KALLELSE

1 (7)

2015-09-11

OBS! platsen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på Säröhus konferensanläggning, Kungsbacka,
måndagen den 21 september 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(2 juni 2015, ärende 17–18/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

Kc
Kc

PF

2

3
4

1

Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka vänortssamarbete i staten Israel.
(2011/KS0489 105-1)

(Bil)

En kommunallag för framtiden.
(2015/KS0393 100-1)

(Bil)

Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden
2015-2018.
(2015/KS0575 016-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 2 juli–25 augusti 2015, ärendenummer 380 och
383–428/2015)
(2015/KS0002 023-1)

b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Den 13 maj 2015, ärendenummer 2/2015)
(2015/KS0003 023-1)

c)

Delegation för att fastställa befattnings- och arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef).
(Den 6 maj–27 maj 2015, ärendenummer 36, 38
och 47/2015)
(2015/KS0006 022-1)
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d)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandling och därav föranledd överenskommelse
vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av
anställningsavtal): föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut
om stridsåtgärder.
(Den 13 januari –22 april 2015, ärendenummer 10, 20, 65 och
90/2015)
(2015/KS0007 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut
om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 10 april–12 maj 2015, ärendenummer 1, 2, 5
och 6/2015)
(2015/KS0012 021-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
centrala träffade kollektivavtal.
(Den 22 januari –2 mars 2015, ärendenummer 12 och
19/2015)
(2015/KS0013 021-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och
ersättning.
(Den 16 februari–9 april 2015, ärendenummer 15, 18, 21–28,
31–33, 39–40, 42, och 46/2015)
(2015/KS0016 021-1)

h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 21 augusti 2015, ärendenummer 0001–2783/2015)
(2015/KS0017 024-1)

i)

Delegation för förhandling och överenskommelse om för
mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald
lön.
(Den 29 april 2015, ärendenummer 35/2015)
(2015/KS0020 024-1)

FÖREDRAGNINGSLISTA

5 (7)

2015-09-21

j)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 11 februari–8 maj 2015, ärendenummer 001–178/2015)
(2015/KS0023 024-1)

(Förslag: a-j till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärende:
a)

Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad;
Systematiskt kvalitetsarbete 2015.
(2014/KS0817 600-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-08-31.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Sandareds Tennisklubb, förslag om finansiering
avseende tennisbanor m.m.
(2015/KS0515 805-3)

(Bil)

Ersättning 2015 för kostnader på grund av ökad
vårdtyngd.
(2014/KS0695 706-3)

(Bil)

Åtagandebesked Kommuninvest i Sverige AB
2015-06-30.
(2015/KS0570 106-1)

(Bil)

(Förslag: a–d 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.
(16 juni - 7 september 2015, ärende 21-29/2015)
I enlighet med gällande delegation har finanschefen under perioden
16 juni 2015 t o m 7 september 2015 beslutat om placering av
likvida medel, utlåning och upptagande av lån enligt delegationsbeslut 21-29/2015. Delegationsbeslut 27+28/2015 avser första
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delen av finansieringen av Borås Energi och Miljö AB:s investering
i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken
(2015/KS0044 045-1)
b)

Likviditetsfrågor, besluta om handkassor för högst 5 000
kronor.
(8 september 2015, ärende 2/2015)
Stadsdelsförvaltningen Öster har beslutats få en ökad växelkassa
på Svärdfästets restaurang i enlighet med inkommen begäran.
(2015/KS0045 049-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
E

3

Donation av skulptur till Borås Stad av Åke Björsell och Andreas
Swan.
(2015/KS0555 046-2)
(Bil)

E

4

Donation av skulptur till Borås Stad av Tore G Wärenstams
stiftelse.
(2015/KS0565 046-2)

(Bil)

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda
i Borås.
(2015/KS0579 007-1)

(Bil)

Vindkraft - Borås Energi och Miljö AB.
(2013/KS0805 107-1)

(Bil)

