS0347 047-1)

(Bil)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll
från sammanträdet den 2 juni 2015.
(2015/KS0025 103-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från
sammanträdet den 20 maj 2015.
(2015/KS0026 103-3)

(Bil)

f)

g)
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h)

i)

Redovisning av rapporterade lex Sarah och
lex Maria-ärenden verksamhetsåret 2014.
(2015/KS0215 730-3)

(Bil)

Tillämpning av LOV under 65 år.
(2015/KS0382 732-3)

(Bil)

(Förslag: a–i) till handlingarna
KU

KU
M
E

2

3
1
1

Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Överklagande av
Förvaltningsrättens dom, mål 27266-14, Vitesföreläggande
enligt skollagen.
(2012/KS0652 600-3)

(Bil)

Välfärdsbokslut 2014.
(2015/KS0427 009-3)

(Bil)

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

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-06-30.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Tolkförmedling Väst. Förslag till budget och
verksamhetsplan 2016-2018.
(2015/KS0503 135-1)

(Bil)

Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets kommuner gällande anvisningar
av ensamkommande barn.
(2015/KS0473 133-3)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing
samt utfärdande av härför erforderliga förbindelser
enligt fastställda riktlinjer.
(5 juni 2015, Ärende 08-20)
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I enlighet med gällande delegation har finanschefen under perioden
13 april 2015 t o m 5 juni 2015 beslutat om placering av likvida
medel och upptagande av lån enligt delegationsbeslut 08-20/2015.
(2015/KS0044 045-1)
(Förslag: a till handlingarna)
E
E

3
4

Vård- och omsorgsboende på entreprenad.
(2015/KS0488 739-3)

(Bil)

Särskild medlemsinsats 2015 i Kommuninvest Ekonomisk
förening.
(2015/KS0464 106-1)

(Bil)

E

5

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2014 års förvaltning.
(2015/KS0482 007-1)
(Bil)

SP

1

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Viared
Elden 1 m.fl. – Råddehultsvägen.
(2014/KS0089 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för Frufällan, Längjum 5:8,
Riggvägen.
(2012/KS0510 214-2)

(Bil)

Svar på motion av Monica Johansson (M); Fri parkering för
och utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!
(2014/KS0364 514-2)

(Bil)

Svar på motion av Monica Hermansson Friedman (M);
Solcellsbelys mera.
(2014/KS0528 317-2)

(Bil)

SP

SP

SP

SP

2

3

4

5

Samrådsyttrande över detaljplan för Sparsör, Längjum 3:39 m.fl.
Mellanvägen.
(2015/KS0398 214-2)
(Bil)

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

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

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Personlig assistans enligt LSS i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat verksamheten personlig assistans med inriktning på den del som utreds,
beviljas och verkställs av Borås Stad. Arbetsmetoderna inom LSS-handläggningen har utvecklats under
2014 och ger goda förutsättningar för en rättsäker handläggning. Samarbetet med Försäkringskassan
fungerar bra. Granskningen visar inte på att det sker någon övervältring av kostnaderna från försäkringskassan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen

22-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0126 007
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2015-06-16/ Svante Stomberg

Sida
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PM
2015-08-17

Dnr 2015/KS0126

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Personlig assistans enligt LSS i Borås Stad
Stadsrevisionen har granskat verksamheten personlig assistans med inriktning på den
del som utreds, beviljas och verkställs av Borås Stad. Arbetsmetoderna inom LSShandläggningen har utvecklats under 2014 och ger goda förutsättningar för en rättsäker handläggning. Samarbetet med försäkringskassan fungerar bra. Granskningen
visar inte på att det sker någon övervältring av kostnaderna från försäkringskassan.
Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov:







Tillse att samtliga assistansärenden omprövas enligt uppgjord tidplan och att
samtliga nya beslut har omprövningsdatum.
Om läkarintyg ifrågasätts av handläggare, bör nytt intyg begäras genom annan
läkare som kommunen betalar.
Utveckla en bättre uppföljning av sjuklönefakturorna för att upptäcka och
följa upp eventuella riskföretag.
Se anhöriganställda som kommunanställda och ställ samma krav på insyn i deras arbete som för övriga assistenter, samt tydliggöra detta i avtalen.
Tillse att uppföljningen av assistansen utgör från genomförandeplanerna.
Den gemensamma synen på uppföljnings- och omprövningsprocessen mellan
myndighetssidan och utförarsidan bör utvecklas.

Sociala omsorgsnämnden har i sitt svar till Stadsrevisionen beskrivit det utvecklingsarbete som pågår och de förbättringar som genomförts efter granskningen. T ex att ta
fram mer enhetliga dokumentationsinstruktioner och mallar för att dokumentationen
blir likvärdiga för samtliga handlagda fall. Det finns idag inplanerade utbildningar och
årlig genomgång av rutiner/vägledningar för att samsynen ska stärkas och bibehållas.
Detta inbegriper också rutiner för läkarintyg där man även undersöker möjligheten att
olika samarbetspartner används för professionell bedömning.
Nämnden redovisar också att synen på anhöriganställda i allt väsentligt redan införts
och att krav på insyn kommer att tydliggöras löpande när nya avtal skrivs.
Planerade åtgärder finns för att förbättra uppföljningen av sjuklönefakturorna och hur
förvaltningen ska hantera upptäckten av fusk. Även arbetet med en gemensam syn på
uppföljnings- och omprövningsprocessen mellan myndighets- och utförarsidan ska
påbörjas. Detta för att på ett mer strukturerat sätt stärka relationer och förbättra kunskapsutbytet.

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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Kommunstyrelsen ser positivt på Sociala omsorgsnämndens svar och den tydliga ambitionen att förbättra och utveckla de områden som Stadsrevisionen identifierat.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Sida

BESLUT
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Datum

Diarienummer

2015-04-21

2015/SON0011

Handläggare:
Sebastian Nydén, Områdeschef

Mottagare
Revisionskontoret
Kommunstyrelsen

Svar på rapporten ”En granskning av kommunens arbete
med personliga assistansen enligt LSS – från utredning till
verkställighet”

Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna åtgärderna och skicka svaret på
rapporten vidare till Stadsrevisionen och Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Sociala omsorgsnämnden har fått i uppgift att svara på hur personlig assistans enligt
LSS med kommunen som assistansanordnare kan förbättras utifrån den granskning
Stadsrevisionen gjort på verksamheten personlig assistans med inriktning på den del
som utreds, beviljas och verkställs av Borås stad. De utvecklingsområden som
beskrivs är:







Tillse att samtliga assistansärenden omprövas och att samtliga nya beslut har
omprövningsdatum
Om läkarintyg ifrågasätts av handläggare, bör nytt intyg begäras genom
annan läkare som kommunen betalar
Utveckla en bättre uppföljning av sjuklönefakturorna för att upptäcka
och följa upp eventuella riskföretag
Se anhöriganställda som kommunanställda och ställ samma krav på insyn
i deras arbete som för övriga assistenter samt tydliggör detta i avtalen
Tillse att uppföljningen av assistansen utgår från genomförandeplanerna
Den gemensamma synen på uppföljnings och omprövningsprocessen
mellan myndighetssidan och utförarsidan bör utvecklas

Nedan följer svar på hur nämnden arbetar och kommer arbeta med
utvecklingsområdena.

2

Nämndens yttrande i sin helhet
Allmänt om Personlig assistans – LSS/LASS
Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer
av ett begränsat antal personer. Enligt lagstiftningen ska brukaren ges största möjliga
självbestämmande och inflytande över vem eller vilka personer som ska vara
assistenter och hur assistansen ska utformas.
Rätten till biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
sådan assistans regleras i LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Målgruppen är funktionshindrade personer med stort och varaktigt funktionshinder
som behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att
kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om
den funktionshindrade.
Detta utgör de grundläggande behoven. Kommunen har alltid ett finansieringsansvar
för de 20 första assistanstimmarna per vecka.
Kommunen har enligt LSS ett grundansvar som innebär att:







Kommunen ska tillhandahålla biträde av personlig assistent eller ge
ekonomiskt bidrag för att den enskilde ska kunna ordna insatsen på annat sätt
än genom kommunen om den enskildes grundläggande behov är högst 20
timmar per vecka.
Kommunen är skyldig att tillhandahålla assistans även när den enskilde har
erhållit assistansersättning enligt beslut av Försäkringskassan.
Kommunen ska på den enskildes begäran bistå personer som själva är
arbetsgivare åt sina assistenter med råd och stöd i arbetsgivarrollen.
Kommunen ska på den enskildes begäran gå in och hjälpa till om de av
brukaren anställda assistenter (eller anställda av andra assistansanordnare)
tillfälligtvis inte kan utföra arbetet på grund av sjukdom eller liknande.
Kommunen ska ansvara för tillfällig utökning av assistansen utöver vad som
beräknats som assistansersättning, exempelvis för att kunna göra en
semesterresa, vid sjukdom, sjukhusvistelse, m.m.

Enligt Socialförsäkringsbalken har Försäkringskassan till uppgift att pröva och betala
ut assistansersättning till funktionshindrade med ett grundläggande behov av
personlig assistans överstigande 20 timmar i veckan. Lagen ger den enskilde
möjligheten att själv vara arbetsgivare eller att anlita annan assistansanordnare än
kommunen.
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Tillse att samtliga assistansärenden omprövas och att samtliga nya
beslut har omprövningsdatum
Ambitionen är att snarast ompröva samtliga assistansärenden enligt LSS. I dagsläget
gör dock bristen på LSS-handläggare att denna fråga inte kan få lika hög prioritet som
önskas. Verksamheten fortsätter att arbeta med en lösning på hur arbetet ska
fortskrida utifrån de utvecklingsbehov som föreslagits i rapporten.
Från och med årsskiftet har alla nya assistansärenden ett omprövningsdatum och
beslutsformuleringarna är i allt väsentligt säkrade.
Säkra beslutsformuleringar
Inom myndighetsutövningen finns det numera två metodutvecklare som arbetar med
att ta fram mer enhetliga dokumentationsinstruktioner och mallar. Idag används mer
detaljerade formulär för samtliga insatser, vilka säkerställer att dokumentationen blir
likvärdig för samtliga handlagda fall. Handläggarna använder Försäkringskassans
checklista vid hembesök gällande insatsen personlig assistans.
Det finns redan en gemensam rutin/vägledning gällande personlig assistans insats,
denna ska dock omarbetas och uppdateras utifrån nya vägledningar och förändringar i
lagen och utifrån Sociala omsorgsnämndens målformulering. Alla nya personlig
assistansbeslut ska ha ett omprövningsdatum och besluten är tidsbegränsade från och
med årsskiftet 2014/2015.
Handläggarna har från årsskiftet 2014/2015 inplanerat kontinuerliga utbildningar och
en årlig genomgång av rutiner/vägledningar för att samsynen ska stärkas och
bibehållas.
Om läkarintyg ifrågasätts av handläggare, bör nytt intyg begäras
genom annan läkare som kommunen betalar
Verksamheten kommer snarast utreda möjligheten att beställa och betala för intyg
från annan läkare.
Under handläggarnas utbildning/introducering sker en genomgång av vilka kriterier
som ett läkarintyg ska uppfylla. Att våga ifrågasätta och begära bättre/ fördjupade
läkarintyg ingår också i introduktionen. En del av detta arbete har med andra ord
redan påbörjats. Även arbetet med att ta fram vägledningar/ rutiner gällande
hantering av ofullständiga läkarintyg är igångsatt. Dessutom finns ett kvalitetsarbete
där nämnden undersöker möjligheten att olika samarbetspartner användas för en
professionell bedömning på personkretstillhörighet och omfattning av hjälpbehov.
Utveckla en bättre uppföljning av sjuklönefakturorna för att upptäcka
och följa upp eventuella riskföretag
Arbete för att förbättra samarbetet mellan ekonomienheten och
myndighetsutövningens administrativa assistent kommer att påbörjas snarast.
Dessutom påbörjas framtagande av tydligare rutiner och riktlinjer för hur
förvaltningen ska arbeta med sjuklönerna och för hur förvaltningen hanterar
upptäckten av fusk.
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Se anhöriganställda som kommunanställda och ställ samma krav på
insyn i deras arbete som för övriga assistenter samt tydliggör detta i
avtalen.
Att synen på anhöriganställda är kommunanställda har i allt väsentligt redan införts
sedan granskningen genomfördes. Krav på insyn kommer tydliggöras löpande när nya
avtal skrivs.
Tillse att uppföljningen av assistansen utgår från genomförandeplanerna samt att den gemensamma synen på uppföljnings och
omprövningsprocessen mellan myndighetssidan och utförarsidan
bör utvecklas
Myndighetsutövningen och utförandessidan ska påbörja ett mer strukturerat arbete
med att stärka relationer och förbättra kunskapsutbytet.
Tydliga rutiner/ vägledningar ska utarbetas mellan myndighetsutövningen och
utförarverksamheten så uppföljningen förbättras och underlättas.
En ökad kommunikation mellan utförare och handläggare kommer leda till positiva
effekter för båda parter och i slutändan för brukaren. Rutiner av den löpande
kontakten kommer att förbättras och dessutom ska regelbundna träffar införas. Syftet
med träffarna är att förbättra handläggarnas uppföljningar. Diskussionen kommer att
utgå från brukarnas genomförandeplaner. Handläggarna och enhetscheferna ska
gemensamt arbeta fram tidsplanering och struktur för träffarna.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

Missiv
2015-01-19
Sociala omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT LSS I BORÅS STAD
Stadsrevisionen har granskat verksamheten personlig assistans med inriktning på den del som
utreds, beviljas och verkställs av Borås stad. Arbetsmetoderna inom LSS-handläggningen har
utvecklats under 2014 och ger goda förutsättningar för en rättssäker handläggning. Samarbetet
med försäkringskassan fungerar bra. Granskningen visar inte på att det sker någon övervältring
av kostnader från försäkringskassan. Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov:
•
•
•
•
•
•

Tillse att samtliga assistansärenden omprövas enligt uppgjord tidplan och att samtliga
nya beslut har omprövningsdatum
Om läkarintyg ifrågasätts av handläggare, bör nytt intyg begäras genom annan läkare
som kommunen betalar
Utveckla en bättre uppföljning av sjuklönefakturorna för att upptäcka och följa upp
eventuella riskföretag
Se anhöriganställda som kommunanställda och ställ samma krav på insyn i deras arbete som för övriga assistenter, samt tydliggör detta i avtalen
Tillse att uppföljningen av assistansen utgår från genomförandeplanerna
Den gemensamma synen på uppföljnings och omprövningsprocessen mellan myndighetssidan och utförarsidan bör utvecklas
Bilagda översändes rapport och rapportsammandrag till Sociala omsorgsnämnden för
hantering och till Kommunstyrelsen för kännedom. Svar på rapporten från Sociala omsorgsnämnden emotses senast 2015-04-30.

ANDRA REVISORSGRUPPEN

Boris Preijde
Ordförande
Ola Sabel
Revisionschef

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

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

2015-01-19

RAPPORTSAMMANDRAG
PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT LSS I BORÅS STAD
Inledning

Granskningen visar inte på att det sker någon övervältring av kostnader från försäkringskassan.

I den tidigare förstudien som genomfördes
av Stadsrevisionen år 2013 var det i juli 2013
258 brukare med beslut om personlig assistans i Borås Stad, varav 198 brukare med
beslut enligt Försäkringskassan (SFB) och 60
brukare med beslut från kommunen (LSS).

Granskningen visar att verkställigheten kan
påskyndas i nya ärenden om enhetscheferna
får bättre information om att nytt ärende är
på väg.

Totalkostnaden för personlig assistans (både
myndighetsutövning och verkställighet)
uppgår till 28 miljoner för år 2013 i Borås
Stad.
I december 2013 fanns 38 verkställda beslut
i Borås Stad. 17 brukare har valt kommunala
utförare fördelat på åtta assistansteam och
21 brukare har valt externa utförare på 15
olika externa assistansutförare. Det fanns sex
anhöriganställda i december 2013.
Stadsrevisionen har granskat verksamheten
personlig assistans med inriktning på den del
som utreds, beviljas och verkställs av Borås
stad. Genomlysningen omfattar inte assistans som beviljats av försäkringskassan,
eller assistans som verkställs av externa utförare.

Granskningsresultat
Beslut och verkställande
Arbetsmetoderna inom LSS-handläggningen
har utvecklats under 2014 och ger goda förutsättningar för en rättssäker handläggning.
Samarbetet med försäkringskassan fungerar
bra. Enheten är oftast överens med försäkringskassan när det gäller bedömningarna.

Uppföljning av besluten
Handläggarna framhåller att ärenden skall
följas upp minst en gång per år och i samband med omprövning. Omprövningstiden
anges i beslutet och kan vara mellan 1-5 år.
Ett problem enligt handläggarna är att man
inte hinner göra de årliga uppföljningarna,
och att det fortfarande finns gamla ärenden
där omprövningar inte skett i tid. Det pågår
en uppdatering av rutiner för uppföljning.
En grupp som lyfts fram är anhöriganställda
assistenter. Dessa hanteras ofta som en särskild grupp, vilket ställer till problem när det
gäller insyn, kontroll av scheman, kompetensfrågor, pensioneringstid m.m.

Riskfaktorer i verksamheten
Det förekommer att handläggarna ifrågasätter läkarintygen. Ibland begär man in förtydliganden av intyg, men man begär inte nya
intyg från annan läkare. Kommunen betalar
inte för intyg, och har inte som försäkringskassan förtroendeläkare som kan bistå i bedömningen av intygen. Handläggarstöd i
utredningsarbetet, medhandläggare samt
gemensamma diskussioner innan beslut fattas borgar för att besluten blir korrekta,
framhåller handläggarna.

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

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

Rapportsammandrag
En riskfaktor för eventuella felaktiga beslut
är de gamla ärendena som handläggarna inte
hunnit ompröva.

-

En annan riskfaktor eller möjlighet till fusk
är sjuklönefakturorna. Kommunen har ansvar för att betala externa utförares sjuklöner. Det sker ingen strukturerad uppföljning
för att upptäcka eller utreda fusk med sjuklönefakturorna.

Sammanfattande bedömningar
Utredning, beslut och uppföljning
Handläggarna har ett bra stöd i de metoddokument som enheten arbetat fram under
2014 och genom samarbetet inom enheten.
Detta ger goda förutsättningar för att den
som söker assistans möts av en rättssäker
utredningsprocess och får ett korrekt beslut.
Nya beslut innehåller begränsningar i form
av att omprövning skall ske inom viss tid
(mellan 1-5 år) och att uppföljning sker en
gång per år. I några fall saknas omprövningstid i besluten. Stadsrevisionen bedömer
att beslutsformuleringarna behöver vara
tydliga i alla ärenden. En omprövningstid
upp till 5 år ifrågasätts. Med kortare intervall
för omprövning behöver myndigheten inte
arbeta med att göra uppföljningar en gång
per år.

Utvecklingsområden
Stadsrevisionen identifierar nedanstående
utvecklingsområden:
- Tillse att samtliga assistansärenden
omprövas och att samtliga nya beslut
har omprövningsdatum
- Om läkarintyg ifrågasätts av handläggare, bör nytt intyg begäras genom annan läkare som kommunen
betalar
- Utveckla en bättre uppföljning av
sjuklönefakturorna för att upptäcka
och följa upp eventuella riskföretag
- Se anhöriganställda som kommunanställda och ställ samma krav på insyn
i deras arbete som för övriga assistenter samt tydliggör detta i avtalen
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Tillse att uppföljningen av assistansen utgår från genomförandeplanerna
Den gemensamma synen på uppföljnings och omprövningsprocessen
mellan myndighetssidan och utförarsidan bör utvecklas
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Personlig assistans enligt LSS i Borås
En granskning av kommunens arbete med personliga
assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet
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Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av en granskning av Borås stads verksamhet personlig assistans
med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs av Borås stad.
Granskningen har genomförts genom samtal med berörda tjänstemän och genomgång av
dokumentationen i ett urval individärenden. I utredningen redovisas vad som framkom i
samtalen och ärendegranskningen. De slutsatser som kan dras är följande:
LSS-handläggarnas arbetsmetoder, vilka utvecklats under 2014, ger goda förutsättningar för
att den som idag söker assistans möts av en rättssäker utredningsprocess och får ett korrekt
beslut. Det finns dock en oro över att flera äldre beslut, främst från 2012 och tidigare, inte
omprövats på grund av tidsbrist
.
Det framkommer inga belägg för att det sker en övervältring av kostnader från
försäkringskassan till kommunen i LSS-assistansärenden. Samarbetet med försäkringskassan
fungerar bra.
Den del av assistansen som kommunen verkställer tycks fungera bra. Enhetscheferna har
god kännedom om brukarna och deras assistenter. I samtliga ärenden erbjuds brukarna en
genomförandeplan. Denna följs upp årligen och revideras då vid behov.
Det finns utvecklingsbehov vilka sammanfattas nedan:
Vilka förutsättningar eller möjligheter finns att snarast se till att samtliga
assistansärenden är omprövade?
Säkra beslutformuleringarna i assistansärenden så att samtliga nya beslut har ett
omprövningsdatum.
Det är i ytterst få utredningsärenden som ex. läkarintygen ifrågasätts. Kan
handläggarna i dessa fall beställa och betala för intyg från annan läkare?
Utveckla en bättre uppföljning av sjuklönefakturorna för att upptäcka och följa upp
ev. riskföretag.
Se anhöriganställda som kommunanställda och ställ samma krav på insyn i deras
arbete som för övriga assistenter.
Förtydliga i avtalet med brukaren att när kommunen är utförare av assistans så ses
anhöriganställda som andra anställda och att insyn i arbetet ska medges.
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När det gäller uppföljning av assistansen föreslås att denna utgår från
genomförandeplanerna. Det finns kanske ingen anledning till att komplettera med
andra uppföljningsinsatser. Detta skulle förenkla uppföljningen och möjliggöra att
den via genomförandeplanerna faktiskt genomförs.
Det kan vara värdefullt att myndighetssidan och utförarsidan har en gemensam syn
på uppföljnings- och omprövningsprocessen, från beslut till genomförande.
Slutligen: Är det i kommunens intresse att verkställa så många assistansärenden som
möjligt? Och har enhetscheferna likartade villkor som externa utförare?
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Uppdraget
Utifrån Stadsrevisionens förstudie från 2013 skall en granskning göras av verksamheten
personlig assistans med inriktning på den del som utreds, beviljas och verkställs av Borås
stad. Genomlysningen omfattar inte assistans som beviljats av försäkringskassan. Inte heller
assistans som verkställs av externa utförare

Bakgrund
Stadsrevisionen i Borås stad genomförde en förstudie 2013 av personlig assistans. Denna
redovisade lagstiftningen bakom personliga assistansen, processen från beslut till
verkställighet samt ansvarsfördelningen mellan kommunen och försäkringskassan. Med
denna förstudie som bakgrund beslutades om en fördjupning i den del av assistansen som
kommunen beslutar om dvs. personlig assistans enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) samt den del som kommunen verkställer.

Frågeställningar
Granskningen syftar till att ge svar på följande frågeställningar:
Hur ser handläggningen ut? Från utredning till beslut.
Hur verksställs besluten i den kommunala organisationen?
På vilket sätt följer handläggaren upp besluten personlig assistans?
Hur följer verkställarsidan upp den personliga assistansen, dvs. att den enskilde får
insats i enlighet med aktuellt beslut?
Finns det enskilda ärenden där Försäkringskassan ”övervältrar” sitt ansvar på
kommunen?
Finns det oklarheter i beviljade beslut eller risk för fusk i den kommunala
assistansverksamheten?
Kvalitetsuppföljningen – hur fungerar den?

Metod
Utgångspunkten i arbetet är att granska den personliga assistansens enligt LSS utifrån den
enskildes rätt till insatsen. Fungerar det bra och korrekt för den som är i behov av denna
insats? För att få svar på detta har Individuella samtal genomförts med enhetschef,
metodutvecklare och LSS-handläggare på myndighetssidan och med några enhetschefer som
har ansvar för verkställigheten av assistansen i kommunen. Samtalen har förts kring de
frågeställningar som redovisats ovan. Dessutom har den ekonom som är mest insatt i den
personliga assistansen också intervjuats. Ett summerande samtal har också förts med
respektive verksamhetschef, för myndighetsdelen och för verkställigheten.
Totalt har samtal genomförts med 16 personer.
Ionie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, 0300-54 13 41 eller 0705-74 85 05
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Dessutom har dokumentationen i 10 ärenden med beslut om LSS-assistans granskats.
Urvalet gjordes utifrån de 10 ärenden som beviljats flest timmar.

Vad kom fram i samtalen?
Hur ser handläggningen ut? Från utredning till beslut.
Samtliga handläggaren beskriver utredningsförfarandet på ett enhetligt sätt. För att skapa
samsyn mellan handläggarna och ett rättssäkert arbetssätt har enheten med stöd av
metodutvecklaren arbetat intensivt under 2014 för att ta fram hjälpmedel för
utredningsarbetet. Idag finns följande hjälpmedel som handläggarna använder sig av:
a) Processkartläggning - från ansökan till beställning som används i alla LSS-utredningar,
inte bara för ansökan om personlig assistans.
b) Arbetsrutin (bara insatsen personlig assistans) uppdelad för nyansökningar och
tillfälliga utökningar
c) Bedömningsstöd – är under arbete, arbetsmaterial finns och prövas av handläggarna
d) Bedömningsstöd för utredningar – generell för alla insatser i tillämpliga delar
Handläggarna beskriver utredningsförfarandet: När en ansökan kommer in och skall utredas
utses en ansvarig handläggare. Vid hembesök och för att kunna diskutera ärendet under
utredningens gång finns en medhandläggare. Ibland är kommunens handläggare
medhandläggare när försäkringskassan utreder assistansersättning enligt SFB (enligt
Socialförsäkringsbalken kap 51).
Innan utredningen skrivs har ett antal olika intyg som styrker den enskildes funktionshinder
och behov hämtats in. Intygen är en stor del av arbetsbördan då det är viktigt att kunna
styrka behovet. När utredningen skrivs och innan beslutet är klart diskuteras detta såväl med
medhandläggaren som på enhetens verksamhetsmöten där samtliga LSS-handläggare deltar.
Efter detta tas beslutet av handläggaren eller om behovet är över 30 timmar per vecka går
ärendet till utskottet för beslut. Ett positivt beslut fattas med omprövning efter max 5 år,
oftast på 1-2 år. Idag fattas inga tillsvidarebeslut.
Samarbetet med försäkringskassan fungerar bra. De har bra rutiner som handläggarna också
kan använda. Man är oftast helt överens med försäkringskassan när det gäller
bedömningarna.
Särskilda svårigheter enligt handläggarna kan vara:
När en enskild söker assistans med hjälp av ombud från assistansbolagen. Dessa har
ofta mer juridiskt stöd i arbetet än vad handläggarna har
Det kan vara svårt att avväga gränsen för föräldraansvaret när ärendet rör assistans
till barn
Ibland är läkarintygen bristfälliga och ibland är intyg som kommer in motstridiga. Då
kan det vara svårt att avgöra det verkliga behovet
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Hur verksställs besluten i den kommunala organisationen?
Från myndighetssidan svarar handläggarna att när beslutet fattats tar de reda på vem
brukaren vill ska utföra assistansen och skickar därefter en beställning till utföraren. Om
kommunen skall utföra assistansen går beställningen in i VIVA – kommunens
dokumentationssystem.
I beställningen bifogas ofta hela utredningen. Samtidigt får brukaren information om att
beställningen skickats. Därmed har handläggaren gjort sitt arbete färdigt. Handläggarna
upplever att de under denna process har många kontakter med utföraren.
När kommunen skall utföra assistansen kommer informationen om ett nytt ärende i VIVA,
kommunens ärendehanteringssystem, enligt enhetscheferna för personligassistans. De har
s.k. inkorgsansvariga som ser i VIVA att ett ärende kommit in för verkställighet. De tar en
första kontakt och bokar hembesök hos brukaren för att informera om kommunens
assistansverksamhet och teckna avtal med brukaren om att kommunen skall vara är
utförare. Efter att avtal tecknats fördelas ärendet till den enhetschef som därefter har
ansvaret för verkställigheten. Då börjar processen med att rekrytera assistenter i samarbete
med brukaren. Oftast kan assistansen komma igång omedelbart eller inom några veckor.
Varje enhetschef har ansvar för mellan 5-8 brukare och ca 40-45 personliga assistenter. De
verkställer assistans enligt LSS och enligt SFB.
LSS-handläggarna och enhetscheferna ger i stort samma bild av verkställighetsprocessen
men är inte överens om hur tät kontakten är dem emellan då verkställigheten skall påbörjas.
Enhetscheferna upplever att det mesta går via VIVA och inte så mycket via personliga
kontakter. Verkställigheten kan påskyndas i nya ärenden om enhetscheferna får en ”hint”
om att nytt ärende är på väg, menar enhetscheferna. Om kommunen har som mål att
verkställa så många assistansuppdrag som möjligt är det viktigt att kontakterna mellan
handläggarna och enhetscheferna fungerar bra. Från båda håll är man positiv till samarbete.
På vilket sätt följer handläggaren upp besluten personlig assistans?
Handläggarna menar att de skall följa upp sina ärenden minst en gång per år och i samband
med omprövning. Omprövningstiden anges i beslutet och kan vara mellan 1-5 år. Flera
handläggare menar att det är svårt att hinna med detta. Oftast görs inget om inte ärendet
blir aktuellt igen t.ex. om det kommer in en begäran om tillfällig eller permanent utökning
alternativt i samband med att brukaren söker annan LSS-insats.
Handläggarna informerar om att det skall utarbetas rutiner för den årliga uppföljningen men
dessa är ännu inte klara. Uppföljningen omfattar om de uppgifter som finns i
grundutredningen fortfarande stämmer och om besluten verkställs på tänkt sätt. En
utgångspunkt för att bestämma om verkställigheten fungerar bra är att gå igenom
genomförandeplanen som verksamheterna erbjuder varje brukare.
Ett stort problem enligt handläggarna är att man inte hinner göra de årliga uppföljningarna
och att det fortfarande finns gamla ärenden där omprövningar inte skett i tid.
Från verksamhetsansvariga enhetschefer framkommer att om personliga assistansen
fungerar så har de ingen kontakt med LSS-handläggarna. Man menar att uppföljningen av
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genomförandeplanerna skulle kunna ske gemensamt med handläggarna men det sker
endast sporadiskt idag.

Hur följer verkställarsidan upp den personliga assistansen, dvs. att den enskilde får insats i
enlighet med aktuellt beslut?
Enhetscheferna menar att de har täta kontakter med brukarna via telefon, e-post och
hembesök. Syftet med detta är att säkra att assistansen fungerar på ett tillfredställande sätt.
Varje brukare erbjuds en genomförandeplan, första gången utifrån beslutet och därefter
revideras denna vid behov dock men minst en gång per år. Alla erbjuds genomförandeplaner
men en del brukare vill inte ha detta. De ansvarar själva för vad assistenterna skall göra.
Oavsett om de säger nej till genomförandeplan sker ändå en uppföljning minst en gång per
år eller tidigare vid behov. Vid månatliga möten med assistenterna kan brukaren vara med
och ta upp sina frågor.
Det finns en mall för brukarsamtal som används vartannat år. Denna syftar till en mer
noggrann uppföljning.
En grupp som lyfts fram är anhöriganställda assistenter. Är dessa att ses som anställda i
första hand eller som anhörigvårdare? De hanteras ofta som en särskild grupp assistenter
vilket ställer till problem t.ex. vad gäller insyn, kontroll av scheman, kompetensfrågor,
pensioneringstid m.m.
Finns det enskilda ärenden där Försäkringskassan ”övervältrar” sitt ansvar på kommunen?
Handläggarna menar att det oftast råder samsyn mellan dem och försäkringskassans
utredare. Ibland har Försäkringskassan ”gått före” när det gäller en striktare bedömning men
då har kommunen anpassat sig efterhand och idag är man överens. Handläggarna är därmed
eniga om att övervältring av ansvar till kommunen inte förekommer.
Ett problem enligt handläggarna är att det fortfarande finns gamla ärenden där ingen
omprövning skett, ibland är dessa beviljade utan tidsbegränsning och det är svårt att ändra
ett gynnande beslut. Dessa beslut handlar dock inte primärt om att försäkringskassan
övervältrat sitt ansvar utan om kommunens eget ansvar för en korrekt utredning och
bedömning samt att omprövning sker i tid. Flera handläggare uttrycker oro för gamla
ärenden de inte hunnit ompröva.

Finns det oklarheter i beviljade beslut eller risk för fusk i den kommunala
assistansverksamheten?
Det händer enligt handläggarna att de ibland ifrågasätter läkarintygen. En del innehåller
”patientens röst” och inte en självständig bedömning från läkaren. Då är man särskilt
noggrann med att skapa sig en helhetsbild utifrån andra intyg. Felaktiga intyg kan vara en
riskfaktor som handläggarna menar att de är mycket uppmärksamma på. Ibland kan de
begära in förtydliganden av intyg men aldrig så att de beställer nya intyg från annan läkare.
Kommunen betalar inte för intyg och gör inte som försäkringskassan som har
förtroendeläkare som kan bistå i bedömningen av intygen. Handläggarstöd i
utredningsarbetet, medhandläggare samt gemensamma diskussioner innan beslut fattas
borgar för att besluten blir korrekta, menar dock handläggarna.
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En riskfaktor, inte för fusk, men för eventuella felaktiga beslut är de gamla ärendena som
handläggarna inte hunnit ompröva.
En annan riskfaktor eller möjlighet till fusk är sjuklönefakturorna. Kommunen har ansvar för
att betala externa utförares sjuklöner. Det sker ingen strukturerad uppföljning för att
upptäcka eller beivra fusk med sjuklönefakturorna. Bakgrunden är arbetsgivarens ansvar för
att betala ut sjuklön till de anställda de första två veckorna av en sjukperiod. Detta sker utan
insyn och kan sättas i system så att man betalar ut sjuklön i företaget utan att det är någon
som är sjuk. En kontinuerlig uppföljning av inkomna sjuklönefakturor kan visa om något
företag har onormalt höga sjuklönekostnader för vissa anställda och ge möjlighet för
kommunen att kräva insyn, ställa frågor etc. för att förebygga ev. fusk.
Enhetscheferna för den personliga assistansen menar att de har så god kännedom om sina
ärenden att det knappast kan förekomma fusk. Vid eventuell misstanke kontaktas
kommunens eller försäkringskassans handläggare direkt. De risker enhetscheferna tar fram
är bristen på insyn i de ärenden där anhöriga verkställer assistansen. De får inte betalt för
fler timmar än vad som regleras i beslutet, men hur kan kommunen vara säker på att
assistansen utförs?
En liknande risk är när brukaren har dubbelassistans. Det krävs god insyn för att säkra att
denna utförs enligt beslut och schema.
Kvalitetsuppföljning – hur fungerar den?
Handläggarna menar att de inte gör någon särskild kvalitetsuppföljning i enskilda ärenden.
Deras ambition att följa upp ärenden en gång per år och göra omprövningar i tid är
tillräckligt. När det gäller att ha hög kvalitet i utredningsarbetet så har enheten genom att
utarbeta handläggarstöd som alla använder ökat kvaliteten i utredningarna betydligt. Detta
arbete skall fortsätta. Dessutom har gruppen stöd av metodutvecklaren och förvaltningens
jurist. Handläggarna får regelbundet genomgång av domar i assistansärenden men också tid
för gemensamma diskussioner, handledning, utbildningar etc. Handläggarna menar att de
arbetar kvalitetsmedvetet.
Från enhetscheferna för verkställigheten lyfter man främst fram de strukturerade
brukarsamtalen som genomförs vartannat år som en kvalitetsuppföljning. Syftena med dessa
är att dels öka kvaliteten i assistansen för brukaren men också att förbättra arbetsmiljön för
assistenterna. Det är inte alltid man genomför dessa samtal och ibland kan de upplevas
onödiga menar enhetscheferna och hänvisar då till att det räcker med den årliga
uppföljningen av genomförandeplanerna.
Vartannat år genomförs brukarenkäter men det är något oklart hur resultaten används.
Enhetschefernas arbete med och stöd till de personliga assistenterna lyfts fram som en viktig
kvalitetsfråga. Täta kontakter, månatliga arbetsplatsträffar och en kontinuerlig
kompetensutveckling är exempel på kvalitetshöjande faktorer.
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Vad visade ärendegranskningen?
En granskning av utredningarna har gjorts i de 10 ärenden som har beviljats flest LSSassistanstimmar. Sju av dessa utredningar har gjorts under 2014 och tre tidigare, under 2012
och 2013. I en av de tre äldre utredningarna finns en utredning från 2014 om tillfällig
utökning av assistansen.
De utredningar som genomförts under 2014 följer den utredningsmetodik som enheten
beslutat om och som framgår i dokumenten för handläggarstöd, se bilagor. Dessa
utredningar är tydliga, med bra intyg och referenser som styrker behoven och det
framkommer ingen anledning att ifrågasätta besluten. De äldre utredningarna brister i
tydlighet och noggrannhet men det behöver inte betyda att besluten är felaktiga.
I de fall ärenden också utreds av Försäkringskassan formuleras besluten om LSS-assistans ex:
” Beslutet gäller i avvaktan på beslut från Försäkringskassan och upphör när detta har skett.
Vid ändrade förhållanden kommer ny prövning att ske”
Även om Försäkringskassan skulle avslå ansökan om assistans enligt SFB ger denna
formulering en möjlighet att ändra/ompröva beslutet om LSS – assistans utifrån
Försäkringskassans slutsatser.
Om Försäkringskassan inte har ärendet ser besluten lite olika ut. En del beslut gäller från och
med visst datum med omprövning efter t.ex. två år samt med texten ”vid ändrade
förhållanden kommer ny prövning att ske. Uppföljning sker årligen” I några ärenden finns
ingen omprövningstid angiven.
I ett ärende med beslut om många assistanstimmar och med grundläggande behov över 20
timmar per vecka finns en tvist om personkretstillhörighet. Försäkringskassan har avslagit
personkretstillhörighet och prövar därmed inte ansökan om assistans. Beslutet är överklagat.
Kommunens utredning i detta ärende är mycket noggrann och det finns utifrån denna ingen
anledning att ifrågasätta personkretstillhörigheten. Detta är ett exempel på att två
huvudmän kan fatta olika beslut, och det är viktigt att en rättslig prövning sker. Det är dock
inget exempel på övervältring av ansvar från Försäkringskassan, snarare en ”gråzonsfråga”.

Slutsatser
Utredning och beslut
Såväl i samtalen som vid granskningen av utredningar framkommer att enhetens arbete med
att styra upp och utveckla sitt utredningsarbete gett bra resultat. Handläggarna har ett bra
stöd i de metoddokument som enheten arbetat fram under 2014 och det samarbete som
pågår mellan handläggarna och inom enheten. Detta ger goda förutsättningar för att den
som söker assistans möts av en rättssäker utredningsprocess och får ett korrekt beslut.
Samarbetet med försäkringskassan fungerar bra och kommunen har beslutsformuleringar
som innebär att beslut kan ändras utifrån försäkringskassans beslut, om det behövs. Det
finns enstaka exempel där kommunen och försäkringskassan bedömer olika men det är inte
fråga om att försäkringskassan övervältar ansvar på kommunen. Dessa ärenden kan
överklagas och huvudmännen följer sedan rättens beslut.
Ionie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, 0300-54 13 41 eller 0705-74 85 05
ionie.oskarson@telia.com
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Förtroendevalda har numera god insyn i LSS-ärenden då delegationen ändrats så att beslut
över 30 timmar/vecka skall hänskjutas till utskottet.
Nya beslut innehåller begränsningar i form av att omprövning skall ske inom viss tid (mellan
1-5 år) och att uppföljning sker en gång per år. I några fall saknades omprövningstid i
besluten. Beslutsformuleringarna behöver vara tydliga i alla ärenden.
När det gäller myndighetens kvalitetsuppföljning så skall det göras en årlig uppföljning i alla
ärenden samt omprövning enligt vad som framkommer i besluten, dvs. mellan 1-5 år. Detta
hinner handläggarna inte med i alla ärenden.
Det finns riskfaktorer som handläggarna tar upp:
Fusk med intyg? I enstaka fall kan intyg ifrågasättas, främst då läkarintygen som väger tungt i
bedömningen. Handläggarna är medvetna om detta och förmedlar att de är noga med att
kontrollera intygen genom att kontakta läkaren och att begära in andra intyg ex från
sjukgymnaster, arbetsterapeuter etc. för att komplettera behovsbilden. Handläggarna har
inte möjlighet att begära kompletterande intyg från annan läkare då kommunen inte betalar
för intyg.
Gamla utredningar! Den enskilt största osäkerheten kring om besluten är korrekta är att
enheten har flera äldre utredningar som man inte hunnit ompröva under 2013-2014. Dessa
behöver inte alls vara felaktiga men de utgör en osäkerhetsfaktor.
Sjuklönefakturorna? Enheten svarar för kontrollen och utbetalningen av sjuklöner från
externa verkställare, både för assistans enligt LSS och assistans enligt SFB. Alla tycks
medvetna om att dessa sjuklönekostnader är en riskfaktor vad gäller ev. fusk. Här saknas
enligt uppgift en systematisk och kontinuerlig uppföljning som bl.a. kan fånga upp
”riskföretag”.

Verkställighet
Den del av assistansen som kommunen verkställer tycks fungera bra. Enhetscheferna har
god kännedom om brukarna och deras assistenter. Ett utökat samarbete med
myndighetsenhetens handläggare efterfrågas dock av enhetscheferna, både i uppstarten av
ett nytt assistansärende och vid uppföljningar och omprövningar.
I samtliga ärenden erbjuds brukarna en genomförandeplan vilket de flesta accepterar.
Denna följs upp årligen och revideras då vid behov. Vartannat år ska samtliga brukare
erbjudas strukturerade brukarsamtal och vartannat år får de en brukarenkät. Det är den
kvalitetsuppföljning som görs. Samtidigt menar enhetscheferna att detta är svårt att hinna
med och kan kännas meningslöst eftersom det ändå sker en uppföljning av
genomförandeplanerna.
Frågor som enhetscheferna reflekterar över är om det ingår i deras uppdrag att aktivt arbeta
för att få verkställa assistans för fler brukare. Är detta i kommunens intresse? Likaså har de
synpunkter på att villkoren för externa utförare och kommunens utförare inte är jämförbara.
Ersättningsnivåerna, avtalsvillkoren och rätt till extra ersättning för sjuklöner tar de fram
som exempel.

Ionie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, 0300-54 13 41 eller 0705-74 85 05
ionie.oskarson@telia.com
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Enhetscheferna lyfter också fram som viktigaste riskfaktorer:
Anhöriganställda assistenter arbetar inte på samma villkor som övriga assistenter vilket kan
medföra problem ex. vad gäller pensionering, kompetensutveckling, krav på att medverka
vid personalmöten. Det är också svårare med insynen i ärenden där assistansen utförs av
anhöriga. Det finns ingen risk för att det utbetalas för många assistanstimmer i dessa
ärenden då detta följs upp kontinuerligt utan oron gäller om assistansen utförs enligt beslut.
Utifrån slutsatserna ovan är följande utvecklingsområden viktiga att arbeta vidare med:
Det är fortfarande för många ärenden som myndigheten inte har omprövat eller följt
upp. Vilka förutsättningar eller möjligheter finns att snarast se till att samtliga
assistansärenden är omprövade?
Säkra beslutformuleringarna i assistansärenden så att samtliga nya beslut har ett
omprövningsdatum dvs. att beslutet gäller till visst datum, även i de ärenden som går
till utskottet för beslut. En omprövningstid upp till 5 år ifrågasätts. De flesta
handläggare menar att en omprövning efter 1-2 år är mer rimligt. Med kortare
intervall för omprövning behöver myndigheten inte arbeta med att dessutom göra
uppföljningar en gång per år. Det förenklar arbetet.
Det är i ytterst få ärenden som läkarintygen ifrågasätts. Utred vilka förutsättningar
handläggarna, i dessa enstaka fall, har att införskaffa intyg från annan läkare t.ex.
genom att kommunen bokar besöket och betalar för intyget.
Utveckla en bättre uppföljning av sjuklönefakturorna för att upptäcka och följa upp
ev. riskföretag.
Se anhöriganställda som kommunanställda och ställ samma krav på insyn i deras
arbete som för övriga assistenter men ge också samma möjligheter till
arbetsplatsträffar och kompetensutveckling etc. Ta t.ex. fram regelverk för hur länge
anhöriga kan vara anställda efter 67 år.
Förtydliga i avtalet med brukaren att när kommunen är utförare av assistans så
jämställs anhöriganställda i allt väsentligt med övriga anställda och att när
kommunen är utförare skall insyn medges.
När det gäller uppföljning av assistansen föreslås att denna utgår från
genomförandeplanerna. Om dessa följs upp och vid behov revideras årligen finns
kanske ingen anledning till att komplettera med strukturerade brukarsamtal
vartannat år och brukarenkäter. Detta skulle förenkla uppföljningen och möjliggöra
att den via genomförandeplanerna faktiskt genomförs.

Ionie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, 0300-54 13 41 eller 0705-74 85 05
ionie.oskarson@telia.com
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Det kan vara värdefullt att myndighetssidan och utförarsidan har en gemensam syn
på uppföljnings- och omprövningsprocessen, från beslut till genomförande.
Genomförandeplanerna och uppföljningen av dessa skulle kunna ske i samverkan.
Slutligen bör frågan från enhetscheferna tas på allvar och diskuteras. Är det i
kommunens intresse att verkställa så många assistansärenden som möjligt? Och har
enhetscheferna likartade villkor som utförare som externa utförare?

Bilagor:
a) Processkartläggning - från ansökan till beställning som används i alla LSS-utredningar,
inte bara för ansökan om personlig assistans.
b) Arbetsrutin (bara insatsen personlig assistans) uppdelad för nyansökningar och
tillfälliga utökningar
c) Bedömningsstöd – är under arbete, arbetsmaterial finns och prövas av handläggarna
d) Bedömningsstöd för utredningar – generell för alla insatser i tillämpliga delar

Ionie Oskarson, Lygneviksvägen 15, 439 72 Fjärås, 0300-54 13 41 eller 0705-74 85 05
ionie.oskarson@telia.com
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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2015
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokalkostnader för år 2014 och
2015. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund
som sedan fördelar detta mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har
haft.
Verksamhetsbidraget i denna del avser hemvärnets egna lokalkostnader för år 2014. Hyreskostnaden
för hemvärnsgårdarna vid Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen och avser år 2015. Av hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms ett
stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets personal även till
hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av sådan betydelse att ett verksamhetsbidrag
även för dessa lokalkostnader skall utbetalas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Hyreskostnader för hemvärnsgårdar betalas av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen med totalt 197
838kronor.
Bidrag till hemvärnets övriga lokalkostnader utbetalas till Boråskretsens Hemvärnsförbund med 41 656 kronor.

2015-07-14
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-07-30
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0366 164
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-07-09/GB

Programområde: 1

Boråskretsens
Hemvärnsförbund
c/o Andersson
Kapellvägen 20
507 70 Gångbester
2015-04-17
Borås Stad
Kommunstyrelsen

Ansökan om verksambetsbidrag till Hemvärnets lokaler 2015
Verksarnhetsbidrag 2014, redogörelse
Genom beslut av kommunstyrelsen i Borås den 29 september 2014 erhöll Hemvärnet i Borås ett
verksamhetsbidrag om 45 307 kronor till sina lokalkostnader. Boråskretsens Hemvärnsförbund
har fördelat dessa medel mellan berörda lokala hemvärn i förhållande till de lokalkostnader som
dessa har haft tmder kalenderåret 2013 i enligt med tidigare lämnad redovisning.
Verksarnhetsbidrag 2015, ansökan
Anhålles att kommunstyrelsen beviljar och utbetalar verksamhetsbidrag 2015 till Hemvärnets i
Borås lokalkostnader under 2014. Medlen emotses tacksamt under adress Boråskretsens
Hemvärnsförbund, Box 704, 501 21 Borås, bankgiro 5824 - 9137.
Förbundet kommer att fördela verksamhetsbidraget på samma sätt som tidigare. Till grund för
fördelningen ligger redovisade lokalkostnader under kalenderåret 2014 enligt följande:
Fristads hemvärn

28 947 kronor

Borås hemvärn

12 709 kronor

vatten, el, rep. och
underhåll
renhållning, försäkring.
och utvändigt underhåll

Sammanlagt anhålles om 41 656 kronor i verksamhetsbidrag 2015.

Hemvärnsgården i Borås ägs av kommunen som svarar för hyreskostnaden, värme, el och vatten.
Borås hemvärn svarar för övriga driftskostnader och underhåll. Normalt löpande invändigt
underhåll skall dock bekostas av hemvärnet med egna medel. Hemvärnsgården i Borås ingår
i krigsorganisationen och används också som kursgård för hemvärnspersonal och anknutna
frivilligorganisationer samt som permanent lokal för Hemvärnsungdomamas verksamhet.
f!emvärnsgården i Fristad ägs av kommunen som svarar för hyreskostnaden och renhållning.
Hemvärnsförbundet svarar för övriga driftskostnader och underhåll. Hemvärns gården i Fristad
användes som utbildnings- och samlingslokal för hemvärnspersonal och anknutna frivilligorganisationer.

Boråskretsens Hemvärnsförbund
Enligt uppdrag

foi-f4//,uJ/u<carI-GustafEliasson, Jätteklivsgatan 20, 507 42 Borås, tel. 033-105742

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

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

Skolinspektionens regelbundna tillsyn; Överklagande
av Förvaltningsrättens dom, mål 27266-14, Vitesföreläggande enligt skollagen
Borås Stad har överklagat Skolinspektionens beslut om vitesföreläggande avseende förskollärarnas förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamheten, särskilt stöd samt modersmålsstöd.
Förvaltningsrätten har bifallit överklagandet delvis och upphäver föreläggandet i den del det avser att Borås
Stad ska ge förskollärarna förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och
pedagogiska processer. Vitesbeloppet ska därför bestämmas till 400 000 kr. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övriga delar.

Kommunalrådet Lena Palmén (S) har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna vidtagen åtgärd
Fullfölja överklagandet enligt förslag

22-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0652
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

m?J BORÅS STAD

Sida
1(4)
Datum 2015-05-29

Dnr 2012/KS0652

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kammarrätten i Stockholm

överklagande
KLAGANDE
Borås Stad (nedan Kommunen)
21200 -1561
501 80 Borås
MOTPART
Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
SAKEN
Vitesföreläggande enligt skollagen (2010:800).
ÖVERKLAGAD DOM
Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 8 maj 2015, mål nr 27266-14

Yrkande
Kommunen yrkar att Kammarrätten meddelar prövningstillstånd och
med ändring av Förvaltningsrättens dom, upphäver Skolinspektionens
beslut om föreläggande vid vite i den del domen avser särskilt stöd (8
kap 9 § skollagen) samt modersmål (8 kap 10 § skollagen).
Förvalt:ningsrättens dom i den del den avser upphävande av Skolinspektionens föreläggande om att Borås Stad ska ge förskollärarna förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer överklagas inte.

Grunder
Skolinspektionen anser inte att Kon:ununen uppfyller de krav som följer
av de föreskrifter som gäller för förskolan vad avser skolans skyldigheter rörande särskilt stöd och inte heller skolans skyldigheter rörande

POSTADRESS
501 80 Borås

BESÖKSADRESS
Kungsgatan 55

WEBBPLATS
bo ras.se

E-POST
boras.stad@boras.se

TELEFON
033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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modersmål. I anledning härav 111.enar Skolinspektionen att grundläggande förutsättningar för vitets föreläggande enligt lagen är uppfyllda.
Som grund för sitt antagande att Kommunen inte uppfyller lagens krav
åberopar Skolinspektionen en av dem upprättad utredning, som bygger
på intervjuer gjorda med förskolepersonal i Borås Stad. Av denna framgår att förskollärare och förskolechefer anser att resurserna till särskilt
stöd minskat och att anställda upplevde att brister fanns när det gällde
att tillgodose barns behov av särskilt stöd.
Förvaltningsrätten konstaterar visserligen att en bedömning i varje enskilt fall måste göras när det gäller särskilt stöd och frågan om vilken insats som är mest lämplig. Förvaltningsrätten anser dock att den utredning som Skolinspektionen gjort, visar att det finns brister hos Kommunen då det framgår av utredningen att såväl förskolechefer som personal upplevde att brister fanns både vad gäller särskilt stöd och modersmålsstöd. Med hänvisning härtill menar Förvaltningsrätten att bristerna faktiskt existerade och att Kommunen därmed inte har uppfyllt
kraven i skollagen.
Det går inte att, utifrån domskälen, närmare bedöma huruvida domstolen har tagit ställning till om och i så fall på vilket sätt de grundläggande
förutsättningarna för vitets föreläggande är uppfyllda. Förvaltningsrätten konstaterar helt enkelt att de grundläggande förutsättningarna för
vitets föreläggande i enlighet med §§ 2-3 viteslagen och 26 kap 10 §
skollagen är uppfyllda. Konstaterandet görs utan någon bedömning av
de omständigheter som Skolinspektionens grundar sitt beslut på.
Kommunen menar att intervjuer med enskilda anställda och allmänna
uttalanden om "upplevelser" av brister är en alltför osäker och ej tillförlitlig metod, som inte kan ligga till grund för en bedömning av om verksamheten uppfyller författningarnas krav. Det är naturligt att anställdas
upplevelse av en viss situation bygger den enskilda individens subjektiva
bedömning.
Kommunen vill understryka att måste vara orimligt att förskolechefers
och personals "upplevelse" av att brister när det gäller insatsen särskilt
stöd och insatser när det gäller utveckling av modersmålet ensamt skulle
kunna ligga till grund för en bedömning av om verksamheten uppfyller
författningarnas krav.
Därtill förtjänar det påpekas att det inte är ovanligt och även naturligt
att anställda uttrycker att tillräckliga resurser till en verksamhet inte
finns, utan att det för den skull finns belägg för att det faktiskt finns
brister av den art som skulle medföra att huvudmannen bryter mot de
krav som följer av skollag och läroplan.
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I yttrande till Skolinspektionen och i överklagande till Förvaltningsrätten har Kommunen redogjort för att de krav som ställs på Kommunen
jämlikt 8 kap 9 § skollagen (särskilt stöd) samt 8 kap 10 § skollagen
(modersmål) är uppfyllda.
Förskolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för det enskilda barnet.
Det finns dock inga anvisningar för hur stödet bör utformas och utrymmet för lokala initiativ och bedömningar är stort och utgår alltid utifrån det enskilda barnets särskilda behov. Kommunen har stor frihet
att, inom ramen för skollagens bestämmelser, avgöra på vilket sätt som '
bäst tillgodoser det enskilda barnets särskilda behov.
Kommunen följer systematiskt upp kvaliteten i förskolan genom kvalitetsrapporter och får därmed ett mycket gott underlag för att följa upp
resultat och effekter av vidtagna åtgärder, allt för att kunna bedöm.a om
verksamheten uppfyller författningarnas krav. Kvalitetsrapporterna
bygger på samtliga förskolechefers bedömning av tillståndet i verksamheten.
Det har varken i kvalitetsrapporterna eller i Skol.inspektionens utredning framkommit någon uppgift om att något enskilt barn inte skulle få
det särskilda stöd som den behöver eller att något enskilt barn inte får
möjlighet att utveckla sitt modersmål.
Kommunen gör gällande att de barn som av oWrn skäl är i behov av
särskilt stöd i sin utveckling också får det stöd som deras speciella behov kräver och att barn får möjlighet att utveckla både sitt modersmål
och det svenska språket.
Kommunen har väl fungerande rutiner för bedömning av barns stödbehov och fördelning av resurser. Kring varje barn i behov av särskilt
stöd upprättas en särskild handlingsplan för arbetslaget, som beskriver
hur arbetet ska organiseras så att varje barn kan utvecklas optimalt.
Varje insats i form av särskilt stöd utformas och anpassas således i förhållande till varje enskild individ. Skolinspektionen har inte visat på något barn som faktiskt inte får det särskilda stöd som den behöver.
Kommunen har även väl fungerande rutiner vad gäller bedömning av
barns behov av utveckling av sitt modersmål. Insatser vad gäller utveckling av modersmålet utformas och anpassas i förhållande till varje
enskild individ. Skolinspektionen har inte visat på något barn som faktiskt inte får det stöd som den behöver när det gäller utveckling av modersmålet.
Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. (Skollagen 26:10)
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Skolinspektionens föreläggande utgörs av författningstext där det framgår vilka skyldigheter som finns när det gäller att dels ge alla barn som
behöver särskilt stöd det stöd som deras speciella behov kräver, dels att
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet
att utveckla sitt modersmål. Användningen av enbart författningstext i
föreläggandena, utan att ange vilka åtgärder tillsynsmyndigheten anser
vara nödvändiga för att avhjälpa bristen, ger upphov till oklarheter. Det
går inte att av föreläggandena utläsa vilka barn eller vilken insats som
inte har lämnats där behov finns. Kommunen anser att det inte finns
brister och det är med anledning härav, nödvändigt att föreläggandet är'
tillräckligt specificerat för att Kommunen ska kunna åtgärda en brist.
Föreläggandet är därför inte tillräckligt tydligt utformat och inte utformat på sätt som gör att det är möjligt att efterkomma.

Skäl för prövningstillstånd
Grunden för yrkandet att Kammarrätten ska meddela prövningstillstånd är att det finns anledning att betvivla riktigheten av förvaltningsrättens beslut. Det finns skäl för annan utgång i målet. Korrununen gör
gällande att Förvaltningsrätten har gjort en felaktig bedömning vid beslutet att bifalla Skolinspektionens beslut. Förvaltningsrätten har inte
beaktat de omständigheter och de argument som Kommunen har anfört. Det kan i vart fall inte utläsas ur domskälen hur domstolen har resonerat. Detta medför att det föreligger stort tvivel om Förvaltningsrättens avgörande är riktigt och därmed finns skäl för att meddela ändringsdispens.

KOMMUNSTYRELSEN

L~~
Lena Palmen (S)
Kommunalråd
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ÖVERKLAGAT BESLUT
Skolinspektionens beslut 2014-10-16, se bilaga 1

SAKEN
Vitesföreläggande enligt skollagen

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet delvis och upphäver föreläggandet i den del det avser att Borås Stad ska ge förskollärarna förutsättningar
att följa upp och utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer. Vitesbeloppet ska därför bestämmas till 400 000 kr.
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YRKANDEN M.M.

Skolinspektionen beslutade den 16 oktober 2014 att med stöd av 26 kap.
10 och 27 §§ skollagen (2010:800) förelägga Borås stad att vid vite av
600 000 kronor senast den 20 februari 2015 avhjälpa i föreläggandet påtalade brister. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1.

Borås stad (kommunen) yrkar att Skolinspektionens beslut om föreläggande vid vite ska upphävas och anför bl.a. följande. Skolinspektionen har
i sitt beslut inte tydliggjort vilka åtgärder kommunen ska vidta för att avhjälpa de brister som inspektionen menar finns. Skolinspektionen hänvisar
enbart till de krav som finns uttryckta i skollagen och övriga författningar.
Kommunen är väl förtrogen med författningarnas krav. Därmed finns ingen grund för att förelägga kommunen att vid vite vidta åtgärder. Det som
efterfrågas och som enligt Skolinspektionen utgör brist har dessutom redan
vidtagits/uppfyllts. Trots att Skolinspektionen inte har uttalat sig om vilka
åtgärder man anser att kommunen skulle vidta för att åtgärda brister har
kommunen fortlöpande arbetat med frågor kring fullgörandet av de punkter
där Skolinspektionen menat att det finns brister. Kommunen har sedan
flera år tillbaka ett pågående arbete med att avhjälpa sådana brister som
Skolinspektionen nu påtalar skulle finnas. Kommunen har vidtagit övergripande åtgärder och har en tydlig ambition i sin budget att minska antalet
barn per vuxen, ge utrymme för planering, uppföljning och analys och
säkra att barn i behov av särskilt stöd rar sina behov tillgodosedda. 24 miljoner kronor har tillförts förskolan för att ge möjlighet att avhjälpa nämnda
brister. Kommunen har haft en stadig ökning av efterfrågan på förskoleplatser under de _senaste åren. Förskolan har kontinuerligt byggts ut för att
ge alla barn plats och för att minska barngruppernas storlek. Därmed skap. as på sikt bättre förutsättningar för pedagogerna att få mer tid till planering
och uppföljning av verksamheten samt att ytterligare utveckla det särskilda
stödet inklusive modersmålsstödet. Kommunen följer kontinuerligt upp
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verksamheten genom kvalitetsrapporter som upprättas fyra gånger per år
och belyser olika områden. Pedagogernas förutsättningar och barn i behov
av särskilt stöd belyses i kvalitetsrapport vartannat år och berörs även varje
år i kvalitetsrapport undervisning och resultat.

Skolinspektionen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. föl-

jande. Kommunen uppfyller inte de krav som följer av de föreskrifter som
gäller för förskolan. Skolinspektionen har därför haft fog för att förelägga
kommunen att avhjälpa bristerna. Huvudmannen är skyldig att se till att det
genomförs åtgärder för att uppfylla skolförfattningarnas krav utifrån de
förhållanden som råder på respektive förskola. De konkreta åtgärder som
måste vidtas för att uppfylla skolförfattningarnas krav måste utformas utifrån varje enskild förskolas situation och problem. Varje krav på åtgärd
som Skolinspektionen har ställt upp i föreläggandet har en tydlig koppling
till de krav som ställs upp i skolförfattningarna och som huvudmannen
förväntas ha kunskap om. Skolinspektionen anser mot denna bakgrund att
beslutets strecksatser tillsammans med dess motiveringar sammantaget
innebär att det är tillräckligt tydligt och precist formulerat. Vad kommunen
anfört avseende bristernas uppfyllande förändrar inte Skolinspektionens
bedömning. Kommunen har inte presenterat några uppgifter eller något
underlag som skulle tala för att det var fel av Skolinspektionen att föreI

lägga kommunen på grundval av påtalade brister. Skolinspektionen anser
inte heller att kommunen har presenterat någon utredning som visar på att
bristerna inte längre skulle föreligga.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Grundläggande förutsättningar för vite

Av 26 kap. 10 § skollagen framgår att Skolinspektionen f'ar förelägga en
huvudman som enligt lagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyl-
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digheter om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av föreskrifter
för verksamheten. Enligt 26 kap. 27 § skollagen får föreläggandet förenas
med vite. I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10: 165 s. 898) anges bl.a.
att med föreskrifter avses samtliga föreskrifter i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som gäller för verksamheten och som hör till tillsynsmyndighetens tillsynsområde enligt skollagen.

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att de grundläggande förutsättningarna för vitets föreläggande i enlighet med 2-3 §§lagen (1985:206)
om viten (viteslagen) och 26 kap. 10 § skollagen är uppfyllda.

Utformning av föreläggandet

Utöver de grundläggande förutsättningarna för vitets föreläggande har förvaltningsrätten att pröva själva utformningen av föreläggandet och om det
föreligger sådana brister hos kommunen att Skolinspektionen har haft fog
att dels förelägga kommunen på grund av dessa brister dels att förena föreläggandet vid vite.

I 2 kap. 8 § skollagen anges att huvudmannen ansvarar för att utbildningen
genomförs i enlighet med bestämmelserna i bl.a. skollagen.

Av 26 kap. 10 § andra stycket skollagen framgår att föreläggandet ska ange
de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de
påtalade bristerna. Av förarbetena till 26 kap. 10 § skollagen (prop.
2009/10:165 s. 898) framgår att det av rättsäkerhetsskäl är angeläget att
huvudmannen vet vad tillsynsmyndigheten anser måste göras för att före läggandet ska anses vara uppfyllt. I andra stycket finns det därför en bestämmelse som anger att föreläggandet ska innehålla uppgifter om vilka
åtgärder som är nödvändiga för att tillsynsmyndigheten ska anse de påtalade bristerna åtgärdade. Det bör betonas att detta endast är en rekommen-
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dation till hjälp för huvudmannen. Inget hindrar att denne väljer ett annat
sätt.att avhjälpa bristen, om detta är möjligt.

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 1994 ref. 29 uttalat att
ett vitesföreläggande måste utformas så att adressaten rar helt klart för sig
vad som fordras av honom för att han ska undgå att erlägga det fastställda
vitesbeloppet. För att ett försuttet vl.te ska kunna utdömas är det också
nödvändigt att det utsatta vitet knutits till en klart definierad prestation el- .
ler underlåtenhet. Denna information måste förmedlas genom själva föreläggandet. I och för sig finns det ett visst utrymme för att tolka ett föreläggande mot bakgrund av vad som tidigare förekommit rörande den aktuella ·
verksamheten. Detta utrymme är dock begränsat med hänsyn till att föreläggandets innebörd måste vara klar.

Någon bedömning av om bolagen efterkommit föreläggandet ska inte göras, utan den frågan fär i så fall prövas i mål om ansökan om utdömande av
vite Gämför Kammarrätten i Stockholms dom den 24 november 2014 i mål
nr 2985-14 och 2986-14).

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen
Skolinspektionen har förelagt kommunen enligt följande:

Ge förskollärarna förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer (2.6 uppföljning, utvärdering och utveckling i förordningen (SKOLFS
1998:16) om läroplan för förskolan).

Av läroplan för förskolan framgår bl.a. att förskollärare ska ansvara för att
verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur,
innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp
och utvärderas, samt att dokumentation, uppföljning och analys omfattar

I'
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hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som
förskolan bidrar med. Enligt läroplanen är syftet med utvärdering att få
kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga
förutsättningar för utveckling och lärarande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet
med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas känna sig trygga och ha
roligt i förskolan.

Mot bakgrund av utredningen i målet finner förvaltningsrätten att det finns
brister hos kommunen när det gäller möjligheten för förskollärare att följa
upp och utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska
processer. Kommunen anser att bristerna är uppfyllda och hänvisar bl.a. till
sina yttranden till Skolinspektionen den 7 november 2013 och den 15 april
2014. Av dessa framgår att 20 miljoner kronor tillförts förskolan för nya
tjänster och att rutiner för pedagogisk utvecklingstid för förskollärare tagits
fram i syfte att skapa förutsättningar för pedagogisk personal inom bl.a.
förskolan att svara upp mot läroplanerna. K valitetsrapporterna visar att
förutsättningarna för pedagogerna att planera undervisningen har förbättrats jämfört med 2013. Förvaltningsrätten anser att det, trots dessa åtgärder, framgår av underlaget i målet att såväl förskolechefer som personal
upplevde att bristerna fortfarande kvarstod vid tidpunkten för Skolinspektionens beslut. Förvaltningsrätten delar därför Skolinspektionens bedömning och anser att kommunen inte visat att förskollärarna har getts tillräckliga förutsättningar för att följa upp och utvärdera verksamhetens innehåll,
aktiviter och pedagogiska processer. Eftersom kommunen inte har uppfyllt
de krav som följer av läroplanen för förskolan anser förvaltningsrätten att
Skolinspektionen har haft rätt att förelägga Borås stad att åtgärda denna
brist.
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Förvaltningsrätten anser att förläggandet är generellt utformat och inte
uppfyller kravet på tydlighet. Det går inte att av föreläggandet förstå vad
kommunen måste åtgärda för att undgå att vitet döms ut. Även om föreläggandet har kopplats till läroplanens föreskrifter anser förvaltningsrätten att
det inte ger tillräcklig information om vad som avses med att förskollärarna ska ges förutsättningar att följa upp och utvärdera verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer samt vilka åtgärder kommunen
ska vidta med anledning härav. Förvaltningsrätten anser därför att Skolinspektionen inte har haft fog för sitt beslut att vid vite förelägga Borås stad
att åtgärda dessa brister. Överklagandet ska därför bifallas och vitesförläggandet upphävas i denna del.

Särskilt stöd
Skolinspektionen har förelagt kommunen enligt följande:

Ge alla barn som behöver särskilt stöd det stöd som deras speciella
behov kräver (8 kap. 9 §skollagen samt 1 förskolans värdegrund
och uppdrag i förordningen (SKOLFS 1998.:16) om läroplan för
förskolan).

I 8 kap. 9 § skollagen anges att barn som av fysiska, psykiska eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av
särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de

sär~

skilda stödinsatserna.

Av läroplan för förskolan framgår bl.a. att verksamheten ska anpassas till
alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd
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och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långs som möjligt.

Av förarbetena till skollagen framgår bl.a. följande. Många barn stöter någon gång under sin förskoletid på svårigheter och behöver under en kortare
tid någon form av stöd. Andra barn behöver stöd kontinuerligt under hela
förskoletiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig verksamheten av andra orsaker.
Det finns ingen definition av begreppet behov av särskilt stöd i lagen. Det
är heller inte möjligt att i lagtext närmare definiera vilka förutsättningar
som ska finnas för att stöd ska ges i förskolan. Bestämmelsen måste därför
bli allmänt hållen och knytas till ett ansvar för förskolan att tillgodose barnets stödbehov. För många barn är en generellt god kvalitet det viktigaste.
För andra kan det vara nödvändigt med särskilda stödinsatser som komplement. Stödet kan ges som personalförstärkning, antingen till barngruppen generellt eller till det enskilda barnet, eller i form av konsultation och
handledning till personalen. Minskning av antalet barn i barngruppen eller
anpassning av lokalerna kan vara andra stödformer. Insatser ska göras efter
en bedömning i varje enskilt fall av vilken insats som är mest lämplig
(prop. 2009/10:165 s. 350).

F örvaltningsrätten anser att utredningen i målet visar att det finns brister
hos kommunen när det gäller särskilt stöd. Kommunen anser att bristerna
är uppfyllda och hänvisar dels till sina tidigare yttranden. Av dessa framgår
bl.a. att kommunen tagit fram ett stödmaterial för förskolorna att följa barnens utveckling och identifiera enskilda barns behov av särskilt stöd.
Kommunen har beslutat om en barnhälsoplan i vilken kommunen fördelar
resurser till de olika verksamheterna. Korrimunen har även påbörjat arbetet
med en kartläggningsmodell som syftar till att identifiera vilka insatser
som sätts in och analysera de åtgärder som pågår. Tillförda medel har resulterat i ytterligare 17 årsarbetskrafter med uppdrag att arbeta som resurs-
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personal för barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningsrätten anser att det,
trots de vidtagna åtgärderna, framgår av utredningen att såväl förskolechefer som personal upplevde att bristerna fortfarande kvarstod vid tidpunkten
för Skolinspektionens beslut och att det således framkommit att de barn
som är i behov av särskilt stöd inte ges det i den utsträckning som de har
rätt till. Eftersom kommunen inte har uppfyllt de krav som följer av 8 kap.
9 § skollagen och läroplanen anser förvaltningsrätten att Skolinspektionen
har haft rätt att förelägga Borås stad att åtgärda denna brist.

Förvaltningsrätten anser vidare att föreläggandet är tillräckligt tydligt och
precist. Det ligger i sakens natur att det stöd som ett barn behöver inte är
samma som ett annat och att samtliga sådana åtgärder inte kan anges i ett
föreläggande. Vad .som avses med särskilt stöd är ett tillräckligt tydligt
begrepp för att kommunen ska veta vad som åligger den. Kommunen har
vidare rätt att avhjälpa bristen på valfritt sätt så länge som alla barn som
behöver särskilt stöd i sin utveckling ges detta. Överklagandet ska därför
avslås i denna del.

Modersmål

Skolinspektionen har förelagt kommunen enligt följande.

Medverka till att barn med annat modermål än svenska rar möjlighet att utveckla sitt modersmål (8 kap. 10 § skollagen samt 2.2 utveckling och lärande i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan).

Av 8 kap. 10 § skollagen framgår~ att förskolan ska medverka till att barn
med annat modersmål än svenska rar möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål.