E

E

5

6

E

7

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mikroelproduktion
avlastar elnätet.
(2014/KS0599 107-1)
(Bil)

E

8

Broddar till ålderspensionärer.
(2015/KS0472 042-3)

(Bil)

E

9

Projekteringsframställan för ombyggnad av Fristadskolan 7 - 9,
Fristads Prästgård 1:101.
(2015/KS0582 287-3)
(Bil)

E

10

Projekteringsframställan för ombyggnad till tillagningskök på
Almåsgymnasiet.
(2015/KS0584 287-3)

(Bil)
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1
2

3

Svar på Sverigeförhandlingens begäran om nyttoanalys.
(2015/KS0296 532-1)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Sjömarken,
Räveskalla 1:25 m.fl.
(2007/KS0212 214-2)

(Bil)

Lokalisering av förskola på Norrby.
(2013/KS0302 214-2)

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka
vänortssamarbete i staten Israel
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.

2015-09-02
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0489 105
Programområde: 1
Handläggare: Stig Wallerman, tfn 7067
Datum/avdelningschef: 2015-09-02/ Svante Stomberg
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Dnr 2011/KS0489

Avd: Information
Handläggare: Stig Wallerman
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) om att
söka vänortssamarbete i staten Israel
Pontuz Fritzson har ingett en motion där han vill att Borås Stad ska söka vänortssamarbete med någon stad i Israel.
Borås Stad har idag vänortssamarbeten i de nordiska länderna; med danska Vejle,
norska Molde och finska Mikkeli. Dessa vänorter tillkom i samband med andra
världskriget. Vänortssamarbetet innehåller möten över tre dagar som hålls vartannat
år och där värdskapet turnerar mellan orterna. Vart åttonde år har vi alltså representanter för vänorterna som gäster här i Borås.
Både av tradition och av praktiska skäl har Borås valt att ha vänortssamarbete begränsat till dessa orter, som sinsemellan har likartad kommunal uppbyggnad och naturligen gemensamma frågor att dryfta.
Utöver detta har Borås också ett så kallat partnerskap med Espelkamp i Tyskland.
Detta har sin alldeles speciella historia, och går tillbaka på den stora betydelse som
Boråsprästen Birger Forell haft för Espelkamp genom sitt arbete där under kriget.
Detta partnerskap har alltså emotionella band, men innehåller inte ett regelbundet
utbyte så som vänortssamarbetet gör.
Genom åren har det förekommit någon enstaka förfrågning till Borås Stad om
vänortssamarbete, men Borås har valt att tacka nej till ett sådant reguljärt utbyte utöver de nordiska länderna.
Däremot händer det att vi träffar samarbetsavtal med olika parter. Det är då alltid
föranlett av konkreta, identifierade projekt eller verksamheter där samarbetet har ett
definierat syfte. Dessa samarbeten är alltså snarare att likna vid affärsmässiga avtal,
och samarbetsparten alls inte att se som en vänort.
Det har inte framkommit något som ger skäl att utöka vårt samarbete vad det gäller
vänorter.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Motion angående att söka vänortssamarbete i staten Israel
Antisemitismen utbreder sig olyckligtvis i allt större grad i vårt land, detta har på senare tid
visat sig i form av våldsdåd och attentat mot judiska församlingar, begravningsplatser och
enskilda individer runtom i vårt land. Det finns ett flertal olika skäl till den eskalerande
antisemitismen som vi idag ser. Den tid som har passerat mellan andra världskrigets slut och
vår egen tid har nu blivit så lång att minnena från förintelsen har en benägenhet att förblekna.
Därutöver så har vårt mångkulturella samhälle varit en bidragande orsak till att vi har en
växande befolkningsandel som inte erkänner, eller till och med vägrar att erkänna staten
Israels rätt att existera. I och med den senaste tidens subjektiva nyhetsrapporteringar ifrån
Israel-Gaza konflikten har media inte gjort företeelsen bättre i Sverige. Tyvärr finns det rentav
vissa likheter mellan hur dagens svenska medier agerar och trettiotalets tyska situation.
Judarna och staten Israel görs ensidigt till syndabockar, trots de komplicerade historiska och
dagspolitiska orsakerna till Mellanösternkonflikten.
En lämplig vänort i den demokratiska staten Israel skulle bidra till en större förståelse för
Israels roll i Mellanöstern och det ständigt utsatta judiska folket. Ett vänortsavtal skulle utöver
att Borås Stad visar sin solidaritet med det judiska folket även innebära en klar och tydlig
signal om att vi under inga omständigheter accepterar eller blundar för några former av
antisemitism inom vår kommun. Ett vänortsavtal skulle även innebära ökade kontakter med
samt göra det enklare att förmedla ömsesidig kunskap, förståelse och kännedom om
människor och förhållanden i både vänorter och länderna i stort.
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
– Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att Borås stad skall söka
ett vänortssamarbete med lämplig stad i Israel.
___________________
Pontuz Fritzson (SD)