Sida 9
27266-14

FÖRVAL TNINGSRÄTTEN

DOM

I STOCKHOLM
Allmänna avdelningen
I läroplan för förskolan framgår bl.a. att förskolan ska sträva efter att varje
barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Av förarbetena till skollagen framgår bl.a. följande. Språk och lärande hör
oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Forskning visar
att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål
samt god kännedom om sin bakgrund och som vistas i ±lerspråkliga miljöer, har bättre möjligheter att lära sig svenska och även inhämta och utveckla färdigheter inom andra områden, t.ex. matematik. Stöd för barn med
annat modersmål än svenska är därför mycket viktigt i förskolan, särskilt
för yngre barn som är i färd med att utveckla språk och identitet. Det räcker inte med att barnen talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör
bidra till att modersmålet utvecklas för att barnen aktivt ska kunna kommunicera på såväl sitt modersmål som på svenska. Arbetet med att stödja
barns språkutveckling är i första hand en pedagogisk fråga för förskolan.
Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. I
varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller
som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt,
miljö och material anpassas till barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd, kulturstödjare m.m. kan vara
viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende. Det finns även informationsteknologiska hjälpmedel som kan utgöra stöd i arbetet med barns språkutveckling,
t.ex. Tema Modersmål, en webbplats som Skolverket driver. Webbplatsen
är utformad som en resurs för de som arbetar inom förskola och skola. De
olika språkens temaplatser innehåller information: material och verktyg för
kommunikation (prop. 2009/10:165 s. 351 f.) .
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Enligt förvaltningsrättens mening visar utredningen i målet att det vid tidpunkten för Skolinspektionens beslut fanns brister hos kommunen när det
gäller modersmålsstöd. Kommunen anser att de tidigare bristerna är uppfyllda och hänvisar dels till sina tidigare yttranden. Av dessa framgår bl.a.
att språkotek finns i två stadsdelar och är under uppstart i den tredje. I en
av stadsdelarna finns en tjänst som språkpedagog. En arbetsgrupp har tillsatts för att samordna och utveckla arbetet med barn med annat modersmål
än svenska. Arbete pågår med att matcha förskollärares språkkompetens
med behov på förskolorna. Förvaltningsrätten anser dock att det, trots vidtagna åtgärder, framgår av utredningen att såväl förskolechefer som personal upplevde att bristerna fortfarande kvarstod vid tidpunkten för Skolinspektionens beslut och att det således framkommit att bristerna när det gäller modersmålsstöd inte var åtgärdade. Eftersom kommunen inte har uppfyllt de krav som följer av 8 kap. 10 § skollagen samt läroplanen för förskolan anser förvaltningsrätten att Skolinspektionen har haft rätt att förelägga kommunen att åtgärda denna brist.

Slutligen anser förvaltningsrätten att föreläggandet är tillräckligt tydligt
och precist. Vad som avses med modersmålsstöd får anses vara ett tillräckligt tydligt begrepp för att kommunen ska veta vad som åligger den och för
att kommunen ska kunna följa föreläggandet. Kommunen har vidare rätt att
avhjälpa bristen på valfritt sätt så länge som alla barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål. Överklagandet ska därför avslås även i denna del.

Vitesbeloppets storlek

Av 3 § viteslagen framgår att när vite föreläggs ska det fastställas till ett
belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska
förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att
följa det föreläggandet som är förenat med vitet.
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I STOCK.HOLM
Allmänna avdelningen
Skolinspektionen har i det överklagade beslutet förelagt kommunen vid
vite om 600 000 kr. Mot bakgrund av att delar av det aktuella föreläggandet har upphävts anser förvaltningsrätten att skäl finns för att sätta ned vitesbeloppet med motsvarande andel som den del av föreläggandet som
bortfallit. I de delar föreläggandet vid vite ska bestå ska vitesbeloppet således bestämmas till 400 000 kronor. Det har inte kommit fram skäl att sätta
ned vitesbeloppet ytterligare.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns
i bilaga 2 (DV 3109/1 A).

~(~
Emma Millberg
F örvaltningsrättsfiskal

Nämndemännen Lars Granath, Victoria Ramström och Raimo Voujärvi har
också deltagit i avgörandet.

Tove Engelkes har föredragit målet.
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Sammanfattande bed()mning
Skolinspektionen genomför sedan våren 2013 tillsyn av Borås kommuns fÖrskolor och övrig pedagogisk verksamhet för förskolebarn. I beslut den 27 juni 2013
konstaterades ett .flertal brister i kommunens verksamhet. Kommunen förela.des. att åtgärda brist~rha.
Skö.linspektionen har, som ett led i sin uppföljning av ovarmä,rrinda beslut, bl.a.
genomfört besok i Borås kommun den 18-20 februari 2014.
Efter att ha gen:omfört uppfö1jning kan Skolinspektionen konstatera att allvarliga brister fortfarande föreligger i kommune11S förskolor~
Skolinspekti'ortens uppföljning visar att förskolllirarna inte ges tillräckliga forutsättitingat att följa upp oCh utvärdera yetkSamli.ete1is irii1cllåll, aktiviJeter och
pedagogiska processer. Utrednmge;n, visc;LI på att förskollärarna vid många av
kommunens förskolo:r upplever att. de inte hinner med detta arbete, bl.a. som
en följd av stora barngrupper och sjuksktivningar. Vid vissa förskoleavdelningar hirms heller inte planering och/eller g~nomförandet av den p~dagogiska
verksamheten med av samma skål. När försi<allfu.arna inte hinner följa upp och
utvärdera verksamhetens innehåll, cikj:iviteter och pedagogiska pfocesse1' l<an
inte förskollå):arna, och därmed inte :heller huvudmannen,. veta om den pedagog1ska verksamhet soiit erbjuds står i öv~ren5stä:tnmelse med målen Uäroplai1en öch inte heller om och hur den behöver utvecklas. 'utan en sådan insyn i
verksamheten är det svårt för -huvudmannen att kurma sätta in resurser där de
krävs och att försäkra sig om att barnen i verksamheten får den utbildning och
omsorg de har rått till. Öet är också svårl för huvudmannen·aft då överblicka
de konsekvenser som exempelvis barngruppernas störlek öeh sammansättning
får. Den yttersta konsekvensen är att liamen i korrimtlnens förskolor inte får
den utbildning och omsorg de har rätt till.
Skolinspektionens uppföljning visar vidare att :inte alla barn vid kommunens
förskolor som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov kräver.
Vid inten1uer uppger förskollärare och förskolechefer att det behövs en konstaterad fLmktionsnedsättning för att in.satser överhuv'lld taget ska diskuteras.
Intervjuer pekar på att ett ökande antal barn i verksamheten medfört alt resurserna inte räcker till för att täcka alla behov. Det framkommer vid intervjuer att

Skolinspektiori.en

2014-10-16
3 (13)

Dnr 43-2012:5404

stora ba.t.ngrupper "skapar" bam i behov .a v särskilt stöd, vilket i sin tur skapar
"en ond cirkel".
Skol.inspektionens uppföljning visar vidare på brister vad gäller barnens rätt till
moderstnålsstöd. Utredningen visar att förskbllätama: inte ;har tid ·0~1 inte får
tillräcldigt stöd att si:fr$kilt ägna sig åt att stödja barn som har ett an:nat.modersmål så att de utvecklar förmagan att kommurucera pa sitt ri:wdersirtål. Förskollarama har svårt att avgöra barnens språkliga medveterihet od1 därmed
svårt att stödja barneni språkliga utvecl<lii1g både på sve.nsk.a och på moders~
m:ålet vilket är mycket allvarligt då deras förutsättrungar exempelvis inför skolan försämras.
LiJcartade eller identiska brister till de som nu kunhatlconstateras vi9. uppföljnfrJ.gen påtalade$ red?TI i Skolii1spektion:ens beslut den 27 jUn.i 2.013. Skolin- ·
spel<.tiönen finner .d~t arunärknfugsvärt att dessa brister fortfai;;md.e kvcu;står~
trots att det nu gått mer än ett år sedan ko:i:runurten förelades .a tt åtgärda dem.
På grund av allvaret i de brjster som föreligger; bristernas karaldär, och i övrigt
av de skru sqm utvecklas nedan; finner Skolinspektionen detnödv?ndigt a,tt
föreläggahuvucjmannen.Borås kom.anm att vidta åtg~der och att förena föreläggandet med vite.

Beslut
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap.10 öch 27 §_§ skollagen
(2010:800) Borås kommun att vid vit~ av 600 000 kr senasi: cie1120 februari 2015
avh}älpa påtalade bristey genom attfölj~de f).tgärd~ vidtas i-enlighet med de
ansvarsornråden som pekM ut i författningarna.
Ge forskollä,rarnaförut~ättningat att följa upp och utvä:rde:ra verksamhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer (2.6 Uppföljnii1g,
utvarder.ing och utveckling i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan).
Ge alla ba:tn som: behöver särskilt sföd det stöd.som deras speciell(). behov ktävet (8 l.<ap. 9 §skollagen samt 1 Förskolans vårdegrund och
uppdrag, förskolans uppdrag i förördn:i::ngen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan).
Medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet
att utveckla sitt modersmål (8 kap. 10 §skollagen samt 2.2 Utveckling
och lärande i förordninge11 (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan).
De \iidtagna åtgärderna ska senast den 20 fefo-uari 2.015 skriftligen redovisas
till Skolinspektionen. Till den skriftliga redovisningen ska Borås kommun bifoga den dokwnentation som Borås kommun vill åberopa.
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Föreläggandet gäller omedelbart.
Om Borås kommun inte följer dettci föreli:iggande kan Skölinspektionen ansöka
hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet.

s

Skolillspektionen erl.rnar om att Borås kommun, enligt 2 kap. 8 skollagen ansvarar ~ör att utbildnfogen genomförs i enlighet meq. b~stä;rnmelSeinai sköllE!-gen, föreskrifter somhar i;ne<;ldelats meq stöd av lagen öth de bestämmelser för
qtbild:niilgen som kan finnas i rui:dra forfattrungar. Även om kommunen ges
viss tid att.fätta till bristerna har kommmJen fortfarande det fulla ansvaret för
att utbildrringen genomförs i enlighet med författningarna. Skolinspektionen
förutsätter därför att Borås koi:nmun snarast vidtar åtgärder fOr Q.tträtta t:Ul
bristerna.

.Skäl för beslut
Bakgrund och utredning

Skoföw.Pektionen hr;ir under vår~n 2013 genomfört tillsyn av Borås kor;mrl'Ul1S
förskolor öch övrig pedagogisk verksamhetför förskoiebari;l (dnr 43..,2012.:5404).
Skolinspektionen har i beslut den 27 juni 2013 (bilaga 2) förelagt kommunen· att
vidta atgä:tdeJ; avseende förskolans arbete mom bedö:tn:ningsornråden.a iltveclcling och lärande, Pedagogiskt ]edal'Slcap och utvecklinge1'z av utb.Zldningen och Gruppsamrirafl$iitmingens lqmp~ighet. Skofinspelction:en begärcie att Borås kömjnµn sen~
as.t den 25 oktober 2öl~ skul1e tedovisa ti]i Skolinspektionen vilka åtgärder som
vidtagits mom ovanstående orriråden. Kommunen ha:r kcnmti..i.t :in med en sådan
redovisning den 25 oktober 2013. För att fullfölja uppföljningen beslöt Skolirl.spektionen att också göra ett uppföljn:ingsbesök
Skolinspektionen har den 18-20 februari 2014 besökt Borås Icörrirrttm. Vid detta
besök futervjuCJ.des samtliga förskolechder. Huvud:rpannen gavs vid sarrunä.
tillfälle också mojlighet att muntligen komplett.e ra redovisillngen.
Sorås kommtin har den 12 mars 2014 :inkommit med e1i. kompletterande reQ.ovisning där kommunen bland aim,at beskriver hur resurserna för förskolru.1. fördelas.
För.att kunna slqtfora bedöniiungen ö:oi de av kommunen vidtagna åtgärderna
är tillräckliga för att avhjälpa bristerna i föreläggahdet den 27 juni 2013 beslutade Skolinspektionen att från huwdmannen begära in ytterligare kompletterande dokument samt förtydliganden.
Kommunen har den 14.mars 2014 ililcomn1it med begärda kompletteringar.
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För att försäkra sig om att resterande bdster i föreläggandet åtgärdats besökte
Skoli11Spektionen Borås kommun den 2-4 september 2014 och genomförde :intervjuer med represent;:mter för majoriteten av förskolorna i kommunen samt
med majoriteten av förskolecheferna i kommunen. Intervjuer genomfördes
också med samtliga områdeschefeJ: samt med politiker som representerade huvudmannen. Skolinspektionen besökte även ett antal förskolot. ·
De protokoU som upprättats i samband med intervjuer vid nämnda tillsynsbesök kommunicerades med huvudmannen den 8 september 2014. Huvudmannen hax inte inkommit med några synpunkter.
Skolinspektionens bedömning

Skolinspektionen konstaterar inledningsvis att Borås kommun vidtagit tiilräclcliga atgärder för att några <=!.'V de brister som påtalats i Skolinspektionens beslut
den 27 juni 2013 ska anses avhjälpta. Skolinspektionens upp.töljl.iing visar dock
att ett antal allvarliga brister fortfarande"föreligger i verksamheten. I följande
avsnitt redogörs närmare för de brister som fortfarande kan konstateras.
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen

Ge förskollärarna förutsättningar att följa upp och utvärdera verksarninnehåll, aktiviteter och pedagogiska processer~

het~s

Motivering

Enligt läroplanen ska förskollärare ansvara för att verksamheten i sin helhet
dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, irmehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, och att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur bru:ns förmagor och kunnande kontinuerligt förändtas inom målområdena i förhållande till de fömt:Sättningar för
utvecklli~g och läxam;le som förskolan bidrl,IT med. Enligt läroplanen är syftet
med utvärdering att få kQnskap om hur förskolans kva,litet, dvs. verksamhetens
orga:n,isation, ilmehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges
bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 1ärande~ Det handlar ytterst om
att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet
med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att får bättra
fötutsättningatna för bam att lära, ut-vecklas, kärma sig trygga och ha roligt 1.
förskolan.
Skolinspektionen påtalade i sitt beslut den 27 juni 2013 ett antal brister i skolans
arbete inom bedömningsorru:ådet Uh1eclcling och lämnde. I beslutet konstaterade
Skolinspektionen bl.a. brister i vissa aspekter av förskolornas pedagogiska arbete, framförallt när det gällde områden som skapande förmåga och barnens
språkutveckling. Skolinspektionen konstaterade att bristerna i detta arbete bl.a.
berodde på att tid inte gavs till planering, genomförande, uppföljning och ut-

;-:
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värdering av det pedagogiska arbetet. Borås kommun förelades att senast den
25 oktober 2013 avhjälpa de påtalade bristerna.
Vid Skolinspektionens senaste uppföljningsbesök i Borås korru:tmn den 2-4 september 2014 framkom följande om arbetet med denna del.
De intervjuade förskolläran1a uppger att planeringsförutsätbungar skiljer sig
mycket åt mellan olikaförskolor och förskoleområden precis som vid Skolinspektionens tidigare besok och föreläggande. Detta päverkar eri:Jigt förskollärarna deras möjligheter att pia11era och genomföra den pedagogiska verksamheten men framförallt a:tt följa upp och utvårdera verksamheten. Alla de ii1tervjuade förskolläratna är medvetna om att huvudm13m1en ålagt förskollärare
och förskolechder att organisera v~ksarnheten så att utvecklingstid ingår :motsvarande 5 timmar per vecka och förskollärare i snitt. Tiden, som böijat sche.maläggas, ska läggas ut utifrån förskollärarnas olilca uppdrag vilket :innebär att
nagon kan få mer än 5 timmar, någon. rrlindre. Eftersom detta ska ske utan att
extra resurser tillskjutits ahser de flesta som intervjuats dock att det är svårt att
fa till denna utvecklingstid. Det finns några få exempel d.är både förskollärare
och förskolechefer säger att det fungerat bra att lägga U:t utvecklingstiden och
att förskollärarna Il.inner planera verksamheten, genomföra den planerade
verksamheten och även att följa upp och utvärdera densamma. Många av de
intervjuade förskollärarna anser dock att det är svårt att få till utvecklingstiden
eftersom de måste prioritera det vårdande cu:betet i barngruppen, då barngruppernas storlek ii1te ger utrymme för dem att gå ifrån. In~tällnii'lgen från många
av förskolJärama är att "vi tar tid från barnen" när de använder utvecklingstiden. Fömtsäth1in.garna är, enligt förskollärarna och förskolecheferna, olika,
exempelvis har förskolqr med endast en avdelning mycket svårt att få till utvecklingstid. Enligt förskollärarna förekommer planerad pedagogisk verksamhet, men alltför ofta går inte planerad verksamhet att genomföra, bland annat
beroende på att verksamheten är så bel;;istad att :r;runsta stOming, sas om sjukfrånvai·o bland personalen, omöjliggör det Utvecklingstiden kan "brinna lime"
av samma skäl och uppföljning och utvärde1fog hinns aldrig eller sällan med
enligt förskollärarna. Sarmhanfattningsvis anser många av de intervjuade förskollärarna att även om de h:i1.1l1er planera för pedagogisk verksamhet så brister
det ibland vid genomförandet och det brister nästan alltid när det gäller att få
tid för att följa upp och utvärdera verksamheten. Detta medför i s:ii1 tur att pedagogema anser sig få svårare att utveckla bäföe arbetsprocesser och det blir
också svårt att bedöma om verksamheten sker i enlighet med målen. Flera anser att den pedagogiska utvecklingen avstannar och att kvaliteten på den pedagogiska verksamheten försämras. Goda intentioner och nya kunskaper som
man fått på utbildningar, till exempel på Navet Sciencecenter, går inte att om-
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sätta i praktiken i förskolan. Detta skapar, enligt flera av de intervjuade förskollärarna, en stress och en känsla av att vara otillräcklig. ·
Ovanstående bekräftas av. förskolecheferna. Områdescheferna uppger i intenju
att analysen av verksamheten måste bli bättre. Det är ett medvetet val att byta
begrepp från planeringstid till utvecklingstid för att poängtera att den ±nte enbart ska :innehålla planering utan även qi'l.alys och reflektion. Detta är enligt
områdescheferna eftersatt idag. Huvudmannen konstaterar i kvalitetsrapporten
"UnderviSning och r~ultat 2014 Borås stad", att förutsättningama för det ped;:i.gog:iska arbetet är mycket ansträngt. Enligt rapporten anser en stor andel
förskolechefer att det fungerar i liten grad att organisera verksamheten så att
pedagogerna ges förutsäth1irtgar att planera undervisnfilgen. Det brister också
när det gäller att fortlöpande diskutera och reflektera över hur man ska ta tillvara och utveckla barns nyfikenhet och.:intresse. Huvudmannen konstaterar
vidare att det i själva förutsättningam.a som det brister att skapa planeringstid beroende på till exempel längr.e öppettider och att barnen vistas längre tid
på förskolan.

ar

Skolinspektionens utredning visar sammantaget att huvudmannen .inte ger
förskollärarna tillräckliga förutsättningar att följa upp och utvärdera verl<Samhetens innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer. Förskolorna har påbör~
jat schemaläggning av förskollärarnas utvecklingstid inen utredningen visar att
det föreligger stora svårigheter för förskollärarna att använda sådan tid på angivet sätt. Utredningen vis.ar att utvecklingstiden ofta "brinner .inne" eftersom
förskollärarna tvingas prioritera annat (exempelvis .som en följd av sjukdom
bland kollegor) eller helt enkelt inte kan gå ifrån verksainheten på grund av att
storleken på barngrupperna :inte tillåter detta. Utredningen visat a:tt det framförallt är uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten som
inte hinns meq. På vissa förskoleavdelnll1gar hinns heller inte plane1ing
och/eller genomförandet av den pedagogiska verksamheten med av samma
skäl. Det framgår också av utredningen att genomförandet av införandet av
utvecklingstiden ålagts förskolechefem;:i utan någon ändring i förutsättningarna för verksamhetens bediivahde.
Syftet med uppföljri.ii1g och utvärdering är att få kunskap om hur förskolans
kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, irn1ehåll och genomförande kan utvecklas så att va1je barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och
lärande. Då förskollärarna inte hil1ner följa upp och utvärdera verksamhetens
:innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer kan inte förskollärarna, och inte
heller huvudmannen, veta om den pedagogiska verksamhet som erbjuds står i
överensstämmelse med målen i läroplanen och inte heller om och hur den behöver utvecklas. Utan en sådan insyn i verksamheten är det svårt förhuvud-
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mannen att kunna sätta in resurser där de krävs och att försäkra sig om att barnen i verksamheten får den u!bildnn'lg och omsorg de har rått till. Det är också
svårt för huvudmannen att då överblicka de konsekvenser som exempelvis
barngruppernas storlek och sam.ni.ansättning får. Den yttersta konsekvensen är
att bainen vid kommunens förskolor inte får den utbildnll'1g och omsorg de har
i·ätt till.
Skolinspektionen kan därmed konstatera att verksamheten inte uppfyller.författningarnas krav. Buvudmaiinenföreläggs att åtgärda bristen.
Författning

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förordningen (SKOLFS 1998:16)
· om läropl~ för förskolai1 (nedan Lpfö 98).

Särskilt stöd
Ge alla barn som behöver sarskilt stöd det stöd som deras speciella behov kräver.
Motivering

Enligt skollagen ska bamsom av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om
det genom uppgifter från förskolans förskollärare, ett barn. eller ett barns vårdnadshavare eller på ru.mat sätt framkommer att ef t barn är i behov av särskilt
stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Verksamheten ska
enligt läroplanen anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utfom1at
med hänsyn tili egna behov och förutsätiningar så a:tt de utvecklas så långt som
möjligt,
Skolinspektionen konstaterade i sitt beslut den 27juni 2013 brister i förskolans
. arbete med särskilt stöd. UtredningE!n Visade att barn i behov av särskilt stöd
inte fick det stöd de har rätt till. Borås kommun förelades att senast den 25 oktober 2013 avltjälpa de påtalade bristerna.
Vid Skolinspektionens senaste uppföljningsbesök i Borås ko:tnmun den 2-4 september 2014 framkom följande om arbetet med denna del.
Förskollärare och förskolechefer uppger i intervjuer att det finns barn som av
olika skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling men som inte får det stöd
som deras speciella behov kräver. Det upplevs också att det behövs en konstatera.cl funktionsnedsätb:ung för att insatser överhuvud taget ska diskuteras.
Enligt förskollärare och förskqlechefer finns det ett system där barn med sär-
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skilda behov "rankas'' medhjälp av specialpedagogerna ll.1om förskolan. Utifrån rank~1gen fördelas de resurser som: centralt avsatts för insatser för barn i
behov av särskilt stöd först till de barn som har störst behov. Problemet är, en~
ligt alla som intervjuats, attresursenmte räcker till alla och inte till alla behov.
Antalet bam i behov av särskilt stöd ökar med stora barngrupper, då stora
bar:ngtupper "skapar" barn i behov av särskilt stöd och detta bfä en ond cirkel
enligt de intervjuade. Enligt både förskollärare och förskolechefer är situationen så ansträngd att ett antal barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de har
rätt till. I något fall har förskolechefen satt :iJ.1 extra förskollärare men har då fått
öka antalet inskrivna barn i gruppen vilket till viss del motverkat effekten.
Förskollärarna anser att specialpedagogerna har för mycket att göra och att de
d;:irför antingen inte får hjälp eller får vänta på hjälp. Det finns också, enligt
förskollärarna, en ovilja att utreda små barn och att utredningar tar lång tid,
"Man drar ut på tiden" och "Vi väntar, det växer bort" är vanliga kommentarer. Förskolecheferna anser att resurse1na för barn i behov av särskilt stöd har
m:iru;kat bland annat beroende på att de cenh·ala resurserna som exempelv:iS
psykolog har försvurmit. Enligt områdescheferna har resurserna för barn i behov av särskilt stöd ökat men antalet barn med behov har .också Ökat så alla får
inte det stöd de ska ha. Enligt områdescheferna behöver verksamheten bli
bättre på att följa upp om rätt insatser sätts in och oni insatserna ger effekt. Ett
titvecklingsarbete pågår kring detta. Enligt kommunens redovisning har antalet
resurspersoner ökat. Politikerna har fått rapporter öm att det är svårt att ge det
stöd som krävs och att förskollärarna känner sig otillräckliga.
Skolinspektionens utredning visar sammantag~t att det fortfarande föreligger .
brister avseende att alla barn som behöver särskilt stöd vid kommunens förskolor inte får det stöd som deras speciella behov kräver. Det har visserligen framkommit att huvudmannen tillsatt teswser för att rätta till de1ma brist, men av
genomförda intervjuer med förskollärare och förskolechefer framgår tydligt att
insatsen inte räcker till. Detta medför att alla pam i behov av särskilt stöd inte
fåJ: det stöd de behöver oth har rätt till. VeTksamheten uppfyller därmed inte
författnll\garnas krav och huvudmannen föreläggs att åtgärda bristen.
Författning

8 kap. 9 §skollagen samt I .Förskolans värdegrund och uppdrag, Förskolans
uppdrag i Lpfö 98.
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Utveckling och lärande

Medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet
att utveckla sitt modersmål.
Motivering

Enligt skollagen ska förskolan medverka till att barn med ruu1at modersmål än
svenska få:r möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersipåJ.
Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att va1je barn söm har ett annat
modersmå.i än svenska utVecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Skolinspektionen konstaterade i sitt beslu.t den 27 juni 2013 brister i skolans
arbete krii1g modersmål. Borås kommun förelades att senast den 25 oktober
2013 avhjälpa d~ påtalade btiSten.
Vid Skolinspektionens senaste uppföljhingsbesök i Borås kommun den 2~4 september 2014 framkom följande om arbetet med deima del.
Ett stort antal av förskollärarna uppger vid intervjun att arbetet med a.tt stödja
språkutvecklingen i modersmålet för bain med aimat modersmål än svenska
brister och att bristen lwa.rstår sedan Skolinspektionens ti.ciigare besök och föreläggande. Enligt många förskollärare finns det inget struktu.r erat arbete med
stöd på modersmålet. I en av stadsdelarna finns en språkpedagog som en resurs och förskollärarna använder även till viss del biblioteken för att få hjälp
med material att.arbeta med. Något ai1nat stöd finns inte och enligt förskollärc1ma får de själva försöka hitta material och metoder för att hjälpa barnen.
Flera förskolor använder TA~, tecken som stöd, samt bild,er och vissa föl'skolor
använder skr~vplattor som I-tjälpmedel. l>ersonalen tar även föräldrarna till
hjälp och frågar vad olika saker heter på barnets modersmål. Det diskuteras
mycket men det finns ingen tid och inga resurser, enligt några av förskolecheferna, stora barngrupper och långa öppettider på.verkar också detta. Många av
d.e intervjuade påpekar att medvetenheten om att arbeta med att utveckla barnens modersmål ändå har.blivit bäföe. Flera av förskollärarna berättar att barn
med annat modersmål bara placeras utan att det finns resurser a.tt ta emot
dessa barn på ett bra sätt. Som exempel på en svårighet ;;inger förskollärai1u att
de har svårt att bedöma barnens språkliga medvetenhet när ingen kan barnets
modersmål. Detta försvårar arbetet med att utveckla både barnens modersmål
och det svenska språket. Förskollärare som har ett annat modersmål används
inte optimalt och barn med armat mode1:smål än svei1ska placeras inte ti.tifrån
var förskollärare med samma modersmål finns. Förskolecheferna bekräftar i
intervjuer att arbetet med att utveckla barnens modersmål inte fungerar och att
det på flera ffäsl(olor sak-nas förskollärare med den kompetens som bel1övs.
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Konimunens ambition att anställa förskollärare med armat modersmål som
stöd har, enligt många av de soin intervjuats, inte genomförts utom i ett fåta,l
fall. Flera förskolechefer uppger dock att det nmnera står i annonserna att man
söker personal med flerspråkig kompetens. Någon förskolechef anger att behovet av flerspråkig kompetens inte räcker trots aktiv rekrytering eftersom antalet
språk pc\ förskolan är så stort fät ami.an artger att det fuiJ.15 mycket personal på
någon förskola som är flerspråkig men de stora barngrupperna gör att det äii.då
:inte kan utnyttjas. Även områdeschefernE! anser att modersmå1sstödet är eftersatt och ett utveckl:i.ngsomrade. Enligt kommunens egen nndersökning .a nser
endast ett fåtal förskolechefer att modersmålsstödet fungerat medan majoriteten a:J.1$er att modersmålsstödet inte alls fungerar. Kommunen konstaterar
ocksa att behovet av modersmålsstöd :inte tillgodoses i dagsläget (Undervisning
och resultat 2014 Borås stad).
Skolinspektionens utredning visar sammaii.taget att förskoloma fortfaxande
inte arbetar tillräckligt för att barn med annat modersmål ärt svenska ska utveckla sitt modersmål. Förskollärarna på förskolorna är i de flesta fall häri.visade till att själva finna material för att arbeta med barnets modersmål i verksamheten och föt att försoka kommunicera med barnet, men tiden och strukturen i arbetet saknas. Förskolorna har i många fall inte tillgång till personal
som kah barnens, ibland måii.ga olika, modersmål. Detta medför att förskollärarna har svårt att avgöra baniens språkliga medvetande och därmed också
svårt att stödja barnens språkliga utveckling både på svenska och på modersmålet. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och huvudmannen föreläggs att åtgärda bristen.
Författning

8 kap. 10 §skollagen samt 2.2 l]tveckling och lärande i Lpfö 98.
Vitesföreläggande

Skolinspektionen får enligt ?6 kap. 10 § skollagen förelägga en huvudman som
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäl1er för verksamheten. Ett
beslut om föreläggande gäller omedelbart. Ett föreläggande ska ange de åtgärder söm tillsynsmyncligheten anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade
bristerna. Ett föreläggande får enligt 26 kap. 27 § sJ(ollagen förenas med vite_
Borås kommun uppfyller inte de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Borås korrunun föreläggs därför att avhjälpa bristernagenom. att vidta de åtgärder som beskrivits ovan under respektive rubrik. ,
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De brister som Skolinspektionen vid sin tlnsyi.1 k1.ti:u.1at konstatera i huvudman~
.t:tens verksamhet ~r av ailvatligt slag, Bristerna i kohim'ui1ens arbete ineQ. särskilt stod och modersrnålsstöd påtafades av Skolinspeki:ionen redan i beslut
den 2!l juni 2013. Trots att mer än ett år förflutit sedan beslutet kvarstår bristerna. Detta framstår som anmärktlihgsvart, jnte mföst ni.ät bakgrund av de konsekvenser
so:r:h
bristerna får,. och fortsatt riskerat att få, för de drabbade bärhen.
.
.
Att försJ<oll1:4'ama inte .ges tillräckligaförutsätthingat att följa upp och utv~
dera verksamheten funeb.är, som utvecklats ovan, att barn v~d koinmunens förskolör ytterst riske:tar attfute få den utbildning och omsorg de har rätt till Det
är mycket angeläget att Borås.l<omm:un gor sitt yttersta för att shåbbt komr:na.
tillrätta med bristerna. Skolinspektionen anser därför att det är nödvändigt att
förena föreläggandet med ett vite,
,.

Hur man överklagar~ se bilaga 1.

I åreri:dets slutliga handlaggning har avdelriingschefen Peter Ekbo;rg, avdelningsjuristen Johaii Kyleilfelt1 enhetschefen Hans Latsön, ehhelschef~11 Arirri.ca
Runsten och undervisningsrådet Elisabeth Fogelbetg deltagit.
:föredraganden i i:(rendet här varit imclervisningsråclet Kjell Ahlgren.

~;J~
///.-:;;:;;,
/ 1(//U/y
L____
Ann-Marie Begler
Generaldirektör

Bilagor
1. Överklagandehänvisning

2. Beslut för förslcoloma och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i
Borås fwmmun, den 27 juni 2013
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Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut om föreläggande med vite får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm,
men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg.
Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den
dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder
det allinänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.
I slaivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring söm
önskas. De skäl som finns föt ändring bör också anges. Skrivelsen ska ,vara undertecknad av klaganden eller hans ombud.

··-·

-- -

-~~

E

-·

-·

·-·

·- -·--. ·- ·-- · - ·--- ·-· - · ·--

.

--·- --

.....bt

~>-rP.

SVERIGES

DoMsroLAR
Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överldaga fö.rv:iltn3ngsrättens beslut
ska skriva till Kamman"itten i Stockholm.

Om prövniJ;i.gstillst2nd inte meddelas st:iJ: förvaltniogsrittens beslut fast Det ål: därför vlktigt att det
. klart och tydligt fumgår av överlPagwdet till
kammarritten varför man anser att prövningstill-

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltnin.gsrätten..
För att brnmarriitten ska kunna 12 upp Ert överklagande måste Er sktivclse ha kommit .in. till
val:ta.lngsräti:c:J). inom tte veckor från den dag di .
Ni fick del zv d.omen/beslmet Om beslutet har
meddelats vid =mrntEg f6rliandling, eller de.tvid
en sådan ffö:b.anclling hal: 2%od:ts nål: beslntet
kommeI att med.ddas, ska dock överlclagmdet ha
kommit .in. in.om tre veckor från. den. chg domstokru beslut meddelades Om sism ~oen. för överkh.gande .in.filler på lördag, söndag ena helgdag,

stind bör medddas.

ror-

midso:tD!D.2Di.f!Dn, julafton elk:r nyhsafton räc:h:r
det att besvärshan.cllinge:c. kommer in nästa vanlagOm kla.ganden ål: en part.som före:t:räder det ill-- .
män.n.a, ska överlclagandc:t aJltid ha kommit .in :inom
tre veckor fnin. den dag beshrt medddades_

För att ett överlclagan.de ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövnin.gstillstånd om
L

tl

2

~

det finns anledning att betvivla riktigheten.
av clet slut som förval:!ningsl.:ä har

0

~

3_
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s

.g

~
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det inte utan att såd.ant till.stånd medddas
går att bedöma riktigheten. av det slutsom

förval.tningsrätt har kommit till,

~

·"'4-

l. Klagandens pexson-/orgaci;ationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltekfon. Adress och telefonnnmmer till kkgande:ns arbetsplats ska
också anges samt eveotudl ann.an adress ~
klaganden. kan nås för ddgivnln.g. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i m2k:t - och om
de fortfarande 2r aktuella- behöver de inte
uppges lge:n..Om klagan.den. anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, tel.efonnummer till arbetsplatsen och mobiltek- ·
fonnummer anges. Om någon person- ellet
adressuppgift än.dras, ska ändringen. utan
dröjsmål anmälas tiJlkamtmrritten..

kommit till,

1i

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

det är :IV vikt för ledn.in.g av rättstill.ämpn.ln.gen att överk:1agan.d.et prövas av högre
rätt, eilo:

2. den. dom/be.sh:i:t som överklagas med uppgift
om fö~ namn, målnummer
samt dagen ror beslutet, .

3. de skäl som klaganden arige:r till stöd för en.
begänn. om. prö'V!llngstillstånd,
4.

den 2n.dring a:v fö.rvaltn1ngstltt dom/beslut
som klagan.den. v.ill. få till stind,

5.

de bevis som klaganden. vill åberopa och vad
h.an/bon vill styrk:.a med vazje. särskilt bevis.

Adressen till f.ö.rvaJm.in.gsri: framgår av domen/beslutet

det annars finns synnerliga skäl att pröva
övc:rkkgandet.
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Välfärdsbokslut 2014
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad. Bokslutet beskriver med
hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts för att motsvara de sju prioriterade, folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden relateras till Borås 2025 och en åtgärdsplan för folkhälsoområdet refereras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna

22-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0427
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2015-06-18 /IE

Programområde: 3
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2015-08-17

Dnr 2015/KS0427

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Välfärdsbokslut 2014
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad. Bokslutet
beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts för
att motsvara de sju prioriterade, folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden
relateras till Borås 2025 och en åtgärdsplan för folkhälsoområdet refereras.
Fritids- och folkhälsonämnden gör följande analys av resultatet för 2014:
”Folkhälsan utvecklas positivt men inte för alla grupper i samhället. I Borås finns det
skillnader i förutsättningar för en god hälsa mellan olika geografiska områden. Den
del av befolkningen som har låg utbildning har sämre förutsättningar också när det
gäller hälsa.
Valdeltagandet i Borås låg på samma nivå som riket, men det fanns skillnader mellan
olika områden i staden. Bland de unga var det en minoritet som ansåg sig ha inflytande i skolan, och relativt få ansåg sig ha möjligheter att framföra sina åsikter till dem
som bestämmer i kommunen.
Utbildningsnivån steg i befolkningen, särskilt bland kvinnorna. Förvärvsfrekvensen i
den vuxna befolkningen likaså. Inkomstfördelningen var ojämn om man jämför olika
områden. Som mest skiljde det nära 40 procent. Ungdomsarbetslösheten har minskat,
men det fanns skillnader mellan ungdomsarbetslöshetens storlek i olika områden.
Bilden av barns och ungas hälsa är splittrad. Ungdomar skattade sin egen hälsa som
god i hög utsträckning, skolket minskar och fyra av fem känner sig trygga på den
skola de går i. Samtidigt rapporterade en hög andel av de unga olika psykosomatiska
besvär som ont i magen, svårt att sova och att man känt sig nere.
Ojämlikheten i uppväxtvillkor visar sig tydligt om man jämför andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund
levde i ekonomiskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund.
Fallolyckor som resulterade i sjukhusvård var vanligast bland äldre och bland barnen.
Ungdomar rapporterade att de känner sig trygga i stadsmiljö, men några känner sig
mindre trygga i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid.
Två tredjedelar av de vuxna var fysiskt aktiva, vilket var oförändrat. Bland de unga
hade andelen som tränar på sin fritid ökat bland gymnasieeleverna och var oförändrad
bland eleverna i årskurs 8. En majoritet av kvinnorna, men knappt hälften av männen
i Borås var normalviktiga. Det var få vuxna som kom upp i det rekommenderade
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intaget av frukt och grönt. För barnen var det en oförändrad andel, runt fem procent,
som var överviktiga.
Andelen ungdomar som inte röker eller dricker alkohol ökade. Narkotikamissbruket
var oförändrat. Bland vuxna har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar minskat,
men var tionde kvinna och femte man hade riskabla alkoholvanor.”
Kommunstyrelsen delar helt uppfattningen om att utmaningen för Borås Stad ligger i
att utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika grupper, och att Välfärdsbokslutet är ett
sätt att följa hur det arbetet fortskrider. Kommunstyrelsen förstår också att uppfattningen att förändringar i folkhälsan oftast sker långsamt och att förändringar på kort
sikt kan vara tillfälliga och bero på att underlaget på kommunnivå är relativt liten. Det
är därför viktigt att förstå att beskrivningar och kommentarer har gjorts utifrån ett
flerårigt perspektiv.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

VÄLFÄRDSBOKSLUT 2014
- för ökad kunskap om hälsa och välfärd

Foto: Per Blank, Lena Ilhage (s.21)
Omslag: House of Knowledge 2014 - Jaume Plensa
s. 4

Alfred Nobel 2014 - Kobra

s. 6

Detalj Sjuhäradsbrunnen 1940 - Nils Sjögren

s. 8

House of Knowledge 2014 - Jaume Plensa

s. 10 Knallen 1947 - Arvid Knöppel
s. 16 Ute 2005 - Charlotte Gyllenhammar
s. 19 Barn på gungbräda 1993 - Kjeld Moseholm Jörgensen
s . 21 Streetbasket SM-veckan 2014
s. 23 Detalj Vibration 2014 - Xavier Veilhan
s. 26 Viskan - Simonsland
s. 29 Viskan - Simonsland
s. 32 Buss - Södra torget
s. 36 Järnvägsbron Nybrogatan
s. 59 Skyltfönster Fashion Center
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VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2014

INLEDNING
En god folkhälsa är ett mål för samhället och en resurs för individen. Det mesta som en kommun ägnar sig åt påverkar folkhälsan i någon mening. Utbildning för barn och ungdomar och omsorg om
äldre, syftar till att utveckla goda förutsättningar
för ett hälsosamt och rikt liv, även långt upp i åren.
Väl fungerande avlopp, en god vattenförsörjning
och hygieniska bostäder tar vi som en självklarhet
idag. När kommunerna bildades på 1860-talet var
en av de första uppgifterna att lösa just vatten och
avloppsfrågorna. Lite senare under 1800-talet kom
kommunernas ansvar för att planera byggnationen.
Folkhälsan i Sverige förbättras fortfarande. Medellivslängden stiger och passerade 2013 80 år för
män, för kvinnor var den det året 83,7 år. Däremot ökar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper
i samhället. Personer med kort utbildning löper
större risk att drabbas av sjukdom och sämre allmänt hälsotillstånd.
Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de
områden som påverkar hälsan och redovisar utvecklingen inom sju, av de elva nationella målområdena för folkhälsan, som Borås Stad valt att prioritera. Utvecklingen knyts också till Borås Stads
vision 2025.
Utmaningen för folkhälsoarbetet i Borås Stad ligger nu i att utjämna skillnaderna i hälsa mellan
olika grupper. Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa
hur det arbetet fortskrider.

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Borås Stad

Per Blank
Utvecklingsledare Folkhälsa
Borås Stad

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2014
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SAMMANFATTNING
Folkhälsan utvecklas positivt men inte för alla
grupper i samhället. I Borås finns det skillnader i
förutsättningar för en god hälsa mellan olika geografiska områden. Den del av befolkningen som
har låg utbildning har sämre förutsättningar också
när det gäller hälsa.
Valdeltagandet i Borås låg på samma nivå som
riket, men det fanns skillnader mellan olika områden i staden. Bland de unga var det en minoritet
som ansåg sig ha inflytande i skolan, och relativt
få ansåg sig ha möjligheter att framföra sina åsikter
till dem som bestämmer i kommunen.
Utbildningsnivån steg i befolkningen, särskilt
bland kvinnorna. Förvärvsfrekvensen i den vuxna befolkningen likaså. Inkomstfördelningen var
ojämn om man jämför olika områden. Som mest
skiljde det nära 40 procent.
Ungdomsarbetslösheten har minskat, men det
fanns skillnader mellan ungdomsarbetslöshetens
storlek i olika områden.
Bilden av barns och ungas hälsa är splittrad. Ungdomar skattade sin egen hälsa som god i hög utsträckning, skolket minskar och fyra av fem känner
sig trygga på den skola de går i. Samtidigt rapporterade en hög andel av de unga olika psykosomatiska besvär som ont i magen, svårt att sova och att
man känt sig nere.
Ojämlikheten i uppväxtvillkor visar sig tydligt om
man jämför andelen barn i ekonomiskt utsatta
hushåll. En betydligt större andel av barnen med
utländsk bakgrund levde i ekonomiskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund.
Fallolyckor som resulterade i sjukhusvård var vanligast bland äldre och bland barnen. Ungdomar
rapporterade att de känner sig trygga i stadsmiljö,
men några känner sig mindre trygga i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid.

Två tredjedelar av de vuxna var fysiskt aktiva, vilket var oförändrat. Bland de unga hade andelen
som tränar på sin fritid ökat bland gymnasieeleverna och var oförändrad bland eleverna i årskurs 8.
En majoritet av kvinnorna, men knappt hälften av
männen i Borås var normalviktiga. Det var få vuxna som kom upp i det rekommenderade intaget av
frukt och grönt. För barnen var det en oförändrad
andel, runt fem procent, som var överviktiga.
Andelen ungdomar som inte röker eller dricker
alkohol ökade. Narkotikamissbruket var oförändrat. Bland vuxna har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar minskat, men var tionde kvinna
och femte man hade riskabla alkoholvanor.

6
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LÄSANVISNING

HÄLSA OCH JÄMLIKHET

Förändringar i folkhälsan sker oftast långsamt.
Förändringar på kort sikt kan vara tillfälliga och
bero på att underlaget på kommunnivå är relativt
litet. Vi har därför valt att redovisa flera års data i
den här redogörelsen. Beskrivningar och kommentarer har gjorts utifrån ett flerårigt perspektiv

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet. Medellivslängden ökar
och även om kvinnor lever längre än män så har
denna skillnad minskat. Skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper är dock stora. Den del av
befolkningen som har lägre utbildning har högre
dödlighet i de vanligaste dödsorsakerna som hjärtsjukdom, cancer, olyckor, självmord samt alkoholrelaterade sjukdomar. De rapporterar också sämre
allmänt hälsotillstånd.1
Utbildningsbakgrund har stor betydelse för folkhälsan eftersom en högre utbildning ger mera makt
över den egna livssituationen, mindre ekonomisk
utsatthet och för att utbildning leder till arbeten
med färre risker i arbetsmiljön.
Borås ligger cirka sex procentenheter under riket
för både män och kvinnor när det gäller utbildningsnivå. I Borås är det framför allt områdena
Viskafors och Sjöbo som ligger under kommungenomsnittet för utbildningsnivå.

1

Folkhälsomyndigheten, folkhälsorapport 2014
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET
Detta målområde för folkhälsopolitiken innebär
en strävan mot att stärka förutsättningarna för
social och kulturell delaktighet för alla, men särskilt för ekonomiskt och socialt utsatta personer,
barn och ungdomar, samt äldre. Delaktighet och
inflytande skapar en samhörighet och ger individer
förutsättningar att uppnå sina livsmål.
VALDELTAGANDE

Borås

2002

2006

2010

2014

78,3

79,1

81,7

82,1

Riket
77,9
79,4
81,6
82,8
Tabell 1. Valdeltagande i kommunalval,
andel i procent.
Sverige har en lång tradition av högt valdeltagande.
Utvecklingen i Borås har liksom i riket som helhet varit ett ökat valdeltagande, men variationer finns mellan olika områden. Lägst valdeltagande bland områdena i Borås har Brämhult och Sjöbo haft, medan
högst valdeltagande fanns i Sandhult och Fristad.

ler att sätta regler på skolan och delaktighet i hur
lektionstiden används.
Ungefär en tredjedel av de tillfrågade i årskurs 8
instämmde i att de är med och bestämmer om lektionstiden. Någon påtaglig förändring över tid kan
inte utläsas, däremot visade Fristad en hållbar positiv förändring till det bättre över tid.
På gymnasiet var det bättre, där ansåg drygt hälften
att de får vara med och bestämma om lektionstiden.
När det gällde medverkan i att sätta regler på
skolan var förhållandet det samma, en tredjedel i
årskurs 8 ansåg att de var med på detta och på
gymnasiet var denna andel ungefär hälften.
Möjlighet att framföra dina åsikter till de
som bestämmer i kommunen
35
30
25
20
15

SOCIALT OCH
KULTURELLT DELTAGANDE
Drygt var femte man och kvinna i Borås rapporterade lågt socialt deltagande och andelen har varit
konstant under de senaste tio åren. Lågt socialt deltagande innebär att man som mest deltagit i en social aktivitet av typen föreningsmöte, kyrkobesök
eller sporttillställning, senaste året. Med stigande
ålder sjunker det sociala deltagandet.
TILLIT TILL ANDRA
Nästan en tredjedel av de tillfrågade i Borås angav att de saknar tillit till andra och nivån var den
samma i riket. Ingen förändring har uppmätts de
senaste tio åren och det var inte heller någon skillnad mellan män och kvinnor.
INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR
I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET
I den årliga hälsoenkäten mäts ungdomsinflytandet med två frågor: medbestämmande när det gäl-

10
5
0
Kille

Tjej

Kille

8:an

Tjej
Gy åk 1

2011

2012

2013

2014

Figur 1. Möjlighet att framföra dina åsikter till
de som bestämmer i kommunen, andel som svarat
mycket eller ganska stora möjligheter, i procent.
På frågan om vilka möjligheter ungdomarna ansåg
sig ha att framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen var det ungefär 20 procent
av åttorna och en knapp tredjedel av gymnasieleverna som ansåg sig ha mycket eller ganska stora
möjligheter till detta. Flickornas andel av denna
grupp var något lägre både i 8:an och i 1:an. 2014
hade andelen elever som ansåg sig ha inflytande på
detta sätt ökat något bland åttorna, men minskat
bland gymnasieeleverna.
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EKONOMISKA OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Ekonomisk och social trygghet motverkar stress,
oro och psykisk ohälsa. En hållbar ekonomisk utveckling är en förutsättning för satsningar på hälsofrämjande insatser i samhället.
FÖRVÄRVSFREKVENS
Ungefär fyra av fem boråsare i åldern 35-54 år är
förvärvsaktiv. Under åren 2009-12 har andelen
ökat med tre procent. I åldersgruppen 55-64 år är
förvärvsaktiviteten lite lägre runt 70 procent.
Det fanns skillnader mellan förvärvsaktivitet i olika områden där Fristad, Sandhult och Dalsjöfors
låg högst på runt 90 procent och Brämhult, samt
Sjöbo låg lägst på drygt 75 procent. I åldersgruppen 55-64 år var förhållandena de samma, fast med
en något lägre frekvens.
ARBETSLÖSHET UNGDOMAR
Män

Kvinnor

2011

4,0

3,3

2012

4,2

3,5

2013

4,6

2,9

2014

3,8

2,9

Tabell 2.Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars
månad aktuellt år, andel i procent.
I mars 2014 var 368 ungdomar arbetslösa i Borås.
Av dessa var 208 män och 160 kvinnor. Ungdomsarbetslösheten har minskat något de senaste åren.
Andelen arbetslösa män var något högre än arbetslösa kvinnor.
Arbetslösheten bland ungdomar varierade mellan
områdena där Brämhult hade högst andel, nära 6
procent. Lägst ungdomsarbetslöshet fanns i Dalsjöfors. Den senaste fyraårsperioden hade Brämhult högst ungdomsarbetslöshet och Centrum och
Sandhult lägst.

UTBILDNINGSNIVÅ
Andel med eftergymnasial utbildning
25-44 år
60
50
40
30
20
10
0

Riket Kvinnor

Riket Män

Borås Kvinnor

Borås Män

Figur 2. Eftergymnasial utbildning, andel i procent.
Utbildningsnivån i befolkningen stiger kontinuerligt, främst bland kvinnorna. Under perioden
2001-2013 har andelen med eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-44 stigit med 14 procent bland kvinnorna i Borås och sju procent bland
männen.
I åldersgruppen 35-54 år var ökningen cirka en
procentenhet per år och även här var det en högre
andel kvinnor med eftergymnasial utbildning, 40
procent 2013, mot männens 32 procent.
Det fanns skillnader mellan områdena där Sandhult och Centrum hade högst andel drygt 40 procent och Sjöbo, samt Viskafors lägst med knappt
30 procent.
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INKOMSTFÖRDELNING
Medelinkomsten2 för Borås var 2013, 258 000 kr.
Medelinkomsten i områdena varierade med Sjöbo
som lägst med 84 procent av kommunens medelinkomst och Sandhult som högst med 122 procent
av kommunens medelinkomst. Skillnaden mellan
områdena har varit i stort sett den samma sedan
2009.

Område

%

Öster

Brämhult
Dalsjöfors
Trandared

93
108
96

Väster

Göta
Norrby
Sandhult
Viskafors

95
93
122
100

Norr

Centrum
Fristad
Sjöbo

106
109
84

Borås
100
Tabell 3, Medelinkomst i procent av kommunens, för
områden i Borås 2013.

2

Förvärvsinkomsten fördelad på befolkningen över 20 år
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BARN OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR
Barn- och ungdomstiden är en period i livet när
förutsättningar för resten av livet grundläggs. Barn
är beroende av att de miljöer de lever i är positiva
och utvecklande. Familjen utgör för de flesta barn
den grundläggande tryggheten och samhället kan
stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Förskola, skola
och fritidsaktiviteter är viktiga för att stimulera
barns utveckling, utveckla deras kompetenser och
kompensera för sådant som familjen inte förmår.

Över 90 procent av ungdomarna i årskurs 8 bedömer sin egen hälsa som god eller mycket god. Inga
nämnvärda förändringar har skett de senaste fyra
åren. Inte heller fanns det någon skillnad mellan
olika områden. Bland gymnasieeleverna var andelen med god självskattad hälsa den samma.
PSYKOSOMATISKA BESVÄR
Årskurs 8 2014

NÅGON VUXEN ATT PRATA
FÖRTROLIGT MED
Alla barn behöver vägledning och stöd under uppväxten. Att ha någon vuxen att vända sig till, oftast
en förälder, är viktigt för den personliga utvecklingen.
Pojkar

Flickor

2011

87

86

2012

87

92

2013

92

87

2014

87

85

Tabell 4. Andel elever i årskurs 8 som har någon
vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt
med, i procent.

Haft svårt att somna varje vecka
Känt sig nervös varje vecka
Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka
Känt sig nere varje vecka
Ont i magen varje vecka
Huvudvärk varje vecka
0
Flickor

10

20

30

40

50

60

70

80

Pojkar

Figur 3. Upplevt dessa besvär minst en gång per
vecka, 2014 andel i procent.
Årskurs 1 gymnasiet, 2014
Haft svårt att somna varje vecka
Känt sig nervös varje vecka
Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka
Känt sig nere varje vecka
Ont i magen varje vecka
Huvudvärk varje vecka

Nära nio av tio barn har någon vuxen i sin närhet
som de tycker att de kan prata öppet och förtroligt
med. Nivån är den samma både i årskurs 8 och
årskurs 1 i gymnasiet. Det är inte några större skillnader mellan pojkar och flickor, eller över tid.
SJÄLVSKATTAD HÄLSA
Pojkar

Flickor

2011

97

93

2012

95

96

2013

96

94

2014
96
92
Tabell 5. Andel elever i årskurs 8 som uppger att
deras hälsa är bra eller mycket bra, i procent.

0
Flickor

10

20

30

40

50

60

70

80

Pojkar

Figur 4. Upplevt dessa besvär minst en gång per
vecka, 2014 andel i procent.
Psykosomatiska besvär var mycket vanliga bland de
ungdomar som besvarade våra enkäter. Vanligast
var de bland flickorna där de i vissa fall var dubbelt
så vanliga som bland pojkar i samma ålder. Besvären blev också vanligare bland gymnasieelever än
bland eleverna i åttan.
Någon större förändring över tid sågs inte för årskurs 8 med undantag för att något fler pojkar rapporterade att de haft svårt att somna 2014 jämfört
med 2011. På gymnasiet var det en större andel
ungdomar som rapporterade att de känt sig nere,
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känt sig nervösa och haft svårt att somna 2014
jämfört med 2011.
SKOLK
Att vara närvarande i skolan är en förutsättning för
att man skall kunna tillägna sig de kunskaper och
förmågor som skolan kan förmedla och utveckla.
Skolk är hos individen ett tecken på missanpassning och otrivsel och hos verksamheten är skolk
ett symtom på att organisationen inte fungerar bra.
Andelen ungdomar i årskurs 8 som uppger att de
aldrig skolkat hade ökat de senaste fyra åren från
77 procent bland pojkarna och 75 procent bland
flickorna till 82 procent för både pojkar och flickor. Samma positiva utveckling sågs på gymnasiet
där andelen som aldrig skolkat år 2011 uppgick till
64 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna. 2014 var siffrorna 77 respektive 78 procent,
för pojkar och flickor.
BETYG
Borås
Riket
Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2011

75

83

75

80

2012

77

83

74

81

2013

74

81

74

80

2014

77

82

74

80

Tabell 6. Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt
i samtliga ämnen, i procent.
Tre av fyra pojkar och fyra av fem flickor lämnade
grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen. Andelen har varit i stort sett den samma de
senaste fyra åren. Om man jämför de kommunala
grundskolorna kan man se stora variationer mellan
åren för respektive skola.
MEDLEM I FÖRENING
Att vara med i en förening är hälsofrämjande på
många sätt. Föreningslivet erbjuder stimulerande
och utvecklande aktiviteter, ett starkare socialt nätverk. För många innebär det också att man får en
bra inblick i demokrati och hur man kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål. För en

del innebär medlemskap i en förening i ungdomen
ett livslångt engagemang, till nytta både för en själv
och för andra.
Åk 8
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2011

65

65

54

44

2012

68

64

51

49

2013

66

61

53

42

2014
69
62
55
Tabell 7. Medlem i förening, i procent.

48

Två tredjedelar av både pojkar och flickor i årskurs
8 angav att de var medlemmar i en förening. Andelen sjönk något för ungdomar i gymnasieålder
då drygt hälften av pojkarna och knappt hälften av
flickorna uppgav att de hade medlemskap.
I områdena varierar andelen medlemskap över tid,
men sett under en fyraårsperiod var det Norrby
och Fristad som hade högst andel pojkar i årskurs
8 med föreningsmedlemskap, medan Sjöbo och
Viskafors hade lägst. Bland flickorna var det Fristad och Sandhult som hade högst andel, den lägsta andelen återfanns i Sjöbo och Trandared.
BARN OCH EKONOMI
Familjens ekonomi påverkar barnens utveckling på
flera sätt. Direkt genom sådant som trångboddhet
och mindre möjligheter till deltagande i fritidsaktiviteter. Barnet kan uppleva stress för att inte ha
samma möjligheter som andra barn och oro över
hur det skall gå för familjen. Indirekt påverkas barnens situation genom att föräldrarnas uppmärksamhet och relation upptas av att få vardagen att
gå ihop och mindre energi kan ägnas åt barnens
välfärd.
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Andelbarnsomfinns
iekonomisktutsattahushåll
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
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ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ
hƚůćŶĚƐŬďĂŬŐƌƵŶĚZŝŬĞƚ

hƚůćŶĚƐŬďĂŬŐƌƵŶĚŽƌĊƐ

^ǀĞŶƐŬďĂŬŐƌƵŶĚZŝŬĞƚ

^ǀĞŶƐŬďĂŬŐƌƵŶĚŽƌĊƐ

Figur 5. Barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.
I figuren ovan används barnfattigdomsindex3 som
mått på hur stor andel barn som lever i familjer
med svag ekonomi.
Det är betydligt vanligare att barn med utländsk
bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

Med ”låg inkomst” menas lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet
(med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter.

3

15
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MILJÖER OCH PRODUKTER
OLYCKSFALL
Skadehändelser, framförallt fallolyckor och transportolyckor, är bland barn den vanligaste orsaken
till såväl dödsfall som vård på sjukhus, vilket visar
på vikten att jobba med säkra och trygga miljöer för
barn att växa upp i. Bland både män och kvinnor är
äldre människor överrepresenterade i olycksfall som
leder till sjukdom, behov av vård, eller död.

&ĂůůŽůǇĐŬŽƌϲϱͲϳϵĊƌ
ϮϬϬ
ϭϴϬ
ϭϲϬ
ϭϰϬ
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ

Olycksfall och skador utgör ett stort folkhälsoproblem. Skador är den vanligaste dödsorsaken bland
yngre människor. För äldre människor som drabbas av olycksfall, kan en skada betyda väsentligt
sänkt livskvalité under lång tid, kanske livet ut. Det
är därför viktigt att på olika sätt arbeta med miljöer
där skador uppstår för att förebygga olycksfall.
&ĂůůŽůǇĐŬŽƌĂŶƚĂůǀĊƌĚĂĚĞ
ƉĞƌϭϬϬϬϬŝŶǀ

ϰϬ
ϮϬ
Ϭ

<ǀŝŶŶŽƌϲϱͲϳϵĊƌZŝŬĞƚ

<ǀŝŶŶŽƌϲϱͲϳϵĊƌŽƌĊƐ

DćŶϲϱͲϳϵĊƌZŝŬĞƚ

DćŶϲϱͲϳϵĊƌŽƌĊƐ

Figur 7. Fallolyckor åldersgruppen 65-79 år, antal
vårdade per 10 000 inv.
Äldre var betydligt mer drabbade av fallolyckor än
andra åldersgrupper. Kvinnor var mer drabbade än
män och kvinnorna i Borås hade en något högre
andel fallolyckor än kvinnor i riket.
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Figur 6. Fallolyckor alla åldrar, antal vårdade4 per
10 000 inv.
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Kvinnor i Borås var något mer drabbade av fallolyckor jämfört med kvinnor i riket, medan männen låg på samma nivå.

&ůŝĐŬŽƌϬͲϭϰĊƌZŝŬĞƚ

&ůŝĐŬŽƌϬͲϭϰĊƌŽƌĊƐ

WŽũŬĂƌϬͲϭϰĊƌZŝŬĞƚ

WŽũŬĂƌϬͲϭϰĊƌŽƌĊƐ

Figur 8. Fallolyckor barn 0-14 år, antal vårdade per
10 000 inv.

4

Vårdade på sjukhus

Pojkar var betydligt mer drabbade av fallolyckor än
flickor och bland både pojkar och flickor i Borås,
var andelen större än i riket.
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SIMKUNNIGHET
Varje år drunknar åtta barn under 19 år i Sverige,
en övervägande del av dem är pojkar. Att kunna
simma är en livförsäkring. Vattenvana och simkunnighet är också viktigt ur ett socialt perspektiv,
många fritidsaktiviteter för barn och unga är knutna till vatten och utan simkunnighet blir barnet
utanför den gemenskapen.
Pojkar

Flickor

2013

97

95

2014

95

93

LUPP5 undersöker trygghet i olika miljöer bland
annat frågade man om känslan av trygghet ”på
stan”. 90 procent eller fler, i årskurs 8 och årskurs 2
gymnasiet, angav att de kände sig trygga i den miljön vid de senaste två mätningarna. Däremot var
det lägre andel bland flickorna, som upplevde det
egna bostadsområdet som tryggt kvälls- och nattetid.

Tabell 8. Simkunniga årskurs 6, andel i procent.
Simkunnigheten var oförändrad de två år som vi
mätt på 6:orna. Tidigare mättes simkunnighet i
årskurs 5. De flesta områden i Borås låg nära kommunens genomsnitt förutom Norrby som ligger
mycket under.
TRYGGHET
Åk 8
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2011

85

81

86

88

2012

79

80

90

92

2013

82

82

87

93

2014

78

78

89

87

Tabell 9. Andel elever som känner sig trygga på sin
skola, i procent.

Figur 9. Andel som avstått från aktivitet pga. oro för
att utsättas för brott, andel i procent6.
Oro för att utsättas för brott handlar om den upplevelse någon har för att i framtiden utsättas för
brott och har inte nödvändigtvis något samband
med reella hot, eller att det skulle förekomma
mycket brott i grannskapet.
Det fanns skillnader mellan olika områden, där
Norrby och Brämhult, Hässleholmen samt Göta
låg högst och Fristad och Viskafors lägst.

Fyra av fem ungdomar i både grundskolans årskurs
8 och gymnasiets årskurs 1 instämde i påståendet
”jag känner mig trygg på den här skolan”. Ingen
skillnad mellan kön, eller över tid fanns. Det var
en liten andel, mindre än fem procent som inte alls
kunde instämma i det påståendet.

5
6

LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2015).
Källa Mind Research (2015) Trygghetsmätning Borås
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FYSISK AKTIVITET
Fysisk aktivitet gynnar hälsan på många olika sätt.
Risken för övervikt minskar och en god kondition
minskar riskerna för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom
har regelbunden motion visat sig motverka oro,
ångest och sömnsvårigheter. Att röra sig regelbundet utomhus ger också dessa goda effekter högre
upp i åldern. Stärkta muskler och balansträning
minskar riskerna för fall.
Data för hela riket7 visar att mest fysiskt aktiva var
personer i åldern 16-29 år där drygt 70 procent av
gruppen var fysiskt aktiva. I åldersgruppen 45-64
år var ungefär två tredjedelar fysiskt aktiva och i
den äldsta åldersgruppen 65-84 år, knappt 60 procent. Personer med högre inkomster och bättre utbildning var i högre grad fysiskt aktiva, än de med
lägre inkomster och utbildning.
Kvinnor
Riket Borås
2004-2007
2005-2008
2006-2009
2007-2010
2008-2011
2009-2012
2010-2013
2011-2014

63
63
64
64
64
64
64
64

62
62
61
63
64
64
64
64

Män
Riket Borås
66
65
66
66
66
66
66
67

66
65
65
65
63
63
63
64

Tabell 10. Andel fysiskt aktiva (30 min/dag) efter
region, kön och år, i procent.
Andelen fysiskt aktiva var den samma i Borås som
riket. Inga signifikanta förändringar kunde ses över
tid, inte heller skillnader mellan könen.

7

Nationella folkhälsoenkäten

Åk 8
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2011

45

27

38

19

2012

45

35

42

23

2013

51

30

44

21

2014
46
31
45
26
Tabell 11. Andel elever som tränar minst 4 gånger/
vecka på sin fritid, i procent.
Nära hälften av pojkarna och en tredjedel av flickorna tränade ofta och regelbundet på sin fritid.
Andelen ökade bland gymnasieelever mellan 2011
och 2014.
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MATVANOR OCH LIVSMEDEL
Goda matvanor i kombination med fysisk aktivitet
kan förebygga en rad hälsoproblem. Matvanorna
och därmed hur mat produceras påverkar också
miljön vilket i sin tur påverkar folkhälsan.
FRUKT OCH GRÖNT
Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor pekar
mot att det är få vuxna, drygt tio procent av kvinnorna och sex procent av männen i Borås som äter
frukt och grönt i den mängd som rekommenderas. (500 gram för en kvinna och 700 gram för en
man per dag). Nivån är den samma som för riket
och har inte förändrats över den tid som undersökningen gjorts.
ENERGIBALANS
Två tredjedelar av kvinnorna och drygt 40 procent
av männen i Borås är normalviktiga. 12-14 procent av både män i kvinnor har fetma. Nivåerna är
de samma som för riket och har inte ändrats över
den tid som mätningarna gjorts.
BMI BARN
Pojkar

Flickor

2012

97

98

2013

95

95

2014

96

AMNINGSFREKVENS
Amning helt eller delvis
när barnet är 6 månader
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Riket

Figur 10. Ammar helt eller delvis när barnet är sex
månader, andel i procent.
Sedan 2003 ges rekommendationen att barn bara
får bröstmjölk fram till sex månaders ålder. Bröstmjölk innehåller alla de näringsämnen ett barn behöver och tillförseln regleras efter barnets behov.
Amning innebär skydd mot en del infektioner.
Amningsfrekvensen har minskat över åren och ligger något lägre i Borås jämfört med riket.

97

Tabell 12. Barn årskurs 4 med BMI lägre än 24,
andel i procent.
8

Andelen barn med högt BMI har inte ändrats
nämnvärt de senaste tre åren, och ser man längre
tillbaka är nivån i stort sett den samma sedan 2001.

8

Borås

BMI- body mass index, ett värde för relationen vikt och längd
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TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL
Tobak, alkohol och narkotika medför stora problem med ohälsa. Tobak beräknas orsaka 12 000
dödsfall per år9 och runt 100 000 insjuknade, alkohol 4 50010 dödsfall och narkotika nära 60011
döda.

Har aldrig rökt
90
80
70
60
50
40

Det har varit en positiv utveckling bland ungdomar när det gäller alkohol och tobak med senarelagd debut och minskad användning. När det gäller narkotika anses läget vara oförändrat.
TOBAK
Även bland vuxna har andelen dagligrökare minskat över åren. Tobaksvanorna undersöks i enkäten
Hälsa på lika villkor. Vid mätningen 2004-2007
var det 19 procent av kvinnorna och 15 procent
av männen i Borås som rökte dagligen. I senaste
mätningen 2011-2014 var det 15 procent av kvinnorna och 14 procent av männen. Det var något
större andel rökare i Borås jämfört med riket som
helhet.
Andelen ungdomar som uppgav att de aldrig rökt
hade ökat. Bland ungdomarna i årskurs 8 var det
bara en av fem som rökt. Bland gymnasieeleverna
var det vanligare, två av tre flickor och hälften pojkar.
Andelen som uppgav att de rökte varje eller nästan
varje dag var 2014 en procent i årskurs 8 och cirka
tio procent på gymnasiet.

30
20
10
0
2011

2012

Åk 8 Pojkar

Åk 8 Flickor

2013
Åk 1 gy Pojkar

2014
Åk 1 gy Flickor

Figur 11. Har aldrig rökt, andel i procent.
ALKOHOL
Dödlighet alkoholindex
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Kvinnor Riket

Kvinnor Borås

Män Riket

Män Borås

Figur 12. Dödlighet alkoholindex, antal per 10 000
inv
Dödlighet i alkoholrelaterade diagnoser har minskat. Alkoholkonsumtionen ökade i början av
2000-talet till som mest drygt 10 liter, 100% alkohol per person 15 år och äldre, inklusive resandeinförsel med mera. Därefter har konsumtionen
minskat och var 2012 cirka 9 liter12.
Alkoholvården har förbättrats genom insatser
inom prevention och behandling och att det tunga
drickandet numera hejdas och fångas upp i behandlingsystemet13.

Tobaksfakta 2014 10 Socialstyrelsen 2012 11 Socialstyrelsen 2014
12
Trolldal, Leifman, 2014 13 Andreasson, 2012

9
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Det var ungefär 10 procent av kvinnorna och 20
procent av männen som hade riskabla alkoholvanor i Borås. Detta var samma nivå som för riket
som helhet.
Har inte druckit alkohol senaste tre månaderna
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2011

2012

Åk 8 Pojkar

2013

Åk 8 Flickor

Åk 1 gy Pojkar

2014
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Bland flickorna var andelen som uppgav att de
provat narkotika konstant över tid. Bland pojkarna
kunde en liten ökning ses.
DOPNING
I den regionala drogvaneundersökningen 2013,
var det en procent av både pojkar och flickor årskurs 9 i Borås, som uppgav att de använt anabola
androgena steroider någon gång de senaste 12 månaderna. På gymnasiet var denna andel två procent
för pojkarna och noll för flickorna. Detta är i nivå
med riket.
SPEL

Åk 1 gy Flickor

Åk 8
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

Figur 13. Har inte druckit alkohol de senaste tre
månaderna, andel i procent.
När det gäller alkohol var det fler ungdomar i 8:an
som inte druckit jämfört med tidigare år. En liten
ökning för denna grupp kunde även ses på gymnasiet. Ungefär fyra procent av 8:orna i 2014 års
undersökning hade druckit tre eller fler gånger de
senaste tre månaderna. 2011 var det nio procent av
pojkarna och sex procent av flickorna i 8:an som
druckit så ofta. På gymnasiet var det ungefär var
tredje som druckit tre eller fler gånger de senaste
tre månaderna.
NARKOTIKA
I de mätningar som gjorts var cannabis det narkotikaslag som var vanligast. Det var tio procent av
männen och fem procent av kvinnorna 16-84 år, i
Borås som någon gång under livet provat cannabis.
Åk 8
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2011

97

98

88

94

2012

95

99

88

92

2013

94

95

86

90

2014
93
97
84
89
Tabell 13. Andel elever som inte använt narkotika,
i procent.

2013

85

90

80

91

2014

87

93

80

94

Tabell 14. Har inte spelat om pengar senaste 12
månaderna, andel i procent.
Det var något vanligare bland pojkar än bland
flickor att ha spelat något spel om pengar, köpt lotter, spelat på hästar eller spelat nätpoker.
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FOLKHÄLSA OCH VISIONSMÅLEN
I det här avsnittet kopplar vi de sju nationella prioriterade folkhälsopolitiska målområden som vi arbetar med i Borås, med stadens vision. Borås Stad
har sju visionsmål för år 2025. Det är framförallt
fyra av visionsmålen som har direkt anknytning till
de folkhälsopolitiska målområdena nämligen:

komst, idrottsevenemang, teater- eller biobesök,
senaste året. För Borås rapporterade tjugo procent
av invånarna lågt socialt deltagande. I data för hela
riket fann man att fler i den äldre gruppen hade
lågt socialt deltagande.

• Människor möts i Borås
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
• Företagandet växer genom samverkan
• Livskraftig stadskärna

VI TAR GEMENSAMT ANSVAR
FÖR BARN OCH UNGA
I Borås tar de vuxna medborgarna gemensamt ansvar för att barn och unga skall få goda uppväxtvillkor.

MÄNNISKOR MÖTS I BORÅS
Borås är staden där social, etnisk och kulturell
mångfald driver utvecklingen framåt.

Här är det målområdet barns och ungas uppväxtvillkor som knyter an till visionen. Resultat i välfärdsbokslutet pekar åt olika håll.

Utfallet av detta mål avspeglas framförallt i målområdena Delaktighet och inflytande och Ekonomiska
och sociala förutsättningar.

En stor andel, nio av tio, av barnen har någon vuxen att anförtro sig åt när de behöver. Barnens självskattade hälsa är god – betydligt över 90 procent
anser att den är god eller mycket god.