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

En kommunallag för framtiden
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avge yttrande över utredning ”En kommunallag för framtiden” enligt Kommunstyrelsens förslag

2015-09-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0393 100
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, Louise Streiby, Pelle Pellby och Torbjörn Alfredsson
Datum/avdelningschef: 2015-09-09/GB
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Dnr 2015/KS0393

Kommunfullmäktige

En kommunallag för framtiden
Borås Stad har genom remiss från Finansdepartementet fått möjlighet att yttra sig
över rubricerad utredning.
Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av kommunallagen med målsättningen att åstadkomma en ändamålsenligt utforma lagstiftning. Kommunallagen
skulle även i fortsättningsvis vara en ramlag och utredaren skulle utgå från ett medborgarperspektiv. I uppdraget ingick också att göra en lagteknisk översyn.
Utredningen har varit remitterad inom Borås Stad till stadsdelsnämnderna, Stadsrevisionen, AB Bostäder och Borås Energi och Miljö AB.
Ett förslag till yttrande har utarbetats i vilket Borås Stad avstyrker utredningens förslag på följande punkter: Utrymmet för beställar – utförarnämnder förtydligas, försöksverksamhet med majoritetsstyre, program om mål och riktlinjer, utvidgat medlemskap för företag och organisationer och större möjligheter till laglighetsprövning
av budgetbeslut. Borås Stad vill att Kommunallagen även skall markera den möjlighet
som kompetensutvidgning enligt EU-rätten kan innebära - inte bara begränsningen
samt att möjligheten öppnas för kompetensenlig avtalssamverkan mellan kommuner.
Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och tillstyrks därför.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avge yttrande över utredning ”En kommunallag för framtiden” enligt Kommunstyrelsens
förslag

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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YTTRANDE
2015-10-15

Dnr 2015/KS0393 100

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

En kommunallag för framtiden
(Fi2015/1581)
Sammanfattning

Borås Stad avstyrker utredningens förslag på följande punkter: Utrymmet för beställar
–utförarnämnder förtydligas, försöksverksamhet med majoritetsstyre, program om
mål och riktlinjer, utvidgat medlemskap för företag och organisationer och större
möjligheter till laglighetsprövning av budgetbeslut. Borås Stad vill att Kommunallagen
även skall markera den möjlighet som kompetensutvidgning enligt EU-rätten kan
innebära - inte bara begränsningen samt att möjligheten öppnas för kompetensenlig
avtalssamverkan mellan kommuner.
Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och tillstyrks därför.
Organisationsfrågor
Utrymmet för beställar-utförarnämnder förtydligas

Kommunallagen ger förutsättningar redan idag för beställar-utförarnämnder och systemet är väl utvecklat. Borås Stad anser principiellt att detaljreglering av den kommunala verksamheten bör undvikas. Borås Stad avstyrker förslaget.
Försöksverksamhet med majoritetsstyre