Vi kan se att valdeltagandet är högt i Borås, men
att det varierar mellan olika områden. Staden har i
många stycken en segregerad befolkning där människor med goda resurser finns i några områden och
människor med sämre förutsättningar i andra. Det
skiljer nästan 40 procentenheter i relativ medelinkomst mellan det område som har högst medelinkomst mot det med minst. Valdeltagandet följer i
stort samma mönster – goda inkomster högt valdeltagande och tvärtom.
Ungdomars upplevda möjlighet att påverka sin situation i skolan eller samhället är ett område som
kan utvecklas. Bara runt var fjärde tillfrågad anser
att de har mycket goda eller goda möjligheter att
framföra sina åsikter till de som styr i kommunen.
Och mellan en tredjedel och hälften anser att deras
möjligheter att påverka lektionstid och regler i skolan är tillfredsställande.
Möten innebär socialt deltagande. När Folkhälsomyndigheten mätt detta i enkät definierade man
lågt socialt deltagande som att man inte deltagit
i mer än en aktivitet av typen föreningssamman-

Tyvärr rapporterar många barn och unga frekventa
psykosomatiska besvär som tyder på att de upplever stress och oro. Och med stigande ålder ökar
denna oro. Ett bekymmer är också att så många
lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla
ämnen.
Å andra sidan trivs barnen bra i skolan och skolket
har minskat över tid.
De unga har goda möjligheter till motion eftersom
hälften tränar varje eller nästan varje dag på sin fritid. Många är också anslutna till föreningar – två
tredjedelar av dem i 8:an och cirka hälften av dem
i årskurs 1 gymnasiet.
En viktig jämlikhetsfråga är hur barnens familjer
har det ekonomiskt. Ungefär en tredjedel av barnen med utländsk bakgrund lever i familjer med
utsatt ekonomi. För barn med svensk bakgrund
är denna andel runt fem procent. Situationen har
dock förbättrats över åren.
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FÖRETAGANDET VÄXER
GENOM SAMVERKAN
I visionen nämns bland annat att all kompetens tas
tillvara och att arbetsgivarskapet präglas av socialt
ansvarstagande där Borås Stad ses som ett föredöme.
Förvärvsarbete är en central del i målområdet ekonomiska och sociala förutsättningar.
Ungefär fyra av fem boråsare i åldern 35-54 år är
förvärvsaktiv och andelen har ökat något lite de
senaste åren. I den lite äldre arbetskraften är förvärvsfrekvensen lägre, cirka 70 procent. Det finns
skillnader mellan olika områden med Fristad,
Sandhult och Dalsjöfors högst och Brämhult, Sjöbo lägst. Arbetslöshet bland ungdomar är fördelad
på samma sätt.
LIVSKRAFTIG STADSKÄRNA
Visionsmålet uttalar bland annat att staden skall
präglas av områden med etnisk, social och kulturell
mångfald.
Upplevelsen av ”trygghet ute på stan” är stark hos
ungdomarna, 90 procent eller fler upplever den
miljön som trygg. Däremot känns det egna bostadsområdet otryggt för en del av flickorna kvällsoch nattetid.
En del i det här välfärdsbokslutet talar för att arbete
återstår för att uppnå detta visonsmål. Skillnader
i medborgarnas ekonomiska förutsättningar mellan olika områden kan få konsekvenser på områden som känslan av delaktighet i samhället, barns
möjligheter till en bra uppväxt och medellivslängd.
Olikheter i de resurser som olika geografiska områden har behöver kompenseras, så att uppväxtvillkor och service blir så jämlik som möjligt.
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ÅTGÄRDSPLAN
I början av 2014 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om en åtgärdsplan för välfärdsbokslutet.
Planen togs fram av en arbetsgrupp under slutet
av 2013. Gruppen hade representation från utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, tekniska
förvaltningen, arbetslivsförvaltningen, stadsdelarna och fritids- och folkhälsoförvaltningen. I planen
presenterades fem områden:
•
•
•
•

Arbete, praktik eller studier för ungdomar,
Demokratifrågor ungdomar
Psykosomatisk ohälsa
Föreningsanknytning allmänt och med genus
perspektiv
• Ökade möjligheter för fysisk aktivitet allmänt
och med genusperspektiv
Planen pekade på att sociala skillnaderna i hälsa
till följd av ojämlika ekonomiska och sociala villkor var stora och att det fanns segregation inom
våra stadsdelar både socialt och etniskt. Åtgärderna
avsågs därför minska dessa skillnader och särskilt
riktas till dem med störst behov. Nedan återges förslagen under respektive rubrik.
ARBETE, PRAKTIK ELLER STUDIER
FÖR UNGDOMAR
Undersök om varje aktör med ansvar för denna
grupp utför sitt arbete optimalt, och identifiera
hinder. Här kan också hälsoekonomiska modeller
användas för att öka medvetenheten om de humanitära och ekonomiska vinsterna på sikt.
Skapa en katalog för handläggare - en samling av
de insatser för arbetslösa som ger överblick och
orienterbarhet för dem som kan ha behov av detta.
Bättre marknadsföring av de insatser som finns,
visa på möjligheterna och göra det känt på de forum där unga möts och hämtar information idag.
Skaffa fler platser för arbete, praktik, utbildning
och social träning – för att underlätta för handläggare och minska väntan för ungdomarna. Verk-

samheter i Borås Stad bör vara föredöme och ställa
upp med praktikplatser. Vi måste även verka för
att övriga offentliga sektorn och näringslivet ställer
upp på samma sätt.
Samordning med gymnasieskolan för avhoppare
och med feriearbetesverksamheten.
Följ upp de insatser som görs för att få bättre kunskap om vad som fungerar, och i vilka sammanhang.
Starta trainee-program inom vård och omsorg för
att bredda rekryteringsbasen till den sektorn. Sådana program kunde också vara aktuella inom de
tekniska sektorerna, eventuellt i samarbete med
kringliggande kommuner som också har rekryteringssvårigheter inom denna sektor.
DEMOKRATIFRÅGOR UNGDOMAR
Lyft upp intressanta exempel på elevinflytande på
pedagogforum, Pedagog Borås och i en samlad publikation.
Ge stöd och uppmärksamhet till lyckade lokala exempel och låt en eller flera personer verksamma i
skolan få uppdrag att vara inspiratörer för andra.
Varje skola bör uppmuntras ha ett pågående demokratiprojekt.
PSYKOSOMATISK OHÄLSA
Utveckla möten med föräldrar där man får diskutera och får råd om hur man kan agera som tonårsförälder.
Kartlägg skolornas arbetsmiljö lokalt med utgångspunkt från elevenkäten och ta med eleverna i arbetet för att främja hälsa och förebygga psykosomatiska problem.
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FÖRENINGSANKNYTNING –
ALLMÄNT OCH MED GENUSPERSPEKTIV
Erbjud, eventuell med hjälp av stimulansbidrag
föreningar/ föreningsstyrelser utbildning i genuskunskap.
Ge föreningar som har minst 40 procent av underrepresenterat kön i styrelsen stimulansbidrag.
Uppmuntra föreningar att bereda plats för ungdomar i styrelsen, eventuellt med hjälp av stimulansbidrag.
Unga Förenings Aktiva – att stödja aktivitet i föreningar och föreningsbildande enligt samma koncept som det framgångsrika ”Unga Företag” inom
grundskolans och fritidsgårdarnas ram.
Stimulera elevföreningar som utvecklar ungdomars
intressen, stärker sammanhållning och bidrar till
skolornas identitet.
ÖKADE MÖJLIGHETER FÖR FYSISK
AKTIVITET – ALLMÄNT OCH MED
GENUSPERSPEKTIV
Uppmuntra föreningslivet att erbjuda aktiviteter som flickor vill ha. Öka utbudet av kulturella
aktiviteter där ungdomar kan vara aktiva utövare.
Dans och teater är också fysiskt krävande.
Informera föräldrar om betydelsen av vardaglig
fysisk aktivitet och uppmuntra till gemensamt friluftsliv tillsammans med barnen.
Åtgärdsprogrammet tog upp många av de frågor
som Välfärdsbokslutet aktualiserar och föreslog insatser för:
att involvera barn och ungdomar i demokratiska
processer i skola, förenings- och samhällsliv,
att utjämna konsekvenserna av de skillnader i ekonomiska och sociala förutsättningar som olika områden har
att främja ungdomars psykiska hälsa.
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SLUTSATSER
OJÄMLIKHET I HÄLSA EN UTMANING
Välfärdsbokslutet visar på ojämlikhet mellan olika
områden i staden på flera punkter, ekonomi, utbildningsnivå, arbetslöshet och socialt stöd till barnen.
Det ligger en stor utmaning i att utveckla stadens
förutsättningar att skapa större jämlikhet i levnadsförhållanden och därmed hälsa. Ett steg på
vägen är att på olika sätt kompensera för olikheter
i uppväxtvillkor för barn och unga. Hit hör t.ex.
att satsa mer på föräldrastöd, föreningsverksamhet
och skola i utsatta områden.
Föräldrar som har ett arbete och egen försörjning
har bättre förutsättningar i sitt föräldraskap än de
som inte har det. Att satsa på arbete och utbildning
är därför en investering i hälsa på flera plan.
Att rikta resurser till skola, öka rekreationsmöjligheter och föreningsaktivitet i utsatta områden är
ett annat sätt. Verksamhet för barn och ungdom
bör så långt som möjligt vara gratis eller ha låga
avgifter för att inte bygga trösklar mot dem som
behöver verksamheten mest.
Förenings- och fritidsverksamhet kan i viss mån
kompensera barn med svagt socialt stöd genom att
utgöra alternativa nätverk. Deltagande i föreningar
kan öka barnens sociala kapital och vara ett stöd
när föräldraskapet sviktar. Dessutom bidrar föreningsdeltagande till samhörighet och förståelse mellan olika grupper.
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
I SAMHÄLLET
Barn och unga redovisar i sina svar på hälsoenkäten
att mycket återstår för att ge dem inflytande i sin
vardag, både som elever i skolan och som medborgare. Ett ökat inflytande i skolan skulle sannolikt
öka motivationen för skolarbetet och därmed höja
andelen som går ur skolan med godkända betyg.
Att involvera barn och ungdomar i demokratiska
processer i skola, förenings- och samhällsliv är

utbildningssteg för en stabil demokrati. Det skapar också den känsla av sammanhang som är en
grundsten i en god hälsa och ger motståndskraft
mot påfrestningar.
EKONOMISKA OCH SOCIALA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Det skiljer sig i ekonomiska förutsättningar mellan
olika områden. Områden med fler eftergymnasialt
utbildade har i stor utsträckning högre medelinkomster än andra. Områden med låg förvärvsfrekvens har lägre valdeltagande. Att rikta utbildningsinsatser till lågutbildade är viktigt för att uppnå
större jämlikhet i hälsa.
BARNS
OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR
Resultaten i välfärdsbokslutet pekar åt lite olika
håll. Positivt är att nio av tio barn har någon vuxen
att prata förtroligt med, att den självskattade hälsan är god, att skoltrivseln är övervägande god och
att skolket minskat. Negativt är att en stor grupp
rapporterar psykosomatiska besvär. Insatser i form
av föräldrastöd och påverkan på skolans arbetsmiljö kan sannolikt förbättra situationen, men det
krävs också mer kunskap om vilka de bakomliggande orsakerna till ohälsan är. Barn som växer upp
i en utsatt ekonomisk situation behöver samhällets
stöd på olika sätt.
MILJÖER OCH PRODUKTER
Arbete för att minska skador och olycksfall bland
barn och äldre pågår i Borås utifrån kriterierna för
en säker och trygg kommun. Detta bör fortsätta,
liksom ansträngningarna att få alla barn simkunniga. Brottsförebyggande arbete, trygghetsvandringar i skolan och i bostadsområden, samt samverkansavtal mellan staden och polisen är relativt nya
systematiska sätt att öka medborgarnas trygghet.
FYSISK AKTIVITET
Möjligheterna till fysisk aktivitet är goda och varierande i Borås och det pågår utbyggnad och marknadsföring för att locka fler utövare. Bland barn
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och unga är flertalet aktiva och i den vuxna befolkningen många, men långtifrån alla.
MATVANOR OCH LIVSMEDEL
Systematiska insatser för att minska barnfetma
pågår inom barnhälsovården och elevhälsan. Studier på riksnivå visar att barnfetman minskar, något som ännu inte kan avläsas i Borås lokala data.
Skolor och förskolor arbetar för att vara positiva
förebilder.
ALKOHOL, TOBAK OCH NARKOTIKA
Det mångåriga systematiska arbetet för att minska
användningen av tobak, alkohol och narkotika
bland ungdomar visar nu resultat. Minskad tillgänglighet, direkt och indirekt genom information
till föräldrar och andra vuxna har gjort att debutåldern höjts och till exempel vardagsrökning bland
yngre tonåringar nu är sällsynt. På gymnasiet är
situationen sämre, en stor grupp dricker ofta och
mycket och det är många som har provat narkotika.
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TABELLER
OM VÅRA KÄLLOR
Varje år gör folkhälsoenheten en hälsoenkät i Borås
skolor, både kommunala och i de privata skolor
som vill delta. Enkäten omfattar knappt 30 frågor
och berör fritidsfrågor, sociala frågor och levnadsvanor. Svarsfrekvensen är hög, år 2014 var den 86
procent i årskurs 8 och 85 procent på gymnasiet.
Vi har valt att redovisa data uppdelat på område
och kön som medianen av de redovisade åren, för
att undvika att redovisa data som har lägre antal än
sex personer som grund.
Folkhälsodatabasen (kallas folkhälsodata i denna
sammanställning) produceras av Folkhälsomyndigheten och innehåller kvalitetssäkrade data för
de olika folkhälsomålen. Myndigheten hämtar sina
data från olika register, samt från den nationella
folkhälsoenkäten s (Hälsa på lika villkor) om genomförs årligen i ett urval av befolkningen 16-84 år.
TOLKNING
Vi har två typer av data i våra tabeller. Registerdata
som valdeltagande, olycksfall, simkunnighet, betyg
och enkätdata som data från vår hälsoenkät och
nationella folkhälsoenkäten. Registerdata har generellt hög kvalité och återspeglar i stort sett verkligheten. Enkätdata måste man däremot vara mer
försiktig med när man tolkar. Slumpen för vilka
som svarat kan ge skillnader i resultatet, jämfört
med om alla hade svarat.
När man som vi gjort bryter ner materialet på både
kön och område, blir underlaget mindre och slumpens inverkan större. På data från nationella folkhälsoenkäten ligger felmarginalen på ungefär plus/
minus fem procent på data för Borås.
I vår hälsoenkät när den är nedbruten på område
och kön, också minst fem procent. Data från hälsoenkäten på kommunnivå har inte så stor felmarginal – ca 1-2 procent. Jämförelser mellan områden och över tid kräver att det varit förändringar
på flera procentenheter för att man skall kunna tala
om en trolig skillnad större än slumpen.
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DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET
VALDELTAGANDE
2002

2006

2010

2014

Borås

78,3

79,1

81,7

82,1

Riket

77,9

79,4

81,6

82,8

Tabell 1: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.
Källa: Valmyndigheten.
Område

2002

2006

2010

2014

Brämhult

73,6

73,8

75,9

73,3

Dalsjöfors

85

84,4

86,6

86,6

Trandared

78

78,7

80,4

81

75

75,4

76,8

78,2

75,3

76,8

80,2

80,2

Sandhult

85

85,5

87,5

87,7

Viskafors

79,4

79,2

82,1

82,5

Centrum

78,9

79,5

81,7

81,8

Fristad

83,8

84,3

87

87,1

Sjöbo

67,5

68,6

73,6

73,2

Borås

78,3

79,1

81,7

82,1

Riket

77,9

79,4

81,6

82,8

Std Öster

Std Väster
Göta
Norrby

Std Norr

Tabell 2: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.
Källa: Valmyndigeten, bearbetning folkhälsoenheten.
SOCIALT OCH KULTURELLT DELTAGANDE
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

19

20

20

20

2005-2008

19

21

20

21

2006-2009

19

21

21

22

2007-2010

18

21

20

23

2008-2011

18

24

21

24

2009-2012

19

23

21

23

2010-2013

19

24

22

23

2011-2014

20

24

22

24

Tabell 3: Lågt socialt deltagande, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.
Definition: Lågt socialt deltagande, att man deltagit en gång per år eller mindre i en aktivitet av typen
föreningssammankomst, idrottsevenemang, teater- eller biobesök.
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TILLIT TILL ANDRA
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

27

30

26

28

2005-2008

27

30

27

28

2006-2009

27

28

27

26

2007-2010

27

26

26

27

2008-2011

26

29

27

27

2009-2012

27

29

27

27

2010-2013

27

30

27

27

2011-2014

27

30

27

27

Tabell 4: Saknar tillit till andra, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.
Definition: Svarat nej på frågan - tycker du att man i allmänhet kan lita på andra människor?
INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET
Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

31

29

30

Brämhult

35

29

32

Dalsjöfors

23

22

22

Trandared

37

30

34

Std Väster

28

35

32

Göta

25

42

33

Norrby

35

34

34

Sandhult

29

34

30

Viskafors

34

37

35

Std Norr

38

37

36

Centrum

23

31

30

Fristad

40

43

41

Sjöbo

38

33

34

Borås

32

33

32

Tabell 5: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, median 2011-14 andel i procent.
Område

2011
Pojkar Flickor Tot.

2012
Pojkar Flickor Tot.

2013
Pojkar Flickor

Tot.

2014
Pojkar Flickor Tot.

Std Öster

29

33

31

32

21

24

28

30

29

32

28

30

Std Väster

28

42

35

34

33

34

27

34

30

25

36

30

Std Norr

37

32

34

27

35

31

39

38

37

39

40

39

Borås

32

35

33

32

29

30

30

33

32

31

33

31

Tabell 6: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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Åk 8

Kille

Tjej

Kille

Åk 1 gy

Tjej

2011

24

21

28

24

2012

24

14

27

22

2013

25

16

31

23

2014

31

26

26

17

Tabell 7: Möjlighet att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel som svarat mycket
eller ganska stora möjligheter, i procent.
Källa: Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

EKONOMISKA OCH SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖRVÄRVSFREKVENS
Område

2009
Kvinnor Män

Tot.

2010
Kvinnor Män

Tot.

2011
Kvinnor Män

Tot.

2012
Kvinnor Män

Tot.

Std Öster
Brämhult

70

74

72

71

74

73

73

75

74

74

76

75

Dalsjöfors

90

92

91

90

93

92

91

93

92

90

93

92

Trandared

80

81

81

81

83

82

83

84

84

82

83

83

Göta

77

78

78

78

81

79

79

81

80

79

82

81

Norrby

74

77

75

76

77

77

77

79

78

77

78

78

Sandhult

91

94

92

91

94

93

92

95

93

91

95

93

Viskafors

83

87

85

87

89

88

87

90

89

87

89

88

Centrum

85

87

86

87

88

87

87

89

88

88

89

88

Fristad

88

92

90

90

93

91

91

94

93

92

93

93

Sjöbo

72

74

73

71

77

74

73

79

76

73

79

76

Borås

81

84

82

82

85

84

83

86

84

84

86

85

Std Väster

Std Norr

Tabell 8: Förvärvsfrekvens åldrarna 35-54, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB AMPAC.
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Område

2009
Kvinnor Män

Tot.

2010
Kvinnor Män

Tot.

2011
Kvinnor Män

Tot.

2012
Kvinnor Män

Tot.

Std Öster
Brämhult

59

65

62

61

65

63

60

68

64

62

68

65

Dalsjöfors

75

79

77

78

83

80

78

83

80

61

82

70

Trandared

64

70

67

64

72

68

69

74

71

70

73

72

Göta

65

64

65

66

65

65

66

68

67

68

70

69

Norrby

61

66

64

62

67

64

62

69

66

63

69

66

Sandhult

74

74

74

75

80

77

76

82

79

76

82

79

Viskafors

67

73

70

67

74

71

68

77

73

71

78

74

Centrum

75

75

75

76

76

76

76

78

77

77

78

77

Fristad

69

81

75

72

82

77

73

83

78

74

82

78

Sjöbo

54

54

54

55

57

56

56

59

58

53

61

57

Borås

67

71

69

68

72

70

61

67

64

70

74

72

Std Väster

Std Norr

Tabell 9: Förvärvsfrekvens åldrarna 55-64 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB AMPAC.
ARBETSLÖSHET UNGDOMAR
Män

Kvinnor

2011

4,0

3,3

2012

4,2

3,5

2013

4,6

2,9

2014

3,8

2,9

Tabell 10: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.
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2011
Män Kvinnor Tot.

2012
Män Kvinnor Tot.

Std Öster

4,9

4,5

4,7

5,5

4,4

5,0

5,5

4,2

4,9

3,8

3,7

3,8

Brämhult

5,7

6,1

5,9

7,9

6,5

7,2

7,6

7,2

7,4

6,2

5,4

5,8

Dalsjöfors

3,7

4,0

3,8

4,0

2,9

3,5

2,6

2,3

2,4

1,8

1,8

1,8

Trandared

5,0

3,2

4,1

4,1

3,4

3,7

5,6

2,8

4,2

3,0

3,4

3,2

Std Väster

3,3

3,2

3,3

4,2

3,7

4,0

4,0

2,7

3,4

4,5

3,0

3,7

Göta

3,4

3,5

3,4

4,5

2,9

3,7

4,1

2,4

3,2

3,9

3,6

3,7

Norrby

4,1

3,0

3,5

4,8

5,5

5,1

4,5

3,4

4,0

4,2

2,2

3,2

Sandhult

2,3

3,6

2,9

2,2

*

1,9

4,2

*

3,1

5,4

2,7

4,2

Viskafors

2,8

2,8

2,8

4,4

4,5

4,4

2,6

2,8

2,7

5,2

3,9

4,6

Std Norr

3,9

2,5

3,2

2,8

2,5

2,6

4,5

2,1

3,2

3,0

2,1

2,5

Centrum

3,2

1,7

2,4

2,8

1,9

2,3

3,9

1,7

2,7

2,4

1,6

1,9

Fristad

3,2

2,5

2,9

3,7

3,7

3,7

4,9

2,2

3,7

3,3

1,0

2,3

Sjöbo

5,7

4,4

5,0

2,0

3,2

3,2

5,2

2,8

3,9

4,0

3,6

3,8

Borås

4,0

3,3

3,7

4,2

3,5

3,9

4,6

2,9

3,7

3,8

2,9

3,3

Område

2013
Män Kvinnor Tot.

2014
Män Kvinnor Tot.

Tabell 11: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.
*) <6, redovisas ej.
Riket

Antal brott

Borås

1996

1 328

922

1997

1 346

1 033

1998

1 331

969

1999

1 342

1 017

2000

1 365

1 104

2001

1 330

1 297

2002

1 376

1 264

2003

1 401

1 209

2004

1 388

1 217

2005

1 375

1 222

2006

1 349

1 158

2007

1 428

1 205

2008

1 494

1 246

2009

1 512

1 120

2010

1 461

1 130

2011

1 499

1 114

2012

1 473

1 144

2013

1 460

1 139

Tabell 12: Antal anmälda brott per 10 000 inv.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
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UTBILDNINGSNIVÅ
Kvinnor

Riket

Män

Kvinnor

Borås

Män

2001

37

31

32

27

2002

39

32

33

28

2003

40

33

35

29

2004

42

34

36

30

2005

43

35

37

30

2006

44

35

38

31

2007

46

36

39

31

2008

47

37

41

32

2009

48

37

42

32

2010

49

38

43

32

2011

50

39

44

33

2012

51

39

46

34

2013

52

39

46

34

Tabell 13: Eftergymnasial utbildning, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
Område

2010
Kvinnor Män

Tot.

2011
Kvinnor Män

Tot.

2012
Kvinnor Män

Tot.

2013
Kvinnor Män

Tot.

Std Öster
Brämhult

39

36

37

40

36

38

40

37

39

40

38

39

Dalsjöfors

37

25

31

38

25

31

40

26

33

41

27

34

Trandared

33

28

31

34

28

31

36

28

32

36

30

33

Göta

34

31

32

35

31

33

36

31

34

37

33

35

Norrby

37

33

35

39

34

36

39

35

37

40

36

38

Sandhult

44

37

41

46

38

42

47

38

43

47

39

43

Viskafors

30

20

25

31

21

26

32

21

26

32

20

26

Centrum

44

39

41

44

40

42

45

40

43

46

40

43

Fristad

36

28

32

38

28

33

39

29

34

40

29

34

Sjöbo

29

24

26

30

24

27

31

26

28

33

26

29

Borås

37

31

34

38

31

35

39

32

36

40

32

36

Std Väster

Std Norr

Tabell 14: Personer med eftergymnasial utbildning 34-54 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB.
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INKOMSTFÖRDELNING
Område
Öster
Brämhult

93

Dalsjöfors

108

Trandared

96

Väster
Göta

95

Norrby

93

Sandhult

122

Viskafors

100

Norr
Centrum

106

Fristad

109

Sjöbo

84

Borås

100

Tabell 15: Medelinkomst i procent av kommunens, för områden i Borås 2013.
2009

2010

2011

2012

2013

Brämhult

92

91

91

92

93

Dalsjöfors

108

108

108

108

108

Trandared

96

96

96

95

96

Göta

94

94

95

95

95

Norrby

94

93

93

93

93

Sandhult

120

120

121

121

122

Viskafors

101

101

102

101

100

Centrum

106

106

106

106

106

Fristad

109

110

109

108

109

Sjöbo

85

84

84

85

84

Borås

100

100

100

100

100

Std Öster

Std Väster

Std Norr

Tabell 16: Medelinkomst i procent av kommunens, för områden i Borås 2009-13.
Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2014

2010

2011

2012

2013

Std Öster

4,9

4,6

4,5

4,5

Brämhult

9,6

9,1

9,1

8,9

Dalsjöfors

0,8

0,8

0,7

0,8

Trandared

3,7

3,4

3,4

3,4

Std Väster

4,0

3,7

3,6

3,6

Göta

4,1

3,6

3,4

3,2

Norrby

7,2

6,9

6,6

6,8

Sandhult

0,5

0,4

0,4

0,5

Viskafors

2,1

2,1

2,1

2

Std Norr

2,1

1,8

1,9

1,9

Centrum

1,5

1,1

1,2

1,3

Fristad

0,6

0,7

0,7

0,6

Sjöbo

4,6

4,1

4,2

3,9

Borås

3,6

3,3

3,3

3,3

45

Tabell 17: Ekonomisk bistånd i kommundelar personer 20 år och över, andel av befolkningen i procent.
Källa: Borås Stad, snabbfakta ekonomiskt bistånd i kommundelar.
Inkl. introduktionsersättning för flyktingar.
Område

2010
Kvinnor Män

Tot.

2011
Kvinnor Män

Tot.

2012
Kvinnor Män

Tot.

2013
Kvinnor Män

Tot.

Std Öster
Brämhult

6

10

8

5

5

5

8

10

9

7

7

7

Dalsjöfors

3

1

2

5

4

4

16

9

12

2

3

2

Trandared

3

9

6

7

5

6

6

5

5

6

14

10

Göta

2

8

5

3

12

7

3

10

6

2

7

4

Norrby

8

9

8

0

5

3

2

2

2

0

11

6

Sandhult

4

2

3

4

8

6

4

2

3

2

0

1

Viskafors

0

6

3

5

9

7

5

7

6

8

5

6

Centrum

4

9

7

3

8

5

2

5

3

4

8

6

Fristad

2

5

3

2

3

2

2

2

2

2

5

3

Sjöbo

6

14

10

4

12

8

2

7

5

0

14

7

Borås

4

7

6

4

7

5

5

6

5

3

8

5

Std Väster

Std norr

Tabell 18: Döda per 1000 inv 55-64 år.
Källa: SCB 2014.
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BARNS OCH UNGAS UPPVÄXTVILLKOR
NÅGON VUXEN ATT PRATA FÖRTROLIGT MED
Pojkar

Flickor

2011

87

86

2012

87

92

2013

92

87

2014

87

85

Tabell 19: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8, andel i procent.
Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

88

87

88

Brämhult

88

88

88

Dalsjöfors

88

89

88

Trandared

93

83

89

Std Väster

87

87

87

Göta

88

83

86

Norrby

84

85

82

Sandhult

90

94

93

Viskafors

89

86

87

Std Norr

90

90

90

Centrum

90

92

92

Fristad

92

93

92

Sjöbo

86

87

86

Borås

87

87

88

Tabell 20: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8, median 2011-14,
andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
Område

2011
Pojkar Flickor Tot.

2012
Pojkar Flickor Tot.

2013
Pojkar Flickor

Tot.

2014
Pojkar Flickor Tot.

Std Öster

88

85

87

87

92

89

92

87

89

87

86

87

Std Väster

83

87

85

85

92

88

93

86

90

88

85

86

Std Norr

91

85

88

90

93

92

90

92

91

88

88

88

Borås

87

86

86

87

92

89

92

87

89

87

85

85

Tabell 21: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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SJÄLVSKATTAD HÄLSA
Pojkar

Flickor

2011

97

93

2012

95

96

2013

96

94

2014

96

92

Tabell 22: Min hälsa är bra eller mycket bra, andel i procent årskurs 8.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
PSYKOSOMATISKA BESVÄR
Pojkar

Åk 8

Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

Huvudvärk varje vecka

26

48

34

54

Ont i magen varje vecka

17

35

21

41

Känt sig nere varje vecka

23

46

31

54

Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka

47

63

52

67

Känt sig nervös varje vecka

32

49

37

55

Haft svårt att somna varje vecka

36

39

45

52

Tabell 23: Angett detta besvär en gång i veckan eller oftare, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
SKOLK
Pojkar

Åk 8

Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2011

77

75

64

66

2012

78

80

70

75

2013

79

82

76

78

2014

82

82

77

78

Flickor

Pojkar

Tabell 24: Brukar aldrig skolka, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
BETYG
Pojkar

Borås

Riket

Flickor

2011

75

83

75

80

2012

77

83

74

81

2013

74

81

74

80

2014

77

82

74

80

Tabell 25: Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen, andel i procent.
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Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

67

77

73

Boda

63

71

68

Dalsjöfors

73

84

79

Std Väster

74

80

77

Daltorp

67

85

76

Särla

74

62

69

Sandgärd

84

91

88

Viskafors

72

73

71

Std Norr

79

85

82

Engelbrekt

88

88

88

Fristad

77

88

83

Erikslund

70

63

68

Borås kommunala

75

81

78

Borås samtliga

76

83

80

Riket

74

80

77

Tabell 26: Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen, median 2011-14, andel i procent.
Område

2011
Pojkar Flickor Tot.

2012
Pojkar Flickor Tot.

2013
Pojkar Flickor

Tot.

2014
Pojkar Flickor Tot.

Std Öster

66

77

71

68

82

75

58

77

68

73

77

75

Std Väster

78

84

80

73

81

77

70

77

73

75

79

76

Std Norr

78

84

81

83

88

85

80

84

82

76

85

80

Borås kom.

74

82

78

75

81

78

70

79

74

75

80

77

Borås samtl. 75

83

79

77

83

80

74

81

77

77

82

80

Riket

80

77

74

81

77

74

80

77

74

80

77

75

Tabell 27: Andel elever i årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen, andel i procent.
Källa: Skolverket, Siris databas.
MEDLEM FÖRENING
Pojkar

Åk 8

Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2011

65

65

54

44

2012

68

64

51

49

2013

66

61

53

42

2014

69

62

55

48

Tabell 28: Är du medlem i en förening, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

67

64

66

Brämhult

67

60

65

Dalsjöfors

70

71

71

Trandared

72

50

62

Std Väster

70

65

68

Göta

71

57

64

Norrby

76

63

68

Sandhult

72

73

73

Viskafors

59

61

62

Std Norr

70

66

68

Centrum

71

67

67

Fristad

76

76

76

Sjöbo

54

53

55

Borås

67

63

66

49

Tabell 29: Är medlem i en förening årskurs 8, median 2011-14, andel i procent.
Område

2011
Pojkar Flickor Tot.

2012
Pojkar Flickor Tot.

2013
Pojkar Flickor

Tot.

2014
Pojkar Flickor Tot.

Std Öster

65

64

65

63

60

61

69

65

67

71

63

68

Std Väster

69

68

68

70

64

67

66

60

63

71

65

68

Std Norr

62

63

62

72

72

72

69

65

67

70

67

68

Borås

65

65

65

68

64

66

66

61

64

69

62

66

Tabell 30: Är medlem i en förening årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, elevenkäten.
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BARN OCH EKONOMI
Andel barn med utländsk bakgrund
Riket
Borås

Andel barn med svensk bakgrund
Riket
Borås

2002

32,4

34

7,7

6

2003

31,4

32,8

7,5

5,9

2004

31,6

33,4

7,7

6,4

2005

31

31,1

7,2

6,1

2006

30,2

29,3

6,3

5,6

2007

28,5

27,6

5,3

4

2008

29,5

27,9

5,4

4,1

2009

31,9

31

6,3

4,7

2010

31,2

31,2

6

4,8

2011

29,8

29

5,5

4,3

2012

29,1

27,7

5,2

4

Tabell 31: Barn i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodatbasen.
Definition: Ekonomiskt utsatt hushåll: Vars inkomst understiger normen för lägsta utgiftsnivå baserad på
den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter.

MILJÖER OCH PRODUKTER
OLYCKSFALL
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

1998-2000

90

98,7

65

69,8

1999-2001

90,2

97,5

65,5

67,3

2000-2002

89,7

95,7

65,3

63,9

2001-2003

89,7

93,1

65,4

62,3

2002-2004

89,5

90,7

65,2

62

2003-2005

89,9

88,7

65,4

60,9

2004-2006

90,1

91,4

65

60,8

2005-2007

89,1

90,1

64,1

63,1

2006-2008

88,8

91,7

63

65

2007-2009

88,9

92,4

63,2

67

2008-2010

90,3

96,4

64,1

65,2

2009-2011

90,5

98,5

65,2

64,2

2010-2012

90,5

96,3

65,8

65,8

2011-2013

89,4

95,5

65,4

68,4

Tabell 32: Fallolyckor, alla åldersgrupper. Vårdade per 10 000 inv.
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Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

1998-2000

177,9

169,1

117,9

115,1

1999-2001

178

170,2

119

120

2000-2002

175,7

175,7

118,7

120,3

2001-2003

174,3

178,6

118,2

111,1

2002-2004

170,9

172

117,5

118,8

2003-2005

168,9

156,4

117,9

115,4

2004-2006

166,5

166

117,5

109,9

2005-2007

163,2

160,1

115,6

99,1

2006-2008

161,9

164,1

113,3

97,7

2007-2009

160,7

158

112,6

107,1

2008-2010

161,4

162,1

113,4

104,8

2009-2011

156,5

171,1

112,8

101,8

2010-2012

153,9

167,8

114,6

104,8

2011-2013

150,4

169,3

115,7

114,9

Tabell 33: Fallolyckor, åldern 65-79 år, vårdade per 10 000 inv.
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

1998-2000

41

54,3

61,4

85,3

1999-2001

40,2

49,8

61,7

84

2000-2002

39,3

44,3

62

76,3

2001-2003

39,3

44,6

62,3

70,7

2002-2004

40,9

46,7

62,3

64,5

2003-2005

42,5

47,1

61,9

66,8

2004-2006

42,9

51,3

61,5

64,9

2005-2007

42,7

47,6

60,9

70,3

2006-2008

42,4

48,1

59,8

72,6

2007-2009

43,4

51,3

59,8

87,6

2008-2010

43

55,7

59,6

93,1

2009-2011

42,8

59,3

59,5

88,4

2010-2012

41,3

56,9

57,8

81,4

2011-2013

40,3

56,2

56,4

77,3

Tabell 34: Fallolyckor, åldern 0-14 år, vårdade per 10 000 inv.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
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SIMKUNNIGHET
Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

97

94

96

Brämhult

*

*

*

Dalsjöfors

*

*

*

Trandared

*

*

*

Std Väster

93

90

91

Göta

88

100

92

Norrby

85

70

77

Sandhult

99

99

99

Viskafors

96

94

95

Std Norr

99

99

99

Centrum

99

98

99

Fristad

100

99

100

Sjöbo

98

97

97

Borås

96

94

95

Tabell 35: Simkunnighet årskurs 6, median 2013-14, andel i procent.
För stadsdel Öster gjordes ingen särredovisning per område 2013, därav saknade uppgifter.
Pojkar

2013
Flickor

Pojkar

2014
Flickor

Totalt

Std Öster

97

94

96

97

93

95

Std Väster

95

92

93

91

88

89

Std Norr

100

99

100

98

98

98

Borås

97

95

96

95

93

94

Totalt

Tabell 36: Simkunnighet årskurs 6, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten.
TRYGGHET
Pojkar

Åk 8

Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2011

85

81

86

88

2012

79

80

90

92

2013

82

82

87

93

2014

78

78

89

87

Tabell 37: Känner mig trygg på den här skolan, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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FYSISK AKTIVITET
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

63

62

66

66

2005-2008

63

62

65

65

2006-2009

64

61

66

65

2007-2010

64

63

66

65

2008-2011

64

64

66

63

2009-2012

64

64

66

63

2010-2013

64

64

66

63

2011-2014

64

64

67

64

Tabell 38: Fysiskt aktiva (30 min/dag) efter region, kön och år, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata enkät. Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning
bland befolkningen 16-84 år. Fysiskt aktiv = minst 30 minuter per dag Felmarginal ca 1 procent riket,
5 procent Borås.
Pojkar

Åk 8

Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2011

45

27

38

19

2012

45

35

42

23

2013

51

30

44

21

2014

46

31

45

26

Tabell 39: Tränar varje eller nästan varje dag på sin fritid, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

MATVANOR OCH LIVSMEDEL
FRUKT OCH GRÖNT
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

13

14

4

5

2005-2008

13

14

5

5

2006-2009

13

14

5

5

2007-2010

13

14

5

6

2008-2011

13

10

5

6

2009-2012

12

11

5

6

2010-2013

12

11

5

6

2011-2014

12

11

6

6

Tabell 40: Frukt och grönsaksintag, äter rekommenderat intag, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata enkät.
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ENERGIBALANS
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

58

58

46

44

2005-2008

58

60

45

44

2006-2009

57

60

45

43

2007-2010

56

60

45

42

2008-2011

56

57

44

44

2009-2012

55

56

44

44

2010-2013

55

56

43

45

2011-2014

55

56

43

45

Tabell 41: Normalviktiga i befolkningen, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata enkät.
Definition: BMI 18,4-24,9.
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

12

13

11

11

2005-2008

12

12

11

12

2006-2009

13

11

12

13

2007-2010

13

11

13

14

2008-2011

13

13

13

12

2009-2012

13

14

14

13

2010-2013

14

14

14

13

2011-2014

14

14

14

12

Tabell 42: Fetma i befolkningen, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.
Definition: BMI 30 eller över.
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Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

95

97

97

Brämhult

95

97

97

Dalsjöfors

97

100

97

Trandared

96

95

95

Std Väster

96

96

96

Göta

96

97

96

Norrby

98

96

97

Sandhult

97

97

97

Viskafors

93

96

95

Std Norr

97

97

98

Centrum

96

98

97

Fristad

99

100

99

Sjöbo

95

91

95

Borås

96

97

97
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Tabell 43: Barn årskurs 4 med BMI lägre än 24, median 2012-14 andel i procent.
Pojkar

2012
Flickor

Totalt

Pojkar

2013
Flickor

Totalt

Pojkar

2014
Flickor

Totalt

Std Öster

97

97

97

93

94

94

95

99

97

Std Väster

97

100

97

96

96

96

96

96

96

Std Norr

97

99

98

97

97

97

98

97

98

Borås

97

98

97

95

95

95

96

97

97

Område

Tabell 44: Barn årskurs 4 med BMI lägre än 24, andel i procent.
Källa: Borås Stad Skolhälsovården.
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AMNINGSFREKVENS
Riket

Borås

1998

73,3

73,1

1999

72,9

69,1

2000

72,2

70,5

2001

72,4

67,9

2002

72,5

71

2003

72,4

71,3

2004

72

68

2005

70,4

66,5

2006

69,2

64

2007

67,6

61,7

2008

66,5

62,5

2009

64,8

60,1

2010

62,5

57

2011

63

59,4

2012

62,7

54,6

Tabell 45: Amning när barnet är sex månader helt eller delvis, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

TOBAK, ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH SPEL
TOBAK
Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

79

78

79

Brämhult

81

81

80

Dalsjöfors

76

81

78

Trandared

80

74

76

Std Väster

75

79

77

Göta

70

71

71

Norrby

75

80

78

Sandhult

86

82

85

Viskafors

74

74

76

Std Norr

73

84

80

Centrum

75

79

77

Fristad

77

84

79

Sjöbo

69

83

78

Borås

77

80

78

Tabell 46: Har aldrig rökt årskurs 8, median 2011-14, andel i procent.
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Område

2011
Pojkar Flickor Tot.

2012
Pojkar Flickor Tot.

2013
Pojkar Flickor

Tot.

57

2014
Pojkar Flickor Tot.

Std Öster

68

72

70

79

78

79

79

78

78

86

84

85

Std Väster

67

74

70

72

82

77

78

77

77

80

80

80

Std Norr

65

74

69

72

85

79

79

83

81

74

85

80

Borås

67

73

69

75

81

78

78

78

78

80

82

81

Tabell 47: Har aldrig rökt årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, folkhälsoenkäten.
ALKOHOL
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

1998-2002

0,9

0,8

3,6

4,6

1999-2003

0,9

0,9

3,7

4,6

2000-2004

0,9

1

3,7

4,4

2001-2005

0,9

1

3,7

4,4

2002-2006

0,9

1,1

3,7

3,8

2003-2007

0,9

1,1

3,7

3,5

2004-2008

0,9

1,2

3,6

3,5

2005-2009

0,9

1,2

3,6

3,5

2006-2010

0,9

1,1

3,5

3,4

2007-2011

0,9

0,9

3,4

3,6

2008-2012

0,8

1

3,2

3,5

2009-2013

0,8

0,8

3,1

3,3

Tabell 48: Dödlighet alkoholindex antal per 10 000 inv.
Källa Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
Definition: Döda med dödsorsaker där ordet alkohol ingår. Alla alkoholorsakade dödsfall ingår därför inte.
Riket

Kvinnor

Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

13

12

22

21

2005-2008

14

12

21

21

2006-2009

14

14

21

20

2007-2010

14

14

21

22

2008-2011

13

12

21

21

2009-2012

13

11

21

21

2010-2013

13

11

20

21

2011-2014

13

11

20

21

Tabell 49: Riskabla alkoholvanor, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata enkät.
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Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Std Öster

81

80

81

Brämhult

88

84

85

Dalsjöfors

78

78

77

Trandared

85

73

79

Std Väster

83

81

82

Göta

73

72

72

Norrby

89

83

88

Sandhult

87

84

83

Viskafors

78

75

77

Std Norr

78

83

81

Centrum

75

79

78

Fristad

79

83

81

Sjöbo

81

86

84

Borås

81

80

80

Tabell 50: Har inte druckit alkohol de senaste tre månaderna årskurs 8, median 2011-14, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
Område

2011
Pojkar Flickor Tot.

2012
Pojkar Flickor Tot.

2013
Pojkar Flickor

2014
Pojkar Flickor Tot.

Tot.

Std Öster

79

76

77

79

76

78

83

83

83

89

87

87

Std Väster

75

78

76

79

83

81

87

77

82

87

83

85

Std Norr

75

77

76

79

85

82

79

81

80

77

84

81

Borås

76

77

76

79

81

80

82

79

80

84

84

84

Tabell 51: Har inte druckit alkohol de senaste tre månaderna årskurs 8, andel i procent.
NARKOTIKA
Pojkar

Åk 8

Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2011

97

98

88

94

2012

95

99

88

92

2013

94

95

86

90

2014

93

97

84

89

Flickor

Pojkar

Tabell 52: Har inte använt narkotika, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
SPEL
Pojkar

Åk 8

Åk 1 gy

Flickor

2013

85

90

80

91

2014

87

93

80

94

Tabell 53: Har inte spelat om pengar senaste 12 månaderna, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2014

59

60

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2014

UTVECKLING FÖR BORÅS STADS INDIKATORER I VÄLFÄRDSBOKSLUTET
Källor och vilka år som använts framgår av tabellerna tidigare i denna skrift.
Positiv utveckling –
förbättring

Ingen tydlig tendens –
vare sig bättre eller sämre

Indikator

1. Delaktighet och
LQÀ\WWDQGHLVDP
hället

Andel elever i åk 8 som
uppger att de får vara med
RFKSnYHUNDKXUOHNWLRQV
tiden används

30

Andel elever i åk 8 som är
medlem i någon förening



Andel öppet arbetslösa
LnOGHUQnU


3,9

$QGHOnUPHGHIWHU
gymnasial utbildning



$QGHOnUPHGHIWHU
gymnasial utbildning

3. Barn och ungas
uppväxtvillkor

9lOIlUGVERNVOXW
Pojkar
Flickor
/Män
/Kvinnor

VFB 2012

Målområden

2. Ekonomiska
och sociala
förutsättningar

Negativ utveckling –
försämring
7UHQGVHQDVWnUHQ

31

31

33

Oförändrad







Oförändrad

3,3

3,8

2,9

Positiv









Positiv

35









Positiv

)|UYlUYVIUHNYHQVnU

75









Positiv

)|UYlUYVIUHNYHQVnU











Positiv

)|UYlUYVIUHNYHQVnU

70









Oförändrad

Andel personer som ej
erhållit ekonomiskt
bistånd

97









Oförändrad

Döda per 1000 invånare
nU

5

5

8

3

Oförändrad

Andel simkunniga
HOHYHULnN









Oförändrad





Andel elever i åk 9 med
minst godkänt i samtliga
ämnen

80

80

77

82

Oförändrat

Andel elever i åk 8 som
uppger att de har en
vuxen i sin närhet de
kan prata öppet och
förtroligt med

89

85

87

85

Oförändrat
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Positiv utveckling –
förbättring
Målområden

Ingen tydlig tendens –
vare sig bättre eller sämre

Indikator

Negativ utveckling –
försämring
9lOIlUGVERNVOXW
Pojkar
Flickor
/Män
/Kvinnor

VFB 2012

7UHQGVHQDVWnUHQ

Andel elever i åk 8
som uppger att de inte
blivit mobbade de
senaste månaderna

83









Oförändrat

Andel elever i åk 8
som uppger att de
mår bra eller
myckert bra

95









Oförändrat

Andel elever i åk 1 gy
som uppger att
de har tillförsikt
inför framtiden

93









Oförändrat

Antal anmälda brott
per 1000 inv



1 139

0LOM|HURFK
produkter

Andel elever i åk 8
som uppger att de
känner sig trygga
i skolan

80

78

78

78

Oförändrat

9. Fysisk aktivitet

Andel elever i åk 8
som uppger att de är
fysiskt aktiva
JJUYHFND

81

80

81

77

Oförändrat

10. Matvanor
och livsmedel

Andel barn med BMI
XQGHULnN

97







Oförändrat

81

80

82

Positiv







Positiv

95

93

97

Oförändrat

11. Tobak, alkohol, Andel elever i åk 8
narkotika, dopning som inte har rökt
och spel



78

Andel elever i åk 8
som inte har druckit
alkohol de senaste
tre månaderna

80

Andel elever i åk 8
som inte har provat
narkotika

97

61



Oförändrat

Vill du veta mer om
Borås Stads arbete med Välfärdsbokslutet?
boras.se/folkhalsa

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
501 80 Borås
TEL: 033-35 70 00 WEBBPLATS: boras.se
POSTADRESS:

341 234 www.responstryck.se 2015 .04
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Torpa-Sjöbo 2:81, Nordskogen
Nordskog Invest AB c/o Biltorget AB (556938-5023) önska köpa ca 6000 m2 av Torpa-Sjöbo 2:81som
är beläget på Nordskogen i Borås. Bolaget vill öppna och bedriva en bilhandel i området.
Etableringen bedöms lämplig och inte heller utgör något hinder för framtida utveckling av området.
Köpeavtal har upprättats och köpeskillingen är satt till 1 500 000 kronor samt ersättning för utförd
grovplanering 900 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer cirka 6 000 m2 av Torpa-Sjöbo 2:81 i Nordskogen till Nordskog Invest AB c/o Biltorget
AB för enmiljonfemhundratusen kronor samt niohundratusen kronor för grovplanering enligt träffat avtal.

2015-08-11
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0547 253
Handläggare: Carol Jarpa de Emilson, tfn 35 82 79
Datum/avdelningschef: 2015-08-05 / EE

Programområde: 2

1

KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 BORÅS

Org. Nr: 212000-1561

Köpare:

Nordskog Invest AB
c/o Biltorget AB
Skaraborgsvägen 40
506 30 BORÅS

Org. Nr: 556938-5023

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen den del av Torpa-Sjöbo 2:81 i Borås
kommun som markerats på bifogad karta. Areal: 6 000 m².

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Enmiljonfemhundratusen/1 500 000:-/kronor

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2015-09-01

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på tillträdesdagen

Bygglov:

Köparen ska senast tre månader efter Kommunstyrelsens beslut om
godkännande av avtalet ansöka om bygglov. Bygglovs– och
planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet:

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

Fastighetsbildning:

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

Köpebrev/Lagfart

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

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

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

2
Servitut eller dyl för
dike och
underjordiska
ledningar

Det område som enligt gällande detaljplan markerats som u-område
ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Området för
dike ska vara tillgängligt dagvattendike.
Köparen ska upplåta denna mark till ledningsägaren utan ersättning
och enligt gängse villkor.
Köparen är medveten och bunden till servitutsavtalen som tecknas
mellan Borås Stad och ledningsagaren, se bilaga 1 och 2. Köparen
medger att detta servitut säkerställs genom inskrivning i
fastighetsregister eller ledningsrätt. Någon ersättning utgår inte.

Vatten och avlopp
mm:

Tillkommande anslutningsavgifter för vatten och avlopp betalas av
köparen enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället.

Detaljplan:

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

Utgifter och
inkomster:

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

Anläggningsarbeten:

I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Niohundratusen/900 000:-/kronor exkl. moms.
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken. För allt
annat behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på
tillträdesdagen dokumentation över de av säljaren vidtagna
grovplaneringsåtgärderna.

Områdets skick:

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

Övrigt:

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

3

Giltighet:

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

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2015-

-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

__________________________

Borås 2015-

-

Nordskog Invest AB

__________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Chadi Wanna

__________________________

__________________________

Kommunens namnteckning bevittnas:

Köparens namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Elisabeth Eickhoff
Markchef

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

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

Ny E3, ändringar se markeringar
E3

BESLUTSFÖRSLAG

Vård- och omsorgsboende på entreprenad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. I och med detta beslut så är Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2015 till Stadsdelsnämnd
Öster att ta fram underlag för att lägga ut äldreboenden på entreprenad utfört.

18-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0488 739
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033-35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-06-17, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-08-17

Dnr 2015/KS0488

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsboende på entreprenad
I budget 2015 får Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att ta fram underlag för att 2016
lägga ut minst två vård- och omsorgboenden på entreprenad. Även Stadsdelsnämnd
Väster uppdras att lägga ut Byttorpsklint på förnyad entreprenad.
I den upprättade handlingsplanen 2015-03-17 till 2018-09-30 mellan Socialdemokraterna och Moderaterna framgår följande:
”Parterna är överens om att verksamheten på Byttorpsklint på nytt snarast läggs ut på
entreprenad.
Ytterligare ett vård- och omsorgboende inom äldreomsorgen skall läggas ut på entreprenad. I förfrågningsunderlaget skall kvalitetskrav tydligt framgå och också vilken
uppföljning av verksamheten som skall göras. Av förfrågningsunderlaget skall framgå
att personalen skall ha villkor motsvarande svenska kollektivavtal samt meddelarfrihet.”
Staddelsnämnd Öster har nu tagit fram ett förslag om att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. Boendet ligger i Stadsdel Öster.
Stadsdelsnämnd Öster begär vid sitt nämndsammanträde den 6 juni 2015 att Kommunfullmäktige ger nämnden ett bemyndigande om att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan
8 på entreprenad. I och med detta beslut så är Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2015
till Stadsdelsnämnd Öster att ta fram underlag för att lägga ut äldreboenden på entreprenad
utfört.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

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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Christer Johansson
Ekonomichef

BESLUT

1 (3)

Sammanträdesdatum 2015-06-09
2015/SDNO0034
Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Initiativärende: Lägg ut ett vård- och omsorgsboende på
entreprenad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunfullmäktige att Stadsdelsnämnden Öster
bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Östers kommungemensamma verksamhet fick i uppdrag från
Kommunfullmäktige, via budget 2015, att lägga ut minst två vård- och omsorgsboenden på
entreprenad.
Stadsdelsnämnden Öster fattade 2015-03-19 beslut om att lägga ut ett vård- och
omsorgsboende inom äldreomsorgen på entreprenad i enlighet med ett initiativärende från
Ulf Sjösten (M).
Nämndens beslut löd:
1. Uppdra till förvaltningen att omedelbart förbereda för att lägga ut ett vård- och
omsorgsboende på entreprenad
2. Uppdraget skall återredovisas löpande för nämnden
3. Utse en styrgrupp som håller i processen med följande ledamöter: Ida Legnemark
(V), Eva Hjort Österlund (S), Patric Cerny (FP) och Jan Idehed (C).
Nuläge
Arbetsgruppen har träffats tre gånger för att diskutera olika förslag. Eftersom Byttorpsklints
upphandling har påbörjats ansåg arbetsgruppen att beslut om vilken enhet som skall
upphandlas måste fattas skyndsamt för att på så sätt kunna samordna dessa båda
upphandlingar.
Arbetsgruppen tog del av katalogen som finns över olika vård- och omsorgsboenden i Borås
Stad och gjorde även studiebesök på vissa intressanta objekt.
Gruppen resonerade kring olika alternativ och det framkom i diskussionerna att:
− Boendet bör vara beläget i centralorten, för att ge den enskilde brukaren möjlighet
att välja ett boende med kommunal drift nära det ordinära boendet, även om hen
bor utanför centralorten, exempelvis Viskafors, Sandared, Fristad eller Dalsjöfors

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2015-06-09
2015/SDNO0034
Handläggare
Annica Olausson

−
−
−
−

Boendet bör vara relativt stort
Boendet bör vara stabilt vad gäller inriktning och platsantal
Boendet skall inte vara i behov av omedelbar stor renovering/ombyggnation
Boendet skall vara arbetsmiljömässigt bra

Valet gjordes också utifrån att det fanns flera boendealternativ inom ett begränsat område.
Arbetsgruppens förslag
Att lägga ut Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
När kommunen sluter avtal med en privat utförare ska kommunen genom avtalet tillförsäkra
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas
över.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ida Legnemark (V) föreslår i skriftligt förslag, att Stadsdelsnämnden Öster avstyrker
förslaget att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Eva Österlund Hjort (S) föreslår att Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunfullmäktige
att Stadsdelsnämnden Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet
Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Eva Österlund Hjorts förslag.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Eva Österlund Hjorts förslag.
Nej innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Ida Legnemarks förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ulf Sjösten (M), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara (S),
Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP),
Lars Lyborg (KD) och Björn Qvarnström (SD). Vid omröstningen röstas nej av Ida
Legnemark (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP). Med 9 röster för ja och 2 röster för nej
beslutar Stadsdelsnämnden Öster att föreslå Kommunfullmäktige att Stadsdelsnämnden
Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.

BESLUT

3 (3)

Sammanträdesdatum 2015-06-09
2015/SDNO0034
Handläggare
Annica Olausson

Reservationer
Ida Legnemark (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Ida Legnemarks (V) förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest
Ekonomisk förening
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening under 2015, upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare, godkänns.
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-17
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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x Nej
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Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-06-17, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0464

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Borås Stad har i skrivelse ankommen den 1 juni 2015 fått förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening under 2015. Bakgrunden är Kommuninvests behov av ett större eget kapital till följd av nya lagkrav om högre bruttosoliditet för banker och finansieringsinstitut.
Plan för kapitaluppbyggnad
Föreningsstämman har i april 2015 beslutat om nya stadgar samt antagit plan för kapitaluppbyggnad. Besluten skapar grunden för att genom extra insatser från medlemskommunerna bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
Planen syftar till att Kommuninvest ska nå sitt krav på lägsta bruttosoliditet vid ingången av 2018, och bygger på att medlemmarna frivilligt i god tid sätter in den ökade
medlemsinsatsen upp till högsta nivån, 900 kronor per invånare. Kommuninvests
förhoppning är att stora delar av kapitaluppbyggnaden kommer att vara avklarad under 2015 istället för att i ett senare skede behöva tvinga fram inbetalningar av kapital.
Föreningsstämman beslutar årligen i efterhand om räntan på insatt kapital. Föreningen eftersträvar att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta. För 2014 var räntan på insatt kapital 2,5 %.
Extra medlemsinsats för Borås Stad
Borås Stad har ett lågt insatskapital per invånare eftersom man är relativt ny medlem i
Kommuninvest Ekonomisk förening; cirka 110 kronor per invånare. För att nå den
högsta nivån, 900 kronor per invånare, behöver Borås Stad göra en extra medlemsinsats på drygt 81 mnkr (81 381 630 kronor).
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen har sedan tidigare, inför föreningsstämman, beslutat att rösta för
Kommuninvests förslag till nya stadgar och plan för kapitaluppbyggnad. För att
Kommuninvest ska kunna fortsätta förse svensk kommunsektor med en effektiv och
säker finansiering måste kapitaluppbyggnad ske, och föreslagen plan ger Kommuninvest goda förutsättningar att uppnå nödvändig bruttosoliditet i god tid. För Borås
Stads del innebär den extra insatsen en säker placering med en rimlig avkastning. En
annan fördel för kommunen är att när väl den högsta insatsnivån uppnåtts får den

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

årliga återbäringen och räntan på insatt kapital behållas till skillnad mot nu då återinvestering i föreningen måste ske enligt stadgarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening under 2015, upp till den
högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare, godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

+- ~~o~m~oo~och~!d~"9~~:,::
För kännedom:
Ekonomichefen eller motsv.
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BORÅS STAD

Borås stad
Styrelsen

2015 -06- 0 1
Kommunsty r e lsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Inledning
F öreningsstämman faststäl Ide 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
15
förening' • I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget
initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra
den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Med detta brev vill föreningen nu efterhöra hur ni som medlem vill utnyttja den nya
möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Vi ber er därför att besvara bifogade
formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en extra insatsbetalning i år eller om ni
väijer något annat alternativ.
Kommuninvests behov av större kapital
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad" 116 •
Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då
kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller
huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet
av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt
att i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp
en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi lovat göra.
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Stadgarna framgår av stämmohandlingama (bilaga 18) som kan laddas ned från Kommuninvests
hemsida: http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/04/Stammohandl-2015-samtliga-delarTOT ALFIL.pdf
11 6

Planen framgår av stämmohandlingama (bilaga 19). Se samman länk som anges i not 1.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel : 010-47 08 700 •Fax: 019-12 11 98 •E-post: förnamn .efternamn@kommuninvest.se •Internet: www.kommuninvest.se
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Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna
organisationen uppfattas som en oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett
sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen
uppnår de högre insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och
lägre, för att till sist bortfalla.
Individuell kapitalsituation
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i
snart 30 år eller som blivit medlem på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan
2 500 och 541 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har inte
några lån alls.
De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader
i respektive medlems storlek på insatskapitalet.
Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/
landsting/region, bilaga 1.
Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och
omfattar den urs~rungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar,
insatsemissioner 17 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser till och med
2014-12-31.
Till detta insatsbelopp har vi lagt den nya årsinsats för 2015 som stämman beslutat att ni
ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan förutsätter att årsinsatsen för 2015
betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper på er inräknas inte i erlagt
insatskapital.
lnvånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2015-01-01.
Kapitalinsats som överstiger den högsta nivån blir överinsats
En handfull medlemmar har efter det att den årliga insats som beslöts på den senaste
stämman en insatsnivå som överstiger den nu beslutade högsta insatsnivån. Ni som
tillhör denna grupp behöver bara besvara frågeformulärets fråga 3 och 5 (så att vi vet att
ni fått samma information som övriga medlemmar).
11 7

En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna
insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats.
Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.
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Det belopp som skjuter över den högsta obligatoriska insatsnivån kommer att
klassificeras som överinsats. Överinsats är en kapitaldel som medlemmen deltar
frivilligt med. Det är alltså inte fråga om sparande i form av inlåning på räkning.
Överinsats har inte tidigare förekommit i föreningen. Under 2015 kommer styrelsen
därför att fastställa villkoren för överinsatser och hur uppsägning ska gå till om en
medlem önskar få överinsatsen utbetald. Information om detta lämnas till er vid en
senare tidpunkt.
När kan man som medlem göra extra insatser?
Föreningen sänder ut denna förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år
göra en extra insatsbetalning.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om
man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen 11 8 fattar - med början vid junimötet och därefter löpande under
hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen
ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.
När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år?
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2015-10-30
för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.
Hur och när sker betalning av extra insatser?
Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för att få beaktas när 2016
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig
insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.
Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar
Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen.
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker
på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.
Ränta på insatskapital
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent.
Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället
en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska
föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för
återbäring).
Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen
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1 de nya stadgarnas§ 5.5 sägs: "Styrelsen f°ar besluta att medlem får välja att erlägga en eller fl era
särskilda insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som
belöper på var och en av dem.
Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en
period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt
eftersom dessa medlemmar under samma period inte får någon återbäring.
Får medlemmarna någon ny möjlighet 2016 och senare?
Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter
2016 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta
stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att
ske efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär
Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i
bilaga 4. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något
protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.
Ett kalendarium för beslut
Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske.
Aktivitet

Tid

Föreningen sänder ut en förfrågan till alla medlemmar om
intresset för att betala in en extra insats under 2015. Medlemmar
som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större
kapital.

Maj månad
2015

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked
som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när
betalning ska ske.

Juniseptember
2015

Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om
intresset för att betala in extra kapital under 2015.

31 oktober
2015

Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de
medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela
medlemmen om hur och när betalning ska ske.

November
2015

Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna
beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid
stämman 2016.

31 december
2015

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på
insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.

April 2016

Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig
insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek
per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per
invånare.

April-maj
2016

Föreningen sänder ut en ny förfrågan till alla medlemmar om

Maj 2016

V
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Aktivitet

Tid

intresset för att betala in en extra insats under 2016.

Eventuella frågor
Behöver du ytterligare information om eller om du tycker att någon uppgift verkar
felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha
kontakt med.
Avslutningsord
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna
insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de
investeringar som behöver göras under kommande år.
Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat vid de senaste medlemssarnråden och föreningsstämmorna gör att vi är övertygade om att huvuddelen av den
utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan
under 2015!
KOMMUNrNVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Bilagor
1.
2.

Thomas Åkelius
Styrelsens sekreterare

Individuell uppgift om insatskapital
Svars blankett

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och landsting i samverkan

Bilaga 1

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget
Grunduppgifter

107 022

Invånarantal i beräkningarna
Insatskapital i kronor vid 2015 års början

9 599 412

Ny årsinsats 2015 i kronor

2 274 798

Totalt insatskapital i kronor

11874210
110,95

Totalt insatskapital i kronor per invånare

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall
Återstår följande
120
insatsbelopp

För att uppnå följande insatsbelopp '"

Miniminivå

200 (40) kr/inv

8 849 310 kr

50 % av högsta nivån

450 (90) kr/inv

34 753 710 kr

75 % av högsta nivån

675 (135) kr/inv

58 067 670 kr

Högsta nivån

900 (180) kr/inv

81 381 630 kr

I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats
för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta
insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om"-" anges, har angiven nivå uppnåtts.
Medlemmar som redan uppnått den högsta insatsnivån
Belopp som överstiger den högsta insatsnivån, registreras som överinsats. Se mer om
detta i brevet. Ytterligare insats kan inte göras i nuläget.

119

l beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker
till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.
120
Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som
behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget= totalt insatskapital i tabellen ovan.
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Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild
insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den
obligatoriska insatsen
1

G

d

"ft
Organisationsnummer

Medlemmens namn

'
Enhet

Postadress

u

2

"ftsr·

h

dl

Namn

Befattning

e-postadress

Direkttelefon/mobil

df .
täll .
kemål
tsbetalnina 2015
H
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2015 erlägga någon särskild
insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest
ekonomisk förening?

3

[ ]

JA

[ J NEJ

Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.
Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

kild.
Önskad storlek ·
ts 2015
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/regionen göra under 2015?
Markera valt alternativ med ett X.

4

[ ]

Alternativ 4.1

Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

l J

Alternativ 4.2

Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

•-

[ J Alternativ 4.3
Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

·'\

[ J Alternativ 4.4
Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ J Alternativ 4.5
Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.

I losatsbelo~~ i kcoom
I
Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital
överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna
angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

5.

Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild insats under år
2015 (Om fråQa 3 besvarats med NEJ)
Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild
insats år 2015? Markera valt alternativ med ett X .
[ J Alternativ 5.1
Vi har redan uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[

I

Alternativ 5.2

Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om
att öka på nivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ] Alternativ 5.3
Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlems insatsen just nu .
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 5.4

Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ J Alternativ 5.5
Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte.
Inga fler frågor behöver besvaras.
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6 Anciivet svar om särskild insats 2015 är bindande för medlemmen
Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats
år 2015 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar
föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på
angiven förfallodag.

Underskrift

-

Underskrift
I

Namnförtydligande

Namnförtvdliaande

Befattning

Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk
förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.
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Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans
Donation, avseende 2014 års förvaltning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning.

2015-06-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-29
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0482 007
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-08-17

Dnr 2015/KS0482

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L
Frimans Donation, avseende 2014 års förvaltning
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2014 års verksamhet.
Resultaträkningen visar ett överskott på 194 747 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2014 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 790 746 kronor. Enligt
stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp för
sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen
efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningarna har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen, Sexdrega församling, Halla aktivitetsförening samt Halla stugägarförening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Kungsgatan 55
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033-35 70 00 vx
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Årsredovisning

STIFTELSEN FÖR LL
FRIMANS DONATION

1/1 2014 - 31/12 2014
Org nr 864500-3776
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2015 -06- 12
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter med redovisningsprinciper och
tilläggsuppgifter

I
3
4
6

"-=i

Förvaltningsberättelse

Styrelsen for STIFTELSEN FÖR.LL
FRIMANS DONATIONfår härmed
avge årsredovisningfor räkenskapsåret
2014-01-01 - 2014-12-31

Stiftelsens verksamhet
Allmänt
Stiftelsen bildades för att förvalta en donation av f.d provinsialläkaren LL Friman. Donationen bestod i
j ordbruksfastigheten I-lalla 1: 1 jämte övrig till fastigheten tillhörig egendom. Fastigheten såldes år 2003.
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att förvalta LL Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och
bidrag till hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en församligssysters
verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt
inom Ljushults församling.

Utdelning/bidrag
Bidrag har under året beviljats till Diakonins vänner om 12 715 kr, PRO Ljushult om lO 000 kr,
Hembygdsföreningen om 13 000 kr, Sexdrega församling om 20 000 kr, Stugägareföreningen Halla om 5 000 kr
samt Halla Aktivitetsförening om 5 000 kr. Tidigare år har Aplareds IF beviljats 50 000 kr till ett elljusspår som
kan användas av äldre och funktionshindrade. Då erforderliga tillstånd ej än erhållits av Aplareds Idrottsförening
för anpassning av elljusspåret har bidraget ännu inte utbetalats. Under året har stiftelsen subventionerat fotvård för
pensionärer med 8 050 kr. Stftelsen har också anordnat julbord till pensionärerna i Ljushults församling om 40
968 kr.
Placeringar
Under 2014 har stiftelsens likvida medel varit placerade på bankkonton samt i fonder, se vidare not 7. Finansiella
anläggningstillgångar värderas till verkligt värde i enlighet med ÅRL 4 kap l 4a §.
Utdelningsbara medel
Enligt stiftelsens stadgar skall 10% av årets resultat årligen överföras till donationskapitalet. Stiftelsens
stadgarstipulerar även att resterande del av den årliga avkastningen skall utdelas i enlighet med vad som angivits
under rubriken "ändamål" ~van. Om hela avkastningen ej åtgår till detta skall överskottet reserveras för att
användas för utgifter (utdelningar) under de närmast följande åren. Ett års överskott kan dock ej hållas reserverat
(vara utdelningsbart) för längre tid än fem år. Efter fem år skall överskottet överföras till donationskapitalet.

Utdelningsbara medel uppgår vid utgången av år 2014 till 3 93 146 kr.

STIFTELSEN FÖR LL FRIMANS DONATION 864500-3776

-t;-··

Förvaltning

Riksbyggens kontor i Borås har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.
Firmateckning

Föreningens finna tecknas av Inge Pettersson och Kjell Storberg var för sig.

Styrelse
Ordinarie ledamöter

Inge Pettersson
Per-Ivar Andersson
Ingemar Svensson
Kjell Storberg
Lennart Ringqvist

Vägv

s
c
s
c

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsesuppleanter

Anette Karlenström
Bengt Fröjdlund
Martin Bertilsson
Camilla Haraldsson

s
s
c

Styrelsen har under år 2014 haft 3 protokollförda möten.
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Resultaträkning

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

- 27 919
- 10 025
- 25 465
- 63 409

- 26 207
-2 075
- 29 777
- 58 059

- 63 409

- 58 059

298 791
1 180
299 971

216 720
1 794
118 5i'4:

236 562

160 455

- 20 176
216 386

- 33 939
126 516

Årets resultat före överföring till donationskapital ·

216 386

126516

Överfört till donationskapital

- 21 639

-12 652

ÅRETS RESULTAT EFTER ÖVERFÖRING TILL DONATIONSKAPITAL

194 747

113 864

BeloEE_ i kr

Not

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Övriga kostn&der
Personalkostnader

1
2
3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från fmansiella anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande poster

4
5

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat före överföring till donationskapital

6

Överföring av årets resultat .

STIFTELSEN FÖR LL FRIMANS DONATION 864500-3776
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Balansräkning
BeloEE ikr

Not

2014-12-31

2013-12-31

7

6 606 815
6 606 815

6 462 975
6 462 975

54 149
54 952
109 101

55 813
146
55 959

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kortfristiga placeringar
Likviditetsplacering via R.iksbyggen

9

Kassa och bank
Banlanedel
Avräkning med Swedbank

10

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

STIFTELSEN FÖR LL FRIMANS DONATION 864500-3776
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125 000

1 876
72 955
74 830

2 638
54 118
56 756

183 931

237 715

6 790 746

6 700 690

Belo.EE_ i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

6 265 084

6 243 445

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

11

Donationskapital
Fritt eget kapital

198 399
194 747
393 146

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

199 268
113 864
313 131 .

6 658 230

6 556 576

42468
8 759
61 333
19 956
132 516

54 657
12 247
63 275
13 934
144l14

132 516

144114

6 790 746

6 700 690

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STIFTELSEN FÖR LL FRIMANS DONATION 864500-3776
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Noter med
redovisningsoch
värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Bolagets tillgångar och skulder har värderats till
anskaffningsvärde förutom finansiella anläggningstillgångar som värderas till verkligt värde (se vidare
not 7 nedan).

STIFTELSEN FÖR LL FRIMANS DONATION 864500-3776
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Belopp i la om inget annat anges.

Not 1

2014-12-31

2013-12-31

12 500
12 500
2 919

9123
12 500
3 662
922
26207

Driftkostnader

Förvaltningsarvode
Arvode, yrkesrevisorer
Övriga förvaltningskostnader
Förbrukningsmateriel

27 919
Not 2

Övriga kostnader

Lokalkostnader
Konsultarvoden
Bankkostnader
Övriga externa kostnader

Not 3

500
8 438
762
825
10 025

750
825
2 075

20 188
20 188
5 277
25 465

23 569
23 569
6 208
29 777

93 207
205 584
298 791

210 5376 183
216 720

17
855
308
1 180

25
23
1 378
368
1 794

Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelsearvode
Summa
Sociala kostnader

Not 4

Resultat från finansiella anläggningstillgångar

Utdelning andelar
Värdeförändring verkligt värde värdepapper

Not 5

Ränteintäkter och liknande poster

Ränteintäkter bank
Ränteintäkter förvaltningskonto i Swedbank
Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen
Övriga ränteintäkter

STIFTELSEN FÖR LL FRIMANS DONATION 864500-3776

7

+

Not 6

Robur Penningmarknadsfond.MEGA
Robur Ethica Stiftelse
Handelsbanken Stabil 25
Catella avkastningsfond
Catella Hedgefond
Indexfond Sverige

11107
11057
9229
12074
8229
786

33 939
33 939

Anskaffnings·
värde
1 041 366
1 262 384
979 846
1 500 000
1 250 000
100 000
6133 596

2014
6 462 975
- 61 744
205 584
6 606 815

Ingående balans
Inköp/försäljningar
Värdeförändringar

Utgående balans

2013
6 355 297
101 495
6 183
6 462 975

146
54 952
54 952

146

Likviditetsplacering via Riksbyggen .