Borås Stad anser att förslaget innebär en mycket stor principiell förändring och ser
inga demokratiska eller ekonomiska fördelar. Däremot en uppenbar risk att oppositionens ställning försvåras. Fråga har dessutom varit föremål för utredningar tidigare.
Inget nytt synes ha tillförts i utredningen som berättigar att frågan aktualiseras. Borås
Stad avstyrker förslaget.
Program om mål och riktlinjer

Programskyldigheten föreslås utvidgas till att omfatta den verksamhet som kommunen själv bedriver – men som också kan bedrivas av privata utförare.
Borås Stad anser att förslaget kommer att medföra slöseri med kommunens resurser
då kommunen redan har ramar, principer och system för uppföljning av den egna
verksamheten. Borås Stad avstyrker förslaget.

EU-rätt, konkurrens och marknader
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse – i förhållande till den kommunala kompetensen

I förslaget anges att EU-rätten kan begränsa den kommunala kompetensen. I vissa fall
kan EU-rätten dock medge kommunerna rätten att lämna bidrag, t ex till innovationsföretag. Kommunen bör då också få den kompetensen enligt Kommunallagen.
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Utvidgat medlemskap
Ett företag med fast driftställe föreslås bli kommunmedlem

Syftet med laglighetsprövning är inte att parter skall föra talan i egen sak utan är mer
ett demokratiskt kontrollinstrument av kommunala beslut. Rätten att påkalla sådan
prövning har förbehållits kommuninvånarna, d.v.s de som bor och betalar skatt i
kommunen. Med den föreslagna utvidgningen skulle t.ex stora företag med fast driftställe i kommunen kunna påverka den lokala demokratin, vilket sannolikt inte varit
syftet. Företag, som berörs av beslut, har redan rätt att föra sin talan genom förvaltningsbesvär. Där är möjligheterna till prövning större och prövningen kan dessutom
leda till ett ändrat beslut. Borås Stad avstyrker förslaget.
En ideell förening med verksamhet föreslås bli kommunmedlem

Argumenten för företag gör sig också gällande för ideella föreningar. Därtill kan man
konstatera att ideella organisationer med verksamhet på orten sannolikt också har
medlemmar bosatta på orten. Dessa har redan rätt att begära laglighetsprövning, varför utvidgningen är onödig och ger fel signaler om vad laglighetsprövning egentligen
är. Borås Stad avstyrker förslaget.
Laglighetsprövning
Större möjligheter till laglighetsprövning av budgetbeslut

Rätten att begära laglighetsprövning även av budgetsbeslutet med hänvisning till att
beslutet strider mot god ekonomisk hushållning eller att resultatutjämningsreserven
använts på felaktigt sätt leder till att kommunens budget är osäker under lång tid, vilket inte är bra. Därtill kan konstateras att en laglighetsprövning ofta tar cirka ett år
hos domstolen att handlägga, varför eventuell nytta för klaganden blir liten. Nyttan
överväger således inte olägenheten med förändringen. Borås Stad avstyrker förslaget.
Revision

Till Borås Stads yttrande fogas som bilaga ett yttrande upprättat av branschnätverket
STAREV som Borås Stad ställer sig bakom.
Övriga frågor
Utredning av kommunernas kompetensrättsliga förutsättningar för generell avtalssamverkan saknas

Det finns ett stort behov av samarbete mellan olika kommuner för att klara sina uppgifter. Det kan röra utveckling av en gemensam digital lösning eller samutnyttjande av
olika specialisttjänster, såsom logoped, tolk eller jurist. Tjänsterna är svåra och ibland
omöjliga att köpa på marknaden. Varje kommun i sig kan vara för liten för att själv
utveckla tjänsten eller för att nyttja en hel tjänst. Ofta är samarbetet sådant att det inte
lämpar sig med gemensam nämnd eller kommunalförbund. Kommunerna kan t ex
ligga en bit från varandra. Den gemensamma digitala lösningen eller den samutnyttjade specialisttjänsten är för liten att skapa en ny nämnd eller nytt kommunalförbund,
med de förhållandevis stora administrativa kostnader det medför. Borås Stad anser att
frågan bör utredas närmare.