Likviditetsplacering via Riksbyggen

Not 10

Marknads
värde
1 020 995
1 352 057
1 253 394
1 535 499
1 339 814
105 057
6 606 815

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkte.r
Upplupen utdelning fond

Not 9

20 176
20 176

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andelar

Not 8

2013-12-31

Inkomstskatt

Inkomstskatt

Not 7

2014-12-31

125 000

Bankmedel

Bankmedel

STIFTELSEN FÖR LL FRIMANS DONATION 864500-3776

1 876
1 876

8

2 638
2 638

Not 11

2013-12-31

Arets resultat
113 864
- 113 864

Totalt
6 556 577

Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition föregående år
Utdelning
Årets resultat
Resultat överfört till donationskarital enl stadgar
Belopp vid årets utgång

Not 12

2014~12-31

Donationskapital
6 243 445

21 639
6 265 084

Balanserat
resultat
199 268
113 864
-114 733

198 399

- 114 733
216 386

216 386
- 21 639
194 747

6 658 230

11 333
50 000
61 333

13 275
50 000
63 275

Övriga kortfristiga skulder

Skuld sociala avgifter och skatter
Övriga kortfristiga skulder

STIFTELSEN FÖR l l FRIMANS DONATION 864500-3776
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Ola Sabel ·
Kommunrevisionen Borås Stad

Lars Magnu

~rås Stad
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för L L Frimans Donation org.nr 864500-3776

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för L L Frimans Donation
år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovlsnlnqen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört
revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller
väsentliga
felaktigheter.
Förtroendevalda
revisorer har utfört revisionen enligt god revisionssed för
förtroendevalda revisorer i Sverige.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur stiftel sen upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i stiftelsen s interna kontroll. En revision.
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimlighet en i
styrelsens uppskattningar i · redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen .
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
reviderat styrelsens förvaltning av L L Frimans Donation år
2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrel seledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Borås den
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Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
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Ola Sabel
Stadsivisionen
Borå~ Stad

STIFTELSEN LL
FRI MANS

Årsredovisningen är upprättad av
styrelsen för STIFTELSEN FÖR LL
FRIMANS DONATION i samarbete med
Riksbyggen

RIKSBYGGEN:
tel. 0771-860 860
www.riksbyggen.se
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Samrådsyttrande över detaljplan för del av
Viared Elden 1 m.fl. - Råddehultsvägen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2015-06-11
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0089 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2015-06-10 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2014/KS0089 214
Ert dnr: BN 2014-105

Strategisk samhällsplanering
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för del av
Viared Elden 1 m.fl. - Råddehultsvägen
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Diarienummer
BN 2014-105

SAMRÅD
Delegationsbeslut
Pl 2015-000005

Inbjudan till samråd för Detaljplan för del av Viared Elden 1 m.fl. Råddehultsvägen, Borås Stad
Denna detaljplan syftar till att utvidga befintlig detaljplan och ge utrymme för ett
verksamhetsområde där fordonsservice, hotell, verksamheter, industri och tekniska
anläggningar tillåts. Detta ska bland annat möjliggöra uppförandet av verksamheter såsom
trafikantservice, hotell, industri och tillhörande kontor. Befintlig uppställningsplats för ,
lastbilar söder om Riksväg 40 ska flyttas till planområdet då dagens placering är trafikfarlig.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs i planområdet. Inom Naturmark närmast
sjöarna kommer strandskyddet att vara kvar. En behovsbedömning har gjorts som visar att
planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/ detaljplan. Där finns även
utredningar som utgör underlag för planen. Stora plankartor kan översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt
intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera
eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev.

Samrådstiden pågår den 5 juni - den 20 augusti.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 8-16.
Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på
biblioteket i aktuell stadsdel.
Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Samrådstiden har därför gjorts längre än de tre veckor som annars är normalt. Ring gärna
före besök.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Andreas Klingström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 20 augusti via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2014-105. Yttrandet önskas som
pdf eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Borås den 4 juni.
Samhällsbyggnadsnämnden

BN 2014-105

Detaljplan för del av Viared
Elden 1 m.fl. - Råddehultsvägen
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av
ett verksamhetsområde för fordonsservice, hotell,
verksamheter och industri. Inom planområdet tillåts
även uppförandet av tekniska anläggningar (t.ex.
transformatorstation eller damm). Råddehultsvägen
i norra delen av planområdet rätas ut och befintlig
detaljplan utvidgas för att ge bättre förutsättningar
för ovan nämnda verksamheter. Delar av planområdet
berörs av strandskydd från närliggande sjöar.
Strandskyddet upphävs med motiveringen att ett
utvidgat verksamhetsområde är ett angeläget allmänt
intresse. En behovsbedömning har gjorts och
slutsatsen är att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej
erfordras.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Elden 1 m.fl.
Råddehultsvägen, Borås Stad,
upprättad den 12 maj 2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Denna detaljplan syftar till att utvidga befintlig
detaljplan och ge utrymme för ett verksamhetsområde
där fordonsservice, verksamheter, industri och tekniska
anläggningar tillåts. Detta ska bland annat möjliggöra
uppförandet av verksamheter såsom trafikantservice,
hotell, industri och kontor. Befintlig uppställningsplats
för lastbilar söder om Riksväg 40 planeras att flyttas
till planområdet då dagens placering är trafikfarlig.
1.2 Planens huvuddrag

Planen kommer att möjliggöra för byggnation
av ett verksamhetsområde med bland annat
trafikantservice. Detta kan innebära hotell, restaurang
och bensinstation med tillhörande butik. Även andra
verksamheter och industrier kan bli aktuella. Inom
planområdet planeras också en uppställningsplats för
lastbilar. Råddehultsvägen rätas ut för att ge större
utrymme till verksamheterna. Delar av planområdet
berörs av strandskydd från närliggande sjöar.
Strandskyddet upphävs med motiveringen att ett
utvidgat verksamhetsområde är ett angeläget allmänt
intresse.
1.3 Handlingar

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

Planområdet är placerat ca 8 km väster om Borås, vid
Nabbamotet på Riksväg 40. Planområdet begränsas av
Riksväg 40 i söder och av Elementgatan i öster. I norr
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Översiktskarta där planområdet är markerat med rött.
och väster begränsas planområdet av Råddehultsvägens
planerade sträckning. Planområdets totala area är ca 2
ha.
1.4.2 Markägare

Inom planområdet finns fastigheten Elden 1 samt del
av fastigheten Viared 5:1. Båda ägs av Borås Stad. Här
finns också anläggningssamfälligheten GA:1 som är
till för vägändamål och sköts av Viared-Råddehults
samfällighetsförening.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har den 27 januari 2014 beslutat
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja
detaljplanearbete med detaljplan för Viared, Elden 1
m. fl, Råddehultsvägen.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 13 februari 2014
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
och utvidga detaljplanen för området.
2.2 Miljömål för Borås

Riksdagen har satt upp 16 miljökvalitetsmål med
syfte att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Med
utgångspunkt i dessa nationella mål har Borås Stad
satt upp ett antal miljömål med mål, etappmål och
åtgärder för åren 2013 - 2016. Målen täcker in flera
olika områden som ökad miljömedvetenhet, hållbar
samhällsplanering, energieffektivisering och värnande
om naturmark. Följande mål har störst påverkan på
planens innehåll:
•

Mål 9: Minskad miljöpåverkan från trafike

•

Mål 11: Minskad tillförsel av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag

Här ingår bland annat att det finns goda anslutningar
till cykelnätverk och kollektivtrafik, möjlighet
att ansluta till fjärrvärmenätet och att dagvatten
omhändertas lokalt.
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2.3 Strandskydd

Planområdet berörs av strandskydd från Stora och
Lilla Nabbasjön. Strandskyddsområdet är 100 meter.
För att kunna utöka verksamhetsmarken behöver
strandskyddet upphävas. Det särskilda skäl som
anges är det som finns i 7 kap 18 § miljöbalken att
plangenomförandet är av angeläget allmänt intresse.

dras från Nabbamotet, förbi planområdet och vidare
norrut över Viaredssjön och sedan ansluta till väg 180.
2.5 Gällande detaljplaner

Kvarvarande strandskydd är som minst ca 50 meter
och bedöms tillräckligt för att säkra strandskyddets
syften och skydda strandvegetationen.
Planområdets strategiska läge vid riksväg 40 och
närheten till Viareds företagspark gör platsen högst
lämplig för en utökad verksamhetsservice. Det
angelägna intresset rör framförallt tillkomsten av en
ny, säkrare lastbilsuppställning i anslutning till centret
för trafikantservice.
Att utöka tomten och tillgodose kravet om
trafiksäkerhet går inte att åstadkomma på annan
plats. Området kan inte göras större mot motorvägen
eller mot Nabbamotet av trafiksäkerhetskäl. Det
finns heller inga ytor i områdets närhet som är bättre
lämpade för ändamålet.

För större delen av planområdet finns en detaljplan
som vann laga kraft 2012-01-18. Denna plan
har benämningen Viared 5:1 och 10:1 ”Viared
Norra”. Planen berör ett större område även öster
om Elementgatan och ger förutsättningar för ett
verksamhetsområde längs med riksväg 40. För delen
av planen som ligger väster om Elementgatan föreslås
verksamheter som hotell och trafikantservice, vilket
kan innebära bensinstation, vägrestaurang och
pendelparkering. Plankartan för området medger även
viss industri.
Befintlig detaljplan avgränsas av strandskyddet för
lilla och stora Nabbasjön samt av Råddehultsvägens
sträckning. I detta planförslag utökas området åt
nordväst genom att Råddehultsvägen rätas ut och
planen sträcker sig innanför området för strandskydd.

2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål för kommunen. De
målsättningar från ÖP06 som berör planområdet är
följande:
•

Trygga, säkra och långsiktigt hållbara transporter.

•

Användningen av mark och vatten sker
på ett sådant sätt att den långsiktiga
produktionsförmågan, den biologiska mångfalden
samt natur-, kultur- och friluftsvärden bibehålls

•

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

•

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service

•

Erbjud näringslivet ett varierat utbud av
lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens behov
och miljöns möjligheter.

Planområdet ingår inte i riksintressen för vare sig
natur- eller kulturvärden. Däremot ligger del av
planområdet inom strandskyddat område. Riksväg 40
intill planområdet är av riksintresse och trafikeras med
farligt gods. Det finns också ett alternativt förslag för
framtida dragning för riksväg 42, som i så fall skulle
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Utdrag ur gällande plankarta, planförslagets
områdesgräns är markerat med rött
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2.6 Inventering av hasselmus

En inventering av hasselmus gjordes av Borås Stad i
maj 2007. Hasselmusen är fridlyst i hela Sverige och
skyddad enligt Artskyddsförordningen. Dessutom
finns den upptagen i bilaga 4 i EU:s direktiv om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Enligt inventeringen finns hasselmus i Borås kommun
framför allt i ledningsgator men även till viss del i
granplanteringar. I ledningsgatan direkt norr om
planområde hittades ett bestånd av hasselmus.
Plangenomförandet bedöms inte påverka hasselmusens
utbredningsområde.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.
Riksväg 40 intill planområdet utgör ett riksintresse.
Planens genomförande bedöms inte påverka riksvägen
negativt, vilket framgår av den trafikutredning som
upprättades 2015-03-15.
Planområdet berörs delvis av strandskydd från stora
och lilla Nabbasjön. Planerad verksamhet bedöms inte
påverka strandområdet och åtkomsten till stranden
förblir oförändrad efter planens genomförande.
För att möjliggöra uppförandet av planerat
verksamhetsområde upphävs strandskyddet inom
planområdet. Se stycke 2.4 för mer information.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar

har skogen avverkats och idag växer där en lägre
vegetation med gräs och sly.
4.1.2 Geoteknik och radon

En översiktlig geoteknisk utredning daterad 2009-0828 genomfördes i samband med tidigare detaljplan
för området. Utredningen täcker större delen av
planområdet. Inom planområdet består jorden överst
av ett mulljordsskikt och därunder morän som vilar
på berg. Ytskiktet av mulljord eller mullhaltig jord har
i allmänhet en tjocklek av 0,1-0,3 meter. Moränen
är troligen till största delen siltig men åtminstone
delvis också sandig. Den har troligen överst lös eller
medelhög relativ fasthet men mot djupet kan den ha
hög eller möjligen t.o.m. mycket hög relativ fasthet.
Grundvattenytan kan antas följa markytans topografi
och ligga någon eller några meter under markytan.
Byggbarheten inom området är god, och så är även
förutsättningarna att undvika sättningar. Några
nämnvärda sättningar bedöms inte uppkomma i
moränmarken under förutsättning att det befintliga
mullhaltiga ytjordskiktet schaktas bort under blivande
byggnader och uppfyllningar. Stabilitetsförhållandena
i moränmarken kan generellt sett sägas vara goda
och någon risk för spontana skred eller ras finns inte.
Massbalans i området bör eftersträvas.
Enligt utredningen klassas marken som
normalradonmark.

4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet ligger på en höjd som sluttar ner mot
Råddehultsvägen. Den lägsta punkten är närmast
Stora Nabbasjön och ligger på +156 m. Därifrån
sluttar det upp mot planområdets högsta punkt i
planområdets nordöstra del som ligger på +168 m.
Sluttningen är som brantast närmast Råddehultsvägen.
Planområdet täcks till viss del av granskog med
mindre inslag av lövträd, framförallt längs med
Råddehultsvägen. I området närmast Elementgatan
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Foto på vegetationen inom planområdet (2014-05-16)

4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Verksamheter

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse.
Närmsta befintliga bebyggelse är Viareds företagspark
som breder ut sig söder om riksväg 40. En förlängning
av företagsparken är under uppförande öster om
planområdet. Ca 400 m norr om planområdet finns
ett bostadsområde med villabebyggelse.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.3 Gator och trafik

Planerad bebyggelse begränsas av
användningsbestämmelserna G – fordonsservice,
J – industri, Z – verksamheter samt E – tekniska
anläggningar. Dessa bestämmelser ger planområdet en
flexibilitet gällande vilka verksamheter som kan finnas
inom området. Bestämmelserna G, J och Z möjliggör
flertalet olika verksamheter och bestämmelsen E
säkerställer att erforderliga tekniska anläggningar, så
som transformatorstationer kan uppföras.

4.3.1 Gatunät

Planområdet kommer att trafikeras från riksväg 40 via
Nabbamotet.
Råddehultsvägen går idag igenom planområdet. I
och med planens genomförande rätas vägen ut så att
dess sträckning går längs med planområdets norra
gräns. Planen tillåter en breddning av vägen vilket
underlättar för den tunga trafik som väntas i och med
den nya lastbilsuppställningen.

I planområdets östra del planeras en byggnad för
trafikantservice, innehållande tankstation, butik,
restaurang och hotell. Väster om detta planeras en
uppställningsplats för lastbilar.

Infart till området sker från Råddehultsvägen. För att
säkerställa detta finns på plankartan ett utfartsförbud
mot Elementgatan och mot påfarten till riksväg 40.

Den del av tillkommande byggnad som ska innehålla
restaurang, personalutrymmen och konferensrum
planeras byggas i en våning, medan den del av
byggnaden som ska innehålla hotellrum planeras bli
två våningar.

4.3.2 Trafikflöden

En trafikanalys har utförts av Sweco 2015-03-15. I
analysen har trafiksituationen för platsen studerats,
framför allt gällande riksväg 40 och Nabbamotet.
Dagens trafikmängd har kartlagts och en uppskattning
av framtida trafikökning har gjorts. Denna tar hänsyn
till det tillkommande verksamhetsområdet som kallas
Viared Norra inklusive tillkommande verksamheter
för trafikantservice inom planområdet samt befintlig

Planbestämmelserna begränsar byggrätten genom en
maximal byggnadshöjd på 14 m. Maximal tillåtna
byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean.
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Illustration på vägnätet runt planområdet
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bostadsbebyggelse i Viared sommarstad och Viareds
Strand (Lyckebo Sjöstad). Hänsyn tas även till den
allmänna trafiktillväxt som väntas komma till följd av
att både regionen och Borås växer.
Med hjälp av detta har utredaren sedan undersökt om
kapaciteten för Nabbamotet är tillräcklig för att kunna
hantera beräknade trafikökningar.
•

•

Trafikantserviceanläggningen beräknas alstra cirka
2 000 fordon/vardagsdygn.

•

Trafikalstringen från Viared Norra inklusive
trafikantserviceanläggningen bedöms uppgå till
cirka 5 000 fordon/vardagsdygn.

•

Befintlig utformning av Nabbamotet har
tillräcklig kapacitet även för 2035 års
trafikmängder, inklusive trafikflödet från
trafikantserviceanläggningen.

Slutsatsen i utredningen är följande:
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Illustration över 2010 års trafikflöde (fordon/dygn x
1000, vardagsdygn)
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Råddehultsvägens nuvarande sträckning förbi
planområdet. (2014-05-16).

Foto på Elementgatan med intilliggande gång- och
cykelväg (2014-10-30).
Den nya uppställningsplatsen för buss och lastbil,
väntas ge plats åt ca 50 lastbilar. Det planeras även
funktioner som exempelvis tankstation för lastbilarna
och bussperrong.
4.3.6 Angöring/utfarter/varumottag

Varuinlastning samt sophämtning planeras ske
på byggnadens södra sida, närmast Riksväg 40.
Varutransporterna bedöms få tillräckligt med
utrymme för att kunna hantera lastmomentet.
4.3.7 Flygtrafik

Foto på påfarten till Riksbväg 40 intill planområdet
(2014-05-16).
4.3.3 Gång- och cykeltrafik

En gång- och cykelväg går förbi planområdet längs
med Elementgatan. Denna ansluter bland annat till
gång- och cykelstråk genom Viareds företagspark.
4.3.4 Kollektivtrafik

Buss 101 som kör mellan Göteborg och Ulricehamn
stannar vid hållplatsen Nabbamotet, vid påfarten
till riksväg 40. De lokala bussarna 20 och 30 har
hållplatslägen ca 300 meter från planområdet och kör
båda in till centrala Borås.
4.3.5 Parkering

Antalet nya parkeringsplatser ska följa Borås Stads
parkeringsnorm. På 1000 kvm bruttoarea ska det
enligt normen finnas 17 pl för kontor och 7 pl för
industri.
Uppställning för lastbilar planeras inom planområdet.
Denna syftar till att ersätta befintlig lastbilsparkering
på andra sidan riksväg 40 inom Viareds företagspark.
Parkeringen har idag plats för 19 lastbilar, men då den
anses trafikfarlig planeras en flytt till planområdet.

SAMRÅD

Borås flygplats ligger ca 1,3 km från planområdet. För
att inte komma i konflikt med flygtrafiken får inga
master eller skorstenar vara högre än +224 m över
nollplanet.
4.3.8 Farligt gods

Detaljerad riskbedömning för detaljplanen, daterad
2014-11-13 har utförts av WSP. Av denna framgår
nedanstående aspekter.
Riksväg 40 utgör primär transportväg för farligt gods.
Vägen är av motorvägsklass och har inga restriktioner
för varken mängder eller klasser gällande farligt gods.
Ett skyddsavstånd på 25 m bör gälla mellan bebyggelse
och Riksväg 40. Dessutom bör ett skyddsavstånd på
80 m införas mellan riksvägen och planerad byggnad
med trafikservice, restaurang och hotell. Detta
försäkras med en bestämmelse på plankartan.
Elementvägen är varken primär eller sekundär
transportled för farligt gods. Däremot kommer den
att trafikeras av fordon som transporterar bränsle till
planerad tankstation. Riskerna som detta medför
ligger på en acceptabel nivå med hänsyn till avståndet
till planerad bebyggelse inom planområdet.
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4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Anslutning till VA-ledningar finns i korsningen
mellan Råddehultsvägen och Elementgatan.
4.4.2 Dagvatten

Borås Stad har 2006-12-20 tagit fram riktlinjer
för dagvattenhantering som syftar till att skapa en
hållbar dagvattenhantering som stärker de nationella
miljömålen. Riktlinjerna uppmuntrar bland annat till
ett lokalt omhändertagande av dagvatten där åtgärder
nära källan kan rena, infiltrera, fördröja och utjämna
flödena.
I samband med planarbetet har COWI tagit fram en
dagvattenutredning för området, daterad 2015-03-30.
I utredningen föreslås två olika strategier för hantering
av dagvatten. En för Råddehultsvägen och en för det
blivande hårdgjorda området med fordonsservice.
Från Råddehultsvägen leds vattnet till vägdike
på samma sätt som det görs idag. Dagvattnet
från området för fordonsservice samlas upp i
lågpunkten i områdets nordvästra hörn. Här skapas
en anordning för flödesutjämning, rening av
dagvatten samt möjlighet att stänga av vid eventuella
föroreningsutsläpp. För att åstadkomma detta föreslås
en tvådelad damm där första delen har rening och
avstängning som huvuduppgift och den andra
delens huvudsakliga funktion är flödesutjämning.
Denna dagvattenlösning ska kunna hantera både den
dagvattenmängd som den hårdgjorda ytan innebär
och de föroreningar som kommer från verksamheten
med fordonsservice. Vattenflödet föreslås sedan ledas
i öppet dike eller ledning till Stora Nabbasjön, som är
tilltänkt recipient.
4.4.3 Värme

Tillgång till fjärrvärme finns idag inte i anslutning till
planområdet.
4.4.4 El

Planområdet ligger inom distributionsområdet
för Borås Elnät AB. Ledningar finns idag i
Råddehultsvägen och kommer behöva flyttas i
samband med ny vägdragning. Transformatorstation
finns på andra sidan Elementgatan från planområdet
sett. Behov kan komma att uppstå av ytterligare
transformatorstation för att försörja de tillkommande
verksamheterna med el. För att möjliggöra detta tillåts
att teknikbyggnader får uppföras på prickmark.
Strax norr om planområdet finns två luftburna
kraftledningar, en 130 kV-ledning och en 40 kVledning. Enligt en tidigare riskanalys för området
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Foto på kraftledningarna intill planområdet. (2014-1030)
(COWI, 2010-11-12) rekommenderas att minsta
skyddsavstånd mellan en 130 kV-ledning och
bostadsbebyggelse bör vara 40 m. Detta bedöms vara
lämpligt även för andra verksamheter såsom kontor
och hotell. Planerad hotellbyggnad ligger ca 50 m från
kraftledningarna.
4.4.5 Tele

Ledningar finns i korsningen mellan Elementgatan
och Råddehultsvägen.
4.4.6 Avfall

Avfall från planområdets verksamheter ska
hanteras i enlighet med de lokala föreskrifter och
renhållningsordningen som finns i Borås Stad.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen med naturresurser redovisas i denna
planbeskrivning. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas
framgår nedan av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Planens genomförande bedöms ha en acceptabel
inverkan på den hållbara utvecklingen.
Verksamheternas placering innebär god tillgång till
gång- och cykelnätverk och kollektivtrafik.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning. Planområdets lokalisering gör att
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planerade verksamheter bedöms lämpliga på platsen.
Detta bland annat på grund av närheten till relevanta
kommunikationsstråk, både i form av motortrafik,
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt närheten till
teknisk infrastruktur.
5.4 Miljö

Miljömålen påverkas inte negativt av planens
genomförande.
5.4.1 Naturvärden

Inom planområdet finns skogsmark med framförallt
granskog. Delar av skogen är avverkad. Inga större
naturvärden finns inom området.
5.4.2 Landskapsbild/stadsbild

Planområdet blir en fortsättning på Viareds
företagspark och blir därmed en sammanhängande del
av stadsbilden. Landskapsbilden kommer att förändras
då idag obebyggd mark nivåanpassas och bebyggs.

att god ekologisk respektive kemisk status inte uppnås
till år 2015.
Den här detaljplanens genomförande med tillskott
på cirka 19 000 m² kvartersmark för Fordonsservice,
industri, verksamheter och tekniska anläggningar
bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.
Avståndet från planområdet till recipienten Stora
Nabbasjön är ca 50 meter och direktpåverkan
bedöms inte trolig. Detaljplaneförslaget innebär att
mer ytor hårdgörs, men det finns även krav om att
dagvatten ska kunna fördröjas. Efter fördröjning
kan dagvattnet kopplas till allmän ledning som
leder vattnet till Stora Nabbasjön Bedömningen
är att mängden dagvatten som tillförs recipienten
går att reglera och flödesutjämna samt att eventuell
föroreningshalt av dagvattnet är låg. Det bedöms inte
troligt att plangenomförandet kommer att påverka
miljökvalitetsnormen för Viaredssjön.
5.6.2 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

5.4.3 Infrastruktur

Elledningar finns i anslutning till området.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt. I
dagvattenutredningen från 2015-03-30 föreslås att
en tvådelad damm ska anordnas för att ta hand om
och rena det dagvatten som kommer från området för
fordonsservice. Dagvattenflödet från gata leds ner mot
naturmarken.
5.5 Sociala värden

Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av
nya verksamheter.
Den nya lastbilsuppställningen leder till ökad
säkerhet, då befintlig uppställningsplats är trafikfarlig.
Uppställningens placering intill olika former av service
ger också en behagligare rastplats för lastbilsförarna
samt befolkar platsen under fler av dygnets timmar.

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker
enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010.
Planområdet ligger högre än omgivande mark och
enligt dagvattenutredningen finns ingen risk för
översvämning i området.
Dagvattnet renas lokalt för att förhindra förorening av
grundvattnet.
5.6.3 Trafikmiljö

Plangenomförandet beräknas medföra en trafikökning
på ca 2 000 fordon/vardagsdygn. En trafikutredning,
daterad 2015-03-15 har gjorts och enligt denna
har befintlig utformning av Nabbamotet tillräcklig
kapacitet för att klara alla de ökade trafikrörelser som
beräknas till år 2035.
5.6.4 Skyddsavstånd

5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas
p.g.a. den verksamhet som medges i detaljplanen.
Recipient för dagvattnet inom planområdet är Stora
Nabbasjön, vars vatten sedan rinner ut i Viaredessjön.
Viaredssjön omfattas av miljökvalitetsnormer för
vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
Den ekologiska statusen för Viaredssjön har i
dagsläget bedömts vara god medan den kemiska
ytvattenstatusen har bedömts som ej god. Utifrån
befintliga förutsättningar bedöms det finnas risk för
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Planerad bensinstation innebär vissa risker som
kräver skyddsavstånd. Bensinstationen skall därför
projekteras och utformas enligt gällande föreskrifter
och tillämpbara skyddsavstånd skall upprättas till
övriga verksamheter inom och utanför anläggningen.
5.6.5 Farligt-gods-transport

Planområdet berörs av skyddsavståndet från farligtgods-transport på riksväg 40. Avståndet mellan
trafikleden och planområdet är mellan 25 och 75 m.
Skyddsavstånd på minst 80 m krävs mellan vägkant
och planerad byggnad med trafikantservice, restaurang
och hotell. För övriga byggnader inom planområdet
krävs ett avstånd på minst 25 m till vägkant.
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5.6.6 Riskbedömning

I detaljerad riskbedömning för detaljplanen av
WSP, daterad 2014-11-13, definieras riskerna inom
planområdet. Det handlar om närliggande led för
farligt gods samt planerad tankstation. Skyddsavstånd
och andra riskreducerande åtgärder ska tillämpas enligt
5.6.4 och 5.6.5 ovan. Dessutom bör utrymningsvägar
i byggnaden med hotell, restaurang och konferens
placeras så att det är möjligt att utrymma bort från
riksväg 40, Elementgatan och planerad bensinstation.
Om dessa åtgärder genomförs bedöms risknivån för
planområdet nå en acceptabel nivå med aktuella
förutsättningar.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

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

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
6.4 Planunderlag

Utredningar avseende geoteknik, risker, trafik och
dagvatten utgör planunderlag.
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar. Plankonsult har varit AL studio genom
Johan Altenius, i samarbete med Werner Arkitekter
genom Stefan Werner. Handläggare från Borås Stad
har varit Kristina Axelsson.

Planavdelningen
Andreas Klingström
planchef
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Stefan Werner
planarkitekt
Werner Arkitekter AB
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3. Fastighetsrättsliga frågor

Genomförandebeskrivning

3.1 Markägare

Detaljplan för Viared, Elden 1 m.fl.
Råddehultsvägen, Borås Stad,
upprättad den 19 maj 2015.

Planen omfattar de kommunägda fastigheterna Elden 1
och Viared 5:1.
3.2 Servitut och ledningsrätter

Fastighetsförteckningen visar att planområdet belastas
av en gemensamhetsanläggning och en rättighet för
kraftledning. Gemensamhetsanläggningen Viared ga:1
har utrymme för väg.

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

En luftledning som tidigare korsat Råddehultsvägen
är flyttad norrut utanför planområdet. Om den
inskrivna rättigheten för kraftledning från 1996 inte
längre berör planområdet kan den upphävas genom en
inskrivningsåtgärd eller i samband med ombildning av
fastigheten Elden 1.
3.3 Gemensamhetsanläggningar

Planen omfattar den befintliga
gemensamhetsanläggningen Viared ga:1 som förvaltas av
Viared-Råddehults samfällighetsförening. Detaljplanen
innebär att gemensamhetsanläggningen ska omprövas
och den del av Råddehultsvägen som i detaljplanen
utgör lokalgata ska utgå ur gemensamhetsanläggningen.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

Planen genomförs med normalt planförfarande.
Samråd beräknas ske sommaren 2015, en utställning
under hösten 2015 och ett antagande senare under
2015. Detaljplanen vinner laga kraft fyra veckor
efter antagandet under förutsättning att den inte blir
överklagad.

3.4 Fastighetsbildning

Kvartersmarken inom planområdet får delas upp
i en eller flera fastigheter. Om kvartersmarken ska
utgöra en fastighet så kan Elden 1 ombildas genom en
fastighetsreglering som genomförs av lantmäteriet.

2.2 Gällande detaljplaner

Del av planområdet ligger inom tidigare
detaljplanelagt område. Den detaljplanen har
genomförandetid fram till januari 2022. Under
genomförandetiden kan en ändring av detaljplanen
ske om inte berörda sakägare motsätter sig ändringen.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ansöka om
förrättning för att bilda fastigheter inom kvartersmarken
likväl som förrättning för att förändra omfattningen av
Viared ga:1.

2.3 Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år från det att den
vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden är fastighetsägarna
garanterade att få genomföra det som planen
medger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men den kan ändras eller
upphävas utan att berörda fastighetsägare har rätt till
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Kommunen är ansvarig för att lokalgatan byggs ut.
4.2 Vatten, spillvatten och dagvatten

Avsikten är att planområdet ska ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten. Anslutningspunkt för vatten och spillvatten
finns i korsningen Elementgatan/Råddehultsvägen.
Anslutningspunkt för dagvatten kommer att utredas
under samrådstiden.

2.4 Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det
innebär att det är kommunen som är ansvarig för att
bygga ut lokalgatan och ansvara för dess drift och
underhåll.

4.3 El

SAMRÅD

De befintliga ledningar som finns i Råddehultsvägen
behöver flyttas. Det sker lämpligen i samband med
utbyggnaden av lokalgatan.
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5. Ekonomiska frågor
5.1 Kommunala intäkter och kostnader

Kommunen får inkomster till följd av försäljning av
kvartersmark.
Kommunen har kostnad för utbyggnad av
lokalgatan och den flyttning av elkabel som
kvartersmarksutvidgningen medför. Om ledningsägaren
saknar rättighet att ligga i Råddehultsvägen kan denne
bli ansvarig för kostnaden att flytta ledningen.
Planen medför inga investeringskostnader för
kommunens VA-verk. Den nytillkommande
bebyggelsen betalar anslutningsavgifter enligt
kommunens VA-taxa.

Genomförandebeskrivningen har upprättats av Explo
AB genom Eva Engman, exploateringskonsult.
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Detaljplan för Frufällan
LÄNGJUM 5:8, Riggvägen, Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Fastigheten Längjum 5:8 omfattar en yta på ca 5180
kvm och innehåller ett enbostadshus i två våningar och
några uthus. Planen möjliggör en delning av fastigheten
och en ny byggrätt för ytterligare ett enbostadshus
på fastighetens norra del. Fastigheten ligger på sedan
tidigare planlagd mark för bostadsändamål där
strandskyddet är upphävt. När denna plan vinner
laga kraft återinträder strandskyddet, men det
upphävs inom kvartersmark det då det handlar om
redan i anspråkstagen mark. Öresjö är kommunens
huvudvattentäkt vilket innebär vissa restriktioner för att
värna om vattenkvaliteten.
En behovsbedömning daterad 2015-04-23 har gjorts
och planen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Frufällan,
LÄNGJUM 5:8, Riggvägen, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad den
7 maj 2015.

Frufällan

Planområde
Öresjö

Älvsborgsbanan
Riksväg 42

1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Fastigheten Längjum 5:8 ligger intill Öresjö och
omfattar en yta på ca 5180 kvm. Här finns idag
ett enbostadshus i två våningar och några uthus.
Fastigheten ligger på redan planlagd mark för
bostadsändamål, men befintlig byggrätt medger
inte att fastigheten styckas av eller att ytterligare ett
bostadshus byggs. Fastighetsägaren vill få möjlighet
att dela av fastigheten och uppföra ytterligare ett
enbostadshus norr om befintligt hus. Önskemålet
är att bygga ett enplanshus på ca 140 kvm. Planens
syfte är att addera en byggrätt för en sådan bostad och
möjliggöra en delning av fastigheten. När den nya
planen träder i kraft återinträder strandskyddet för
Öresjö, men då det handlar om redan i anspråkstagen
mark i ett område som i befintlig detaljplan varit
undantaget strandskyddet ämnar planen att åter
upphäva strandskyddet. Öresjö är kommunens
huvudvattentäkt vilket innebär restriktioner för
verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten
negativt.
1.2 Handlingar

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

Planområdet ligger i Frufällan, vid stranden till
Öresjö ca 6 km norr om centrala Borås. Planområdet
är innefattar ca 1,22 ha varav ca 0,65 ha upptas av
vattenområde.
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Karta över planområdet och dess omgivningar
1.3.2 Markägare

Fastigheten Längjum 5:8 är i privat ägo.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

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

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

Planområdet ligger i direkt anslutning till Öresjö,
men strandskyddet är idag upphävt. Fastigheten
Längjum 5:8 ingår i ett större planlagt område,
där strandskyddet är upphävt. För den aktuella
fastigheten och stor del av omgivande mark gäller
bostadsändamål, och det är så området idag används.
När denna detaljplan vinner laga kraft och ersätter
befintlig detaljplan återinträder strandskyddet. I
föreslagen detaljplan upphävs strandskyddet igen för
att möjliggöra tillkommande enbostadshus. Detta
görs enligt 7 kap 18 § miljöbalken med argumentet
att området redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. Fastigheten används idag som privat tomtmark
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för villabebyggelse och användningen planeras bli
oförändrad. Vid antagandet av denna plan föreslås
därför att strandskyddet även fortsättningsvis förblir
upphävt för området.
Strandskyddsområdet för Öresjö är 200 meter.
2.4 Översiktliga planer

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

2.5 Vattenskyddsområde

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

2.8 Naturvårdsprogram

Öresjö har klass II – mycket högt naturvärde. Det
är en av kommunens största sjöar och här finns en
riklig fauna med fisk och djurplankton och sjön är
också viktig för fågellivet. Sjön har även stor betydelse
för friluftslivet. I Borås naturvårdsprogram beskrivs
naturvärdet i sjöar och vattendrag. Bland åtgärderna
för att förstärka sjöars naturvärde nämns bland annat
att utsläpp av förorenande ämnen ska undvikas och
att djurlivet skall värnas. Inga andra höga naturvärden
finns i anslutning till planområdet.

2.6 Vattenresursplan

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

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen

2.7 Skyddsföreskrifter för Öresjö

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

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

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

D

B

C
A

Karta över trädgården med fotopunkter markerade.

I planområdet planläggs inga bostäder som
kan bli störda av buller. Den verksamhet som
tillåts ger inte upphov till något buller som
kan störa omkringgivande bostäder.Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur

Foto A: Allé vid infarten från Riggvägen

4.1.1 Mark och vegetation

Marken inom planområdet sluttar ned från vägen,
som ligger på ca +145 - +146 m ner mot sjön, vars yta
ligger på ca +133 m. Sluttningen är brantare närmast
strandkanten och flackare intill vägen.
Hela planområdet är en privatägd villatomt och
vegetationen är varierad med gräsytor, planteringar,
träd och buskar av varierande sorter. På norra delen
av fastigheten har vegetationen vuxit mer ostört och
på fastighetens södra del och närmast Riggvägen är
vegetationen mer iordningställd med gräsmattor,
planteringar och träd. På fotona nedan syns den
variation i vegetationen som finns inom fastigheten.
Foto B: Bryggan i Öresjö
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Foto C: Trädgården intill Riggvägen

Foto på befintligt bostadshus på fastigheten.