Per-Olof Höög
Kommunfullmäktiges ordförande

3

Göran Björklund
Kommunfullmäktiges sekreterare

Sammanfattning

Den kommunala verksamheten har förändrats
Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen. Globaliseringen och EU-medlemskapet påverkar
allt mer den kommunala verksamheten. Utvecklingen mot ett allt
mer fragmenterat partisystem har fortgått. Allt fler kommuner och
landsting styrs av stora koalitioner eller har ett oklart parlamentariskt läge.
Omvärldsförändringar och ideologiska ställningstaganden har
motiverat kommuner och landsting att i allt större utsträckning
reformera sina organisationer. Reformarbetet har inneburit att måloch resultatstyrning tillämpas i allt större utsträckning, som ett alternativ till den traditionella detaljstyrningen av den kommunala verksamheten. Beställar- och utförarorganisation var under en period
intressant. Målstyrningen har även gett upphov till en mer aktiv
uppföljning av kommunal verksamhet. Allt mer verksamhet sköts av
privata utförare. Den kommunala organisationen kräver i större utsträckning anställda med olika former av specialistkompetens.
Kommuner och landsting har flera olika roller. De är ansvariga
för centrala välfärdstjänster, myndighetsutövare, samhällsbyggare,
arbetsgivare, upphandlare och demokratiska arenor för olika former
av beslutsfattande. Kommunallagen ska bidra till att dessa olika roller
kan hanteras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det kan konstateras att nuvarande lag reglerar mycket om rollen som demokratisk
arena medan frågor om rättssäkerhet och arbetsgivarrollen är mera
sparsamt reglerade. Ska kommuner och landsting fungera som attraktiva arbetsgivare, attrahera alla de olika professioner som behövs för
en kommunal verksamhet och garantera en rättssäker hantering av
ärenden behöver lagen stärkas i dessa avseenden.

27

Sammanfattning

SOU 2015:24

Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation
Styrelsen har en särställning bland nämnderna genom att den förutsätts ha en ledande och samordnande roll. Detta kommer till uttryck
genom styrelsens särskilda uppgifter i beredningsprocessen, inte
minst när det gäller budgetbehandlingen. Styrelsen kan dock inte
tvinga någon annan nämnd att vidta en viss åtgärd.
Utredningen har gjort en enkät som visar att en stor grupp av
ordförandena i kommun- och landstingstyrelserna efterfrågar mer
rättsliga befogenheter till styrelsen. Utredningen föreslår därför att
fullmäktige ska få rätt att föreskriva att styrelsen ska få fatta beslut
rörande andra nämnders verksamhet. Det är fullmäktige som bestämmer om, och i så fall, på vilka områden det ska få ske. Styrelsen
ska dock inte kunna ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
En rätt att delegera ärenden även till presidiet i nämnder ska också
införas eftersom det i många fall kan finnas ett praktiskt behov av
sådan delegation.
Utredningen föreslår också ändringar i kommunallagen för att
klargöra att det är möjligt att använda en beställar–utförarorganisation.

Försöksverksamhet med majoritetsstyre
Utredningen har efter enkäten kunnat konstatera att en betydande
minoritet av ordförandena i kommun- respektive landstingsstyrelserna efterfrågat en möjlighet att pröva ett system med majoritetsstyre. Utredningen föreslår mot denna bakgrund en lag som ska
möjliggöra en försöksverksamhet med majoritetsstyre under mandatperioden 2018–2022. Fullmäktiges beslut om en försöksverksamhet ska fattas av en kvalificerad majoritet senast den 31 december
2017. Om systemet införs ska fullmäktige i ett särskilt reglemente
ange hur oppositionen ska ges insyn i styrelsens arbete och administrativt stöd i övrigt.
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Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi
Efter förslag i utredningens delbetänkande har en skyldighet för fullmäktige införts i kommunallagen att anta ett särskilt program med
mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs av privata utförare.
Programmet ska även ange hur uppföljning ska ske. Fullmäktige ska
varje mandatperiod anta ett sådant program. Enligt utredningen finns
skäl att låta programmet omfatta även verksamhet som bedrivs i
egen regi. Om uppföljning av privata utförare exempelvis sker med
besök med en viss frekvens bör övervägas om samma modell ska
tillämpas för verksamhet i egen regi. Utredningen föreslår därför
att programmet även ska omfatta egenregiverksamhet. Det är dock
endast sådan verksamhet som skulle kunna överlåtas till privata utförare som omfattas av programmet. Exempelvis ska tillsyn och
myndighetsutövning som måste utföras i egen regi inte omfattas av
programmet.

De anställda
De anställda är en central del av den kommunala verksamheten. I
kommunallagen finns endast en mycket begränsad reglering av de
anställda. Ur ett medborgarperspektiv är det en brist att lagen inte
tydligare reglerar hur den kommunala organisationen faktiskt fungerar. I kommunallagen bör de anställda därför synliggöras. Utredningen föreslår därför att det i kommunallagen ska anges att det är
styrelsen som utser direktören i kommunen eller landstinget. Direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen och vara chef
för den förvaltning som finns under styrelsen. Direktören ansvarar
för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som styrelsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs.
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter. Vilka
frågor som direktören ska ansvara för kan variera mellan kommuner
och landsting. Detta är något som får avgöras lokalt.
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Utredningen har övervägt att ge de anställda en i kommunallagen
fastslagen beslutanderätt, men bedömt att nackdelarna med en sådan
reglering överväger fördelarna. Reglerna om delegation av beslutanderätt till den anställde bör dock förenklas genom att det inte ska vara
ett ovillkorligt krav att alla beslut som fattats på delegation anmäls
till nämnden. Beslut som inte behöver anmälas ska, om de kan överklagas genom laglighetsprövning, dokumenteras i särskilda protokoll
som tillkännages på den kommunala anslagstavlan.

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag
Styrelsen i ett kommunalt aktiebolag består ofta av ledamöter från
de politiska partierna. Det är möjligt att utse även ledamöter utan
partipolitisk bakgrund men med exempelvis särskild branschkunskap.
Ett stort antal kommuner och landsting har i dag ledamöter i sina
bolagsstyrelser utan partipolitisk bakgrund. En förutsättning för
att så ska vara möjligt är dock ett mycket brett partipolitiskt stöd i
fullmäktige. Om en begränsad minoritet kräver det måste valet ske
proportionellt. Utredningen anser att det finns ett värde i att, särskilt
i aktiebolag som bedriver verksamhet affärsmässigt, lättare kunna
utse ledamöter med annan än partipolitisk bakgrund. Utredningen
föreslår därför att fullmäktige kan besluta att utseendet av en minoritet av styrelseledamöterna i kommunala aktiebolag ska kunna utses
utan att lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas. Om fullmäktige väljer att använda sig av möjligheten ska riktlinjer antas där
fullmäktige klargör vilken kompetens och erfarenhet ledamöter i
sådana styrelser ska ha.