Foto D: Sluttningen mot sjön i tomtens norra del

Foto på det största av fastighetens uthus.

4.1.2 Geoteknik

Bestämmelserna för befintligt bostadshus avser att
göra befintlig byggnad planenlig och tillåter därmed
friliggande bostadshus med maximal nockhöjd på
+152 m. En begränsning i byggnadsarea medger en
byggnadsarea på maximalt 260 kvm inom byggrätten,
komplementbyggnader inkluderat. Byggrättens
utbredning för befintligt hus är i princip oförändrad
från tidigare detaljplan.

I sluttningen ner mot Öresjö finns flera mindre
stenblock. Planområdet bedöms vara byggbart.
4.1.3 Radon

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

Några kända fornlämningar finns inte inom
planområdet.

4.2.2 Service

4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

Bebyggelse runtomkring planområdet består främst
av villor i varierat utförande och från olika tidsepoker.
Inom planområdet finns idag ett enbostadshus i två
våningar och i anslutning till detta finns tre uthus.

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

Norr om befintligt bostadshus tillkommer ytterligare
en byggrätt som ger utrymme för ytterligare ett
enbostadshus. Maximal byggnadsarea begränsas till
220 kvm och nockhöjden sätts till +152 m vilket get
utrymme för en bostad i ett eller två plan.
SAMRÅD
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4.3 Gator och trafik

4.4 Teknisk försörjning

4.3.1 Gatunät

4.4.1 Vatten och avlopp

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

Kommunalt vatten och avlopp finns inom
planområdet. Planens genomförande innebär inget
ökat tryck på befintligt dagvattennät.
4.4.2 Värme

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

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

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

Karta över vägarna i direkt anslutning till planområdet

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

4.3.2 Gång- och cykeltrafik

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

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som
normalt inte bör överskridas vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av bostäder.

4.3.3 Kollektivtrafik

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

Antalet nya parkeringsplatser ska följa Borås Stads
parkeringsnorm. På 1000 kvm bruttoarea ska
det enligt normen finnas 13 bpl för bostäder i
gruppbyggda småhus vid nybyggnation. Vid befintliga
bostäder ska det finnas 6-11 platser per 1000 kvm
bruttoarea, beroende på biltätheten i stadsdelen.
Tillkommande bostäder förväntas hantera sitt
parkeringsbehov på den egna fastigheten.
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5.4.4 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Boverkets allmänna råd, huvudregler:

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

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad

5.4.5 Infrastruktur

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

Befintlig infrastruktur har god kapacitet att kunna
hantera de förändringar plangenomförandet innebär.
5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

5. Konsekvenser

5.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

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

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Planområdets tillåter användning för bostäder och i
planbestämmelser begränsas storlek och utformning av
tillkommande bostäder.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att
ingen betydande påverkan förorsakas framgår nedan
av konsekvensbeskrivningen.

På grund av sluttningen på Längjum 5:8 kommer
dagvattensystemet i Riggvägen inte belastas ytterligare.
Dagvatten inom planområdet bör i största mån
hanteras lokalt inom fastigheten, för att inte låta mer
vatten än nödvändigt rinna ut i Öresjö.
5.5.3 Vattentäkt

Öresjö är kommunens huvudvattentäkt och flera
restriktioner finns angående verksamheter och
användning av mark i anslutning till sjön. Planens
genomförande påverkar inte ytvattentäkten negativt.

5.2 Hållbar utveckling

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

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

Närliggande naturvärden påverkas inte av planens
genomförande.
5.4.2 Kulturvärden

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

Planerad nybyggnation bedöms passa in i befintlig
stadsbild.
SAMRÅD
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6. Administrativa frågor

Beräknat högsta flöde enligt
Flödeskommittens riktlinjer
för dammdimensionering
100 års flöde

Öre
sjön

6.1 Genomförandetid

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

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden/
Kommunfullmäktige etc.
6.3 Planavgift

Fru
Planområde

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

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.
Utdrag ur översvämningskarteringen: Bebyggelsen inom
planområdet påverkas inte av höga vattenstånd.
5.5.4 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker
enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010. Planerad bebyggelse utgör
ingen risk för förorening av grundvattnet. Inte heller
kommer bebyggelsen inom planområdet påverkas av
höga vattenstånd.
5.5.5 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.

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

Planavdelningen

Andreas Klingström

Stefan Werner

planchef

planarkitekt

5.5.6 Buller

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

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

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
av riskerna förknippade med transport av farligt gods.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Frufällan,
LÄNGJUM 5:8, Riggvägen, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad den
18 juni 2015

2.4 Huvudmannaskap

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

3. Fastighetsrättsliga frågor

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

3.1 Markägare

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

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

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

Planen genomförs med normalt planförfarande.
Samråd beräknas ske sommaren 2015, en utställning
under hösten 2015 och ett antagande senare under
2015. Detaljplanen vinner laga kraft fyra veckor
efter antagandet under förutsättning att den inte blir
överklagad.

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

2.2 Gällande detaljplaner

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

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

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

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

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

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

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

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

Genomförandebeskrivningen har upprättats av Explo
AB genom Eva Engman

SAMRÅD
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Monica Johansson (C): Fri parkering för och utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bifalla motionen.
Borås Kommuns Parkerings AB uppdras att återkomma med förslag på budget för ett eventuellt genomförande till Kommunfullmäktige innan slutligt ställningstagande.

2015-06-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-29
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0364 514
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-06-18/ bh
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Dnr 2014/KS0364 514

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Monica Johansson (C): Fri
parkering för och utökade möjligheter till
laddning av elbilar i stadskärnan!
Monica Johansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 inlämnat rubricerad motion.
I motionen beskrivs en bakgrund mot vilken beslut ska vägas:
Omställningen av fordonsflottan till miljövänligare fordon behöver premieras på alla
sätt och vis. För mig som centerpartist är det angeläget att vi kan transportera oss
miljövänligt, vare sig det sker per bil eller per kollektivtrafik. För att uppnå detta
måste vi premiera de som gör miljövänliga val, och att ha valt en elbil är ett sådant val
som vi behöver premiera. Jag föreslår därför att det ska vara fri parkering för och
möjlighet till laddning av elbilar i stadskärnan i Borås. Elbilarnas andel av marknaden
växer, men från mycket små volymer. I dagsläget utgör elbilarna 0,06 procent av den
totala fordonsflottan. Regeringen har haft en miljöbilspremie under förra mandatperioden som belönade bilköpare med en premie på 10 000 kronor när de köpte en ny
miljöbil. När den premien upphörde 2009 införde regeringen en femårig fordonsskattebefrielse för nya miljöbilar.
2012 infördes en ny så kallade supermiljöbilspremie. Den ställer hårda krav, och innefattar endast laddhybrider och rena elbilar. Bilarna får max förorsaka utsläpp om 50
gram koldioxid per kilometer. Premien till den som köper en sådan bil uppgår till 40
000 kronor. Det stöd som finns för att uppmuntra till fler elbilar behöver dock uppmuntras på flera sätt. Ett sådant sätt vore att erbjuda elbilarna fri parkering i Borås
stadskärna. En annan sak är att vi behöver erbjuda utökade möjligheter till laddning
på några/något ställe i stadskärnan. Även lokalt behöver vi ta ansvar för omställningen till en klimatneutral bilpark. Det kan vara en liten sak här i Borås, men alla sätt att
öka elbilarnas attraktivitet behöver understödjas. Omfattningen av den fria parkeringen bör vara så att i något utvalt P-hus får elbilarna fri parkering 24 h, medan de på
övriga platser innanför Cityringen får fri parkering i enlighet med den angivna maximala parkeringstiden på platsen. Det bör finnas goda möjligheter till laddning under
en begränsad tid, mot avgift.
Motionens förslag är att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom Borås
Stadshus AB, att införa fri parkering för och utökade möjligheter till laddning av elbilar i enlighet med den omfattning som anges och i övrigt i enlighet med motionens
intentioner
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
Borås Kommuns Parkerings AB uppdras att återkomma med förslag på budget för ett eventuellt genomförande till Kommunfullmäktige innan slutligt ställningstagande.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

MOTION
Centerpartiet

2014-04-16
Kommunfullmäktige

Fri parkering för och utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!
Omställningen av fordonsflottan till miljövänligare fordon behöver premieras på alla sätt och
vis. För mig som centerpartist är det angeläget att vi kan transportera oss miljövänligt, vare
sig det sker per bil eller per kollektivtrafik. För att uppnå detta måste vi premiera de som gör
miljövänliga val, och att ha valt en elbil är ett sådant val som vi behöver premiera. Jag föreslår
därför att det ska vara fri parkering för och möjlighet till laddning av elbilar i stadskärnan i
Borås.
Elbilarnas andel av marknaden växer, men från mycket små volymer. I dagsläget utgör
elbilarna 0,06 procent av den totala fordonsflottan. Regeringen har haft en miljöbilspremie
under förra mandatperioden som belönade bilköpare med en premie på 10 000 kronor när de
köpte en ny miljöbil. När den premien upphörde 2009 införde regeringen en femårig
fordonsskattebefrielse för nya miljöbilar.
2012 infördes en ny så kallade supermiljöbilspremie. Den ställer hårda krav, och innefattar
endast laddhybrider och rena elbilar. Bilarna får max förorsaka utsläpp om 50 gram koldioxid
per kilometer. Premien till den som köper en sådan bil uppgår till 40 000 kronor.
Det stöd som finns för att uppmuntra till fler elbilar behöver dock uppmuntras på flera sätt. Ett
sådant sätt vore att erbjuda elbilarna fri parkering i Borås stadskärna. En annan sak är att vi
behöver erbjuda utökade möjligheter till laddning på några/något ställe i stadskärnan. Även
lokalt behöver vi ta ansvar för omställningen till en klimatneutral bilpark. Det kan vara en
liten sak här i Borås, men alla sätt att öka elbilarnas attraktivitet behöver understödjas.
Omfattningen av den fria parkeringen bör vara så att i något utvalt P-hus får elbilarna fri
parkering 24 h, medan de på övriga platser innanför Cityringen får fri parkering i enlighet
med den angivna maximala parkeringstiden på platsen. Det bör finnas goda möjligheter till
laddning under en begränsad tid, mot avgift.
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att

- Uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom Borås Stadshus AB, att införa fri
parkering för och utökade möjligheter till laddning av elbilar i enlighet med den
omfattning som anges och i övrigt i enlighet med motionens intentioner
För Centerpartiet
Monica Johansson

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Monica Hermansson Friedman (M):
Solcellsbelys mera
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
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Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-29
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Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0528 317
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-06-18 / bh
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Dnr 2014/KS0528 317

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Monica Hermansson Friedman (M): Solcellsbelys mera
Monica Hermansson Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201406-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se över möjligheten att investera i
solcellsbelysningar, förutsatt att det är ekonomiskt hållbart, och samtidigt inventera
och göra en översyn av var det är lämpligt med sensorstyrd belysning vid Borås
kommunala anläggningar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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MOTION

2014-06-17

Solcellsbelys mera
Borås Stad bör alltid sträva efter att vara en föregångare som driver nya spännande miljövänliga
initiativ. Belysning driven av solceller är ett sådant exempel.
Jag föreslår att det sker en inventering av nuvarande belysning på kommunal mark för att undersöka var
det är lämpligt att har solcellsbelysning.

Framtidens belysning ska inte bara vara miljövänlig, den ska även vara smart. Därför vill jag att man ser
över möjligheten att ha sensorstyrd belysning där så är lämpligt. Sensorstyrd belysning innebär att
belysningen tänds först när någon närmar sig platsen. Dessutom släcks det automatiskt när man lämnar
den. Dock är det viktigt att se över så sensorstyrd belysning inte försämrar tryggheten för våra
medborgare.

Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se över möjligheten att investera i
solcellsbelysningar, förutsatt att det är ekonomiskt hållbart, och samtidigt inventera och göra en
översyn av var det är lämpligt med sensorstyrd belysning vid Borås kommunala anläggningar.

Monica Hermansson-Friedman (M)

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för Sparsör, Längjum
3:39 m.fl. - Mellanvägen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2015-07-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-07-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej
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Dnr 2015/KS0398 214
Ert dnr P39-05

Avd: Strategisk samhällsplanering/Markavdelningen
Handläggare: Karin Johansson/Edward Isaksson

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Sparsör,
Längjum 3:39 m.fl. - Mellanvägen
Planförslaget illustrerar två möjliga exploateringar, 14 radhus alternativt 4 villor.
Utifrån bebyggelsestrukturen i Sparsör föredrar Kommunstyrelsen att området
bebyggs med radhusbebyggelse för att öka möjligheten till kvarboende på orten.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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P39-05

Detaljplan för Sparsör
LÄNGJUM 3:39 m.fl. - Mellanvägen
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande
av bostäder inom fastigheten Längjum 3:39 m.fl. i
Sparsör.
Detaljplanen möjliggör att ca 14 sammanbyggda
bostäder kan uppföras inom planområdet, i form av
t.ex. radhus och parhus. Alternativt kan 4 fristående
villor byggas.
Översiktsplanen anger inte någon specificerad markanvändning, inga riksintressen eller särskilt utpekade
natur eller kulturvärden.
Förslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Förslaget innebär en komplettering i den redan
byggda miljön som utnyttjar befintlig infrastruktur
vilket bidrar till att följa kommunens miljömål.

Översiktskarta med aktuellt planområde markerat
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Planbeskrivning

Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.

Detaljplan för del av Sparsör,
Längjum 3:39 m.fl. - Mellanvägen.
Borås Stad. Upprättad den 30 april
2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande
av bostäder.

Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata

1.2 Planens huvuddrag

1.4.1 Läge och areal

Detaljplanen möjliggör att ca 14 sammanbyggda
bostäder kan uppföras inom planområdet, i form
av till exempel radhus och parhus. Alternativt kan 4
fristående villor byggas. Det finns ett behov av mindre
hus på små tomter i Sparsör och planen uppmuntrar
till att uppföra detta genom att sammanbyggda hus
ger en större total byggrätt. Parkering ska lösas vid
varje bostad. Planförslaget är förenligt med för området gällande planprogram (KF 2005-03-17) respektive
pågående strategisk plan för Sparsör.
1.3 Handlingar

Planområdet är beläget direkt väster om Sparsörsvägen mitt i Sparsör på västersluttningen mot Öresjö.
Planområdet som omfattar ca 0,6 ha avgränsas i norr
och öster av Sparsörsvägen och Mellanvägen, i väster
av Annerovägen och i söder av bostadsfastigheter.
1.4.2 Markägare

Planområdet utgörs av tre fastigheter som är Längjum
3:37 och 3:39 som är privatägda och Slättäng 1:1 som
ägs av kommunen. Mellanvägen som går genom planområdet är en gemensamhetsanläggning Ga:1, vilken
ägs av angränsande fastigheter.

Mella

n vä g e n

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.

en
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Aktuellt planområde och omgivande gator
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2. Tidigare ställningstaganden

stads- och landskapsbild vid placering och utformning
av bebyggelse och den ska lokaliseras invid befintlig
bebyggelse för att begränsa kostnaderna för kommunal
service.

2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 7 april 2005
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva ny
bebyggelse i detaljplan för området enligt planprogram
godkänt av Kommunfullmäktige 2005-03-17. I och
med att planprogrammet godkänts av KF ska denna
detaljplan ses som fristående från planprogrammet och
har en egen planprocess.
2.2 Planprogram respektive strategisk plan

Gällande planprogram (KF 2005-03-17) anger ny
bebyggelse i form av villor och grupphus.

För aktuellt planområde anges ej någon specificerad
markanvändning, inga riksintressen eller särskilt utpekade natur eller kulturvärden. RV 42 och Älvsborgsbanan i närheten av planområdet utgör riksintresse för
kommunikation.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.

För Sparsör pågår ett arbete med strategisk plan som
anger området som utbyggnadsområde för bostäder.
2.3 Gällande detaljplaner

Närliggande riksintressen, Rv 42 och Älvsborgsbanan,
som utgör riksintresse för kommunikation bedöms
inte påverkas negativt.

Längjum 3:37 och 3:39 omfattas ej av detaljplan då
den upphävdes 2001 för att planförutsättningarna i
området ansågs oklara. Slättäng 1:1 omfattas av byggnadsplan för del av Fristad, 1945, vilken anger bostadsändamål och en minsta tomtstorlek om 2000m².

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att ingen betydande
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

2.4 Miljökvalitetsmål och miljömål för Borås

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden:
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål
och etappmål utarbetats. Målen innebär bland annat
att ny bebyggelse ska placeras i nära anslutning till
befintlig infrastruktur, teknisk försörjning och service. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att långsiktig
god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur

2.5 Strandskydd

Vid planläggning återinträder strandskydd inom 200
meter från Öresjö. Strandskyddet ska upphävas inom
planområdet med stöd av 7kap 18 c § Miljöbalken.
Området saknar betydelse för strandskyddets syften
för att det genom väg, järnväg och bebyggelse är väl
avskilt från området närmast strandlinjen.
2.6 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
I spelreglerna anges att ny bebyggelse ska lokaliseras i
lägen med god trafiksäkerhet och i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken. Hänsyn ska tas till

SAMRÅD

4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet är svagt sluttande mot nordväst och utgörs av gräsytor och blandad träd- och buskvegetation.
4.1.2 Geoteknik

Jorden består överst av ett tunt lager mulljord, därunder återfinns sand alternativt fyllning på morän som
vilar på berg.
Sonderingen har fått stopp på block eller berg på mellan ca 4 och 6 meter djup under markytan.
Byggbarheten inom planområdet är god. Någon
risk för spontana skred eller ras finns inte. I ytan har
löst lagrad sand och fyllning påträffats, vilket kan ge
upphov till sättning vid större pålastning. Lämpliga
förstärkningsåtgärder är avschaktning av befintlig
mullhaltig ytjord under blivande byggnader och
uppfyllningar, samt att förekommande jord med lös
lagringstäthet djuppackas eller skiftas ut.
4.1.3 Vatten

Grundvattennivån befanns ligga ca 2 m under marky-
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tan vid undersökningstillfället i oktober 2014 (WSP),
vilket motsvarar nivån ca +140,2.
Öresjö är Borås huvudvattentäkt och försörjer 80 000
människor med färskt dricksvatten. För att skydda den
från föroreningar har området runt sjön och dess närmaste tillrinningsområde klassats som vattenskyddsområde. Detta ställer höga krav på att allt vatten som
rinner ner i sjön är så rent som möjligt. Inom detta
område gäller skyddsföreskrifter med stöd i MB 7 kap.
För detaljplanen innebär det att allt dagvattens ska
fördröjas innan det ansluts till ledningsnätet.
4.1.4 Radon

Beträffande markradon klassificeras marken som högriskområde, vilket innebär att marken huvudsakligen
består av högradonmark. Enligt gällande anvisningar
från Boverket skall byggnader på högradonmark uppföras radonsäkert. Kravet innebär att byggnadsdelar
som står i kontakt med jorden utformas så att luft från
marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell
uppmärksamhet måste därvid ägnas åt håltagningar
i golvet för genomföringar etc. Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgärder för att klara
tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen.

4.1.5 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Befintlig bebyggelse

Planområdet är obebyggt och närmst omgivande
bebyggelse utgörs i huvudsak av friliggande villabebyggelse.
4.2.2 Ny bebyggelse

Detaljplanen ger möjlighet till byggnation av både
fristående och sammanbyggda bostäder. Bebyggelse
tillåts i 2 våningar.
I det fall sammanbyggda radhus/parhus uppförs är
tillåten byggnadsarea 30% av fastighetsaren men dock
max 100 m². Ca 14 sammanbyggda radhus och parhus kan då byggas.
Om fristående villor byggs är största tillåtna byggnadsarea inklusive komplementbyggnader och garage
200m² och minsta tillåtna fastighetsstorlek 1000m².
Detta innebär att upp till 4 villatomter kan skapas.
Planen reglerar inte byggnadstyp men uppmuntrar till
mindre hus på små tomter, som det idag råder brist på
i Sparsör, genom att sammanbyggda hus ger en större
total byggrätt.
4.2.3 Offentlig och kommersiell service

Slättängskolan årskurs 1-3 ligger ca 100 m från planområdet, Kilskolan årskurs 4-6 finns ca 300 m ifrån,
förskolor ca 400 m respektive 800m från området.
Högstadium respektive kommersiell och annan offentlig service finns i Fristad ca 3 km norr om planområdet.
4.3 Friytor, natur, lek och rekreation

Badplats och idrottsplats finns i närområdet och likaså
skog, sjöar och vattendrag.
Planområdet är svagt sluttande mot nordväst och utgörs av
gräsytor och blandad träd- och buskvegetation.

4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Befintliga gator i området är relativt smala lokalgator med enskilt huvudmannaskap. Planområdet
genomkorsas av Mellanvägen som i öster kopplas till
Sparsörsvägen som är en av områdets huvudgator med
anslutning till Rv 42. Mellanvägen föreslås i och med
aktuell exploatering att breddas något.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

I området finns inget separat gång- och cykelnät eller
särskilda fotgängarytor.
4.4.3 Kollektivtrafik

Närmsta kollektivtrafikhållplats ligger vid Rv 42 ca
Befintlig bebyggelse utmed Annerovägen
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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300 m från planområdet. Hållplatsen trafikeras av
buss till Borås centrum (30-40 min) respektive Fristad
(15-20 min). Skolbuss avgår från hållplats på Sparsörsvägen i direkt anslutning till planområdet.
4.4.4 Parkering

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna enligt kommunens gällande norm som anger
11 boendeplatser och 2 besöksplatser per 1000 kvm
BTA.
4.4.5 Angöring/utfarter/varumottag

Den föreslagna bebyggelsen kan angöras från Mellanvägen respektive Annerovägen. Mot Sparsörsvägen
införs utfartsförbud.

Mellanvägen som korsar planområdet

4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp finns i direkt anslutning till planområdet och bedöms ha kapacitet för tillkommande
bebyggelse.
4.5.2 Dagvatten

Ny exploatering ska inte medföra ett ökat dagvattenflöde till det allmänna dagvattennätet, utan dagvatten
från hårdgjorda ytor ska samlas upp och avledas
genom en fördröjnings- och behandlingsanläggning
innan det ansluts till befintliga ledningar. Den nödvändiga fördröjningsvolymen har beräknats till totalt
ca 55m3. Möjliga fördröjningsåtgärder för att ta hand
om dessa volymer är makadamdiken och fördröjningsmagasin, se vidare i till planen hörande dagvattenutredning ÅF, 2014-12-05).

Korsningen Mellanvägen och Sparsörsvägen varifrån
skolbuss avgår.

Hänsyn måste också tas till att området ligger inom
skyddsområdet för Borås Stads vattentäkt, Öresjö.
4.5.3 Värme

Fjärrvärme finns inte utbyggt i området.
4.5.4 El, tele

El och telenät finns utbyggt i anslutning till planområdet och bedöms ha kapacitet för tillkommande
bebyggelse.
4.5.5 Avfall

Hushållsavfall skall ordnas gemensamt utmed Mellanvägen på 1-2 ställen där kommunen kan hämta.
Återvinningsstation finns vid Hovalidsvägen öster om
Rv 42 ca 800 meter från planområdet.

(ÖP06) från Älvsborgsbanan krävs riskanalys.
En tidigare genomförd riskanalys (FB Engineering,
2005) anger att individrisken hamnar på en risknivå
som anses låg enligt Räddningsverkets förslag till gränser för individrisk. På denna nivå anses inga skyddsåtgärder vara nödvändiga för motsvarande bebyggelse
som möjliggörs genom detaljplanen.
4.6.2 Buller

En översiktlig bullerkartläggning (ÅF, 2012) för väg
och järnväg anger dygnsmedelvärden under riktvärdet
55dBA. Inom större delen av området beräknas maxvärden från väg och järnväg ligga under riktvärdet 70
dBA. I en mindre del av områdets nordvästra del överskrids dock maxvärdet 70dBA. Riktvärdet för maxvärden gäller möjligheten att ordna uteplats i ett läge där
maxnivåerna underskrider 70dBA. Detta bedöms som
möjligt inom planen. Läs mer på sid 15.

4.6 Störningar
4.6.1 Risk

Både Rv42 och Älvsborgsbanan är transportled för farligt gods men i de lägre riskklasserna. Närmsta del av
planområdet ligger ca 50 m från Älvsborgsbanan och
200 m från Rv 42. Med bostadsbebyggelse inom 80 m
SAMRÅD
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5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

5. Konsekvenser

5.6.1 Miljökvalitetsnormer

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan
och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Inom planområdet tillåts användning för bostäder och
i planbestämmelser ställs krav på:
- att byggnad och grundläggning ska utföras så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte överskrids.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Ny bostadsbebyggelse intill befintlig bebyggelse och
infrastruktur innebär ett minskat trafikarbete och
bidrar till ett hushållande av mark och naturresurser.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen inte påverkar
hushållningen med naturresurser negativt i förhållande
till pågående markanvändning. Planutformningen
innebär en förtätning/högre exploateringsgrad, det vill
säga ett högre utnyttjande av marken och den tekniska
infrastruktur som finns utbyggd.
5.4 Miljö

Förslaget innebär en komplettering i den redan byggda
miljön och utnyttjar befintlig infrastruktur och service
vilket bidrar till att uppfylla kommunens miljömål.
5.4.1 Naturvärden

Det finns ingen skyddad eller annan värdefull natur
som påverkas av planförslaget. Planområdet berörs av
strandskydd från Öresjö men ingår i ett större område
redan ianspråktaget för bebyggelse. Planområdet ligger
även avskilt från stranden av Älvsborgsbanan.
5.4.2 Kulturvärden, landskaps- och stadsbild

Det finns inga kända kulturlämningar eller utpekade
kulturmiljöer i området. Planen har ingen negativ
inverkan på stadsbild eller landskapsbild.
5.5 Sociala värden
5.5.1 Trygghet/säkerhet

När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning till
det redan befintliga, som i det här fallet, finns goda
möjligheter för en ökad upplevd trygghet då området
kommer att bli mer befolkat, inte minst under dygnets
mörkare timmar.
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En miljökvalitetsnorm (MKN) är en bestämmelse
om krav på miljökvalitet. Miljökvalitetsnormerna
ska följas när kommuner och myndigheter planerar
och planlägger. Statliga myndigheter har beslutat om
åtgärder för att följa normerna där vissa av åtgärderna
är direkt riktade till kommunerna. Det finns miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för buller och luft.
5.6.2 Miljökvalitetsnormer för grundvatten

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ
status. De områden som klassificeras är avgränsade
bland annat efter mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. Miljökvalitetsnormen för grundvatten är god
kvantitativ status och god kemisk status.
Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö
och därmed finns restriktioner för vad man får göra
inom planområdet. Detta finns som en information
på plankartan. Skyddsbestämmelserna för vattentäkten
ska följas och därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna varken den kvantitativa statusen eller den
kemiska statusen på grundvattenförekomsten.
5.6.3 Miljökvalitetsnormer för Ytvatten

Ytvatten (sjöar och vattendrag) klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen
utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen omfattar även påverkan på vattendragets
form (dikning), om bottnen har förändrats, marktyp i
närmiljön och övrig struktur på strandzonen. Vattnet
klassas också ner om det t.ex. har bristande kontinuitet
i vattenflödet. Allt detta är yttre påverkan som oftast
är negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som
påverkar är t.ex. försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ett ytvattens kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller sediment
med risk för läckage. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i
våra ytvatten t.ex. tungmetaller, bekämpningsmedel
och kemiska föreningar som används i bl.a. tillverkningsindustrin. Inom vattenförvaltningen finns listor
över de kemiska och miljöfarliga ämnen som ska övervakas och vilka metoder man ska använda för att göra
mätningar. Miljökvalitetsnormen för ytvatten är god
eller hög ekologisk status och god kemisk status.
Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller
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2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk
status. Den här detaljplanens genomförande med
tillskott på upp till 16 bostadshus bedöms inte påverka
Miljökvalitetsnormerna negativt.
5.6.4 Miljökvalitetsnormer för luft

För att undvika att människor andas in skadliga halter
av luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna
syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt
att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i
EU. Det finns normer för kvävedioxid/kväveoxider,
svaveldioxid, bly för partiklar (PM10 + PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren. Luftföroreningshalten är högst framförallt vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara
så hög, eller topografi och bebyggelse påverkar inte
halterna så negativt att åtgärder behöver vidtas. Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte överskridas på platsen eller komma att
överskridas på grund av den verksamhet som medges i
detaljplanen.

Ekvivalent nivå från väg och järnväg, Bullerkartläggning
(ÅF 2012)

Maxnivå från järnväg, Bullerkartläggning (ÅF 2012)

5.6.8 Övriga störningar

Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov
till några störningar.

5.6.5 Miljökvalitetsnormer för buller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen:
det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför
skadliga effekter på människors hälsa. Normen följs
när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
En översiktlig bullerkartläggning (ÅF, 2012) för väg
och järnväg anger dygnsmedelvärden under riktvärdet
55dBA. Inom större delen av området beräknas maxvärden från väg och järnväg ligga under riktvärdet 70
dBA. I en mindre del av områdets nordvästra del överskrids dock maxvärdet 70dBA. Riktvärdet för maxvärden gäller möjligheten att ordna uteplats i ett läge där
maxnivåerna underskrider 70dBA. Detta bedöms som
möjligt inom planen.
5.6.6 Trafikmiljö

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

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

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
6.3 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.4 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
6.5 Planunderlag

Planen påverkar inte trafiksituationen på platsen
nämnvärt. Inga riksintressen påverkas.

Dagvattenutredning, ÅF, 2014-12-05.

5.6.7 Farligt-gods-transport

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

Översiktlig geoteknisk utredning, samt markteknisk
undersökningsrapport WSP, 2014-11-14.
Kartläggning av omgivningsbuller, ÅF, 2012-07-06.
Riskanalys avseende farligt gods, FB Engineering AB,
2005-01-22.
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6.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och i samverkan med markägaren. Plankonsult
har varit AL Studio AB genom Karolina Örneblad.
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson.

Planavdelningen

Andreas Klingström
planchef
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Karolina Örneblad
planarkitekt, AL Studio AB
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Genomförandebeskrivning

ingen är den juridiska person som är formellt ansvarig
för vägarna inom orten. Den aktuella delen av Mellanvägen förvaltas av vägföreningen.

Detaljplan för del av Sparsör,
Längjum 3:39 m.fl. - Mellanvägen
Borås Stad. Upprättad den 30 april
2015.

2.5 Avtal

Avtal om plankostnader finns upprättat mellan
exploatören och kommunen. Inför antagandet av
detaljplanen ska ett exploateringsavtal träffas mellan
exploatören och kommunen. Avtalet ska reglera de
frågor som berör kommunen och kommunala bolag
i genomförandet av detaljplanen. Avtalet kan reglera
överlåtelse av kommunägd mark öster om Mellanvägen till exploatören om marken inte ska bebyggas med
friliggande hus.

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

Det förutsätts att ett avtal träffas, mellan vägföreningen och exploatören, innan detaljplanen antas om
ansvar för utförandet och om kostnadsansvaret för
att bredda Mellanvägen. Om parterna inte finner en
överenskommelse så beslutar lantmäteriet i förrättning
om ansvar och kostnader för åtgärden.

2. Organisatoriska frågor

Det finns avtal mellan kommunen och Sparsörs
vägförening om att kommunen handhar driften av
vägarna på orten.

2.1 Tidplan

Planen genomförs med normalt planförfarande.
Samråd beräknas ske våren 2015, utställning under
sommaren 2015 och antagande under hösten 2015.
Detaljplanen vinner laga kraft fyra veckor efter antagandet under förutsättning att den inte blir överklagad.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

Planen omfattar de kommunägda fastigheterna
Slättäng 1:1 och Fristads Klockarbol 1:1 samt de privatägda fastigheterna Längjum 3:37 och 3:39.

2.2 Gällande detaljplaner

Del av planområdet ligger inom tidigare detaljplanelagt område. Genomförandetiden för denna plan har
löpt ut.

3.2 Servitut och ledningsrätter

Fastighetsförteckningen visar att planområdet belastas
av ett antal servitut eller servitutsliknande rättigheter.
Gemensamhetsanläggningen Gingri-Kil ga:1 har utrymme för väg. Eventuellt kanske någon av de inskrivna rättigheterna som inte utnyttjas. Den kan i så fall
upphävas som en inskrivningsåtgärd eller i samband
med avstyckning av nya fastigheter.

2.3 Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år från det att den
vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden är fastighetsägarna garanterade att få genomföra det som planen medger. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen
att gälla, men den kan ändras eller upphävas utan
att berörda fastighetsägare har rätt till ersättning (för
exempelvis förlorad byggrätt).

Behöver någon rättighet ges ändrat utövningsområde
kan det ske i samband med avstyckningen av nya
fastigheter.
3.3 Gemensamhetsanläggningar

2.4 Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det
innebär att det är fastighetsägarna i gemenskap som
är ansvariga för att bygga ut och ansvara för drift och
underhåll av detaljplanens lokalgata.
I Sparsör finns Sparsörs nya vägförening. Vägfören-

SAMRÅD

Planen omfattar den befintliga gemensamhetsanläggningen Gingri-Kil ga:1, som omfattar vägar som
förvaltas av Sparsörs nya vägförening. Detaljplanen
innebär att delaktigheten i gemensamhetsanläggningen ska utökas med de nytillkommande fastigheterna. Den förändrade delaktigheten sker genom en
förrättning enligt anläggningslagen som handläggs av
lantmäteriet.
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För den planerade grupphusbebyggelsen förutsätts i
detaljplanen ett antal gemensamma anläggningar. Det
kan t.ex. gälla gemensam infart, parkering, sophantering, grönytor och dagvattenlösningar. Exakt avgränsning och vilka som ska vara delaktiga kan avgöras först
när bebyggelseplaneringen kommit längre. Bildandet
av gemensamhetsanläggningarna sker hos lantmäteriet
i en förrättning enligt anläggningslagen.
3.4 Fastighetsbildning

Bildande av nya fastigheter genomförs genom avstyckning hos lantmäteriet. Utmed Annerovägen finns en
remsa av fastigheten Längjum 3:37 som inte ingår i
kvartersmarken. I samband med avstyckning av nya
fastigheter kan denna del av fastighetsen lämpligen
över till en kommunägd fastighet.
Det är exploatören som är ansvarig för att ansöka om
förrättning för att avstycka nya fastigheter likväl som
förrättning för att bilda nya gemensamhetsanläggningar och att de nya fastigheterna får delaktighet i
Gingri-Kil ga:1. I förrättningen om ändrad delaktighet
i Gingri-Kil ga:1 kan ansvaret för breddningen av Mellanvägen regleras.

Borås Energi och Miljö har kostnader för att bygga ut
allmänna VA-ledningar till den nya bebyggelsen. Den
nytillkommande bebyggelsen betalar anslutningsavgifter enligt kommunens taxa.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören ska bekosta de åtgärder som detaljplanens
genomförande medför. Utöver åtgärder på kvartersmark bekostar exploatören breddningen av Mellanvägen och betalar anslutningsavgifter för VA.

Markavdelningen

Eva Engman
Mark- och exploateringskonsult

Är parterna inte överens om fördelning av ansvar och
kostnader beslutar lantmäteriet om detta. Kostnadsansvaret för breddningen av vägen ska bäras av den
som har nytta av åtgärden. I detta fall har exploatören
mest nytta av åtgärden då den är en förutsättning för
exploateringen.

4. Tekniska frågor
4.1 Gator

Vägföreningen är formellt ansvarig för att Mellanvägen
breddas.
4.2 Vatten, spillvatten och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten. Kommunen är
ansvarig för att bygga ut vatten- och avloppsledningar
till den nya bebyggelsen. Ledningar finns i områdets omedelbara närhet. Dagvatten ska fördröjas på
tomtmark innan det kopplas in på det kommunala
ledningsnätet. För att dagvatten ska kunna fördröjas
enligt dagvattenutredningen måste gemensamhetsanläggningar bildas.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Kommunala intäkter och kostnader

Kommunen får inkomster till följd av försäljning av
kvartersmark.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