En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten
EU-rätten påverkar den kommunala verksamheten på ett stort antal
områden. I exempelvis rollen som myndighetsutövare ska kommuner
och landsting tillämpa olika former av EU-rättsliga regler. Den påverkar främst andra lagar än kommunallagen. EU:s konkurrens- och
statsstödsregler kan dock påverka den kommunala kompetensen
och möjligheten att organisera sin verksamhet.
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Organisationsfriheten påverkas främst av upphandlingsreglerna.
De har setts över i särskild ordning och berörs därför inte närmare
av utredningen. Vad gäller den kommunala kompetensen har utredningen analyserat statsstödreglernas påverkan i allmänhet och reglerna om s.k. tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, i synnerhet.
Utredningen kan konstatera att statsstödsreglerna både inskränker
den kommunala kompetensen men också ger större möjligheter att
lämna stöd än kommunallagen. Statsstödsreglernas betydelse bör
därför markeras tydligare i kommunallagen. Många av de tjänster
som kommuner och landsting utför kan vara SGEI-tjänster enligt
EU-rätten. Enligt utredningens bedömning förfogar kommuner och
landsting över de verktyg och kan vidta de åtgärder som behövs för
att utnyttja reglerna om SGEI. Enligt utredningen bör det ändå tas
in en reglering om detta i kommunallagen, dels av pedagogiska skäl,
dels för att tydliggöra att kommuner och landsting har denna befogenhet. I förhållande till EU markeras också kommunernas och
landstingens betydelse för välfärdssektorn. I ett europeiskt perspektiv avviker Sverige nämligen från den vanligtvis rådande ordningen
att det huvudsakligen är staten som har ansvar för välfärden. Ett
utpekande i lagstiftning är ett förtydligande av kommunernas och
landstingens roll för tillhandahållande av framför allt välfärdstjänster
på det sätt som avses i artikel 36 i EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna (rättighetsstadgan). Utredningen anser att den kommande upphandlingsmyndigheten ska ges i uppdrag att bistå med
vägledning om SGEI-regelverket och statsstödsreglerna i övrigt.
För att förebygga konflikter mellan kommuner och landsting och
det privata näringslivet föreslår utredningen att det i kommunallagen ska föras in ett målsättningsstadgande. Enligt det ska kommuner och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att
uppträda konkurrensneutralt. Detta ska gälla om inte annat följer
av lag eller annan författning.

Laglighetsprövning
Kommunala besluts laglighet, men inte lämplighet, kan överklagas
av alla kommun- och landstingsmedlemmar till domstol. Enligt utredningens mening är ordningen för laglighetsprövning i princip tillfredsställande. Nuvarande system där endast juridiska personer som
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äger fastigheter ges klagorätt innebär dock att flera juridiska personer som kan sägas ingå i den kommunala gemenskapen inte har
talerätt. Utredningen anser därför att kretsen medlemmar bör vidgas
till juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i kommunen eller landstinget. Vidare bör ideella föreningar
som har sitt säte eller bedriver verksamhet i kommunen och landstinget ges talerätt.
Utredningen föreslår också att budgetbeslut som endast kan bli
föremål för en begränsad laglighetsprövning, t.ex. beslut att åberopa synnerliga skäl för att inte balansera budgeten eller för att inte
reglera ett negativt balanskravsresultat, ska kunna prövas fullt ut.

Verkställighet och rättelse av kommunala beslut
Ett kommunalt beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har fått laga kraft, även om det har
överklagats. En individuell prövning ska dock göras och verkställighet får inte ske om särskilda skäl talar emot det. I ett fåtal, men
principiellt viktiga fall, har beslut verkställts på ett sätt som gjort
det omöjligt att rätta dem. Det har bl.a. handlat om avknoppningar
av kommunal verksamhet till underpris. För att förhindra detta anser
utredningen att reglerna om verkställighet av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för
att beslutet inte ska få verkställas förrän det fått laga kraft.

En webbaserad kommunal anslagstavla
Kommuner och landsting är skyldiga att på en fysisk anslagstavla
bl.a. kungöra tid och plats för fullmäktiges sammanträden och tillkännage att protokoll över beslut har justerats. Eftersom alla kommuner och landsting använder sina webbplatser för att kommunicera
med medborgarna bör denna ersättas med en anslagstavla på varje
kommuns, landstings och kommunalförbunds webbplats. Dessa
webbaserade anslagstavlor ska och får ge ytterligare information än
vad som ges på de fysiska anslagstavlorna. Kommuner, landsting
och kommunalförbund ska vara skyldiga att även på annat sätt göra
innehållet på anslagstavlorna tillgängligt för dem som exempelvis
inte har tillgång till internet.

32

SOU 2015:24

Sammanfattning

En förbättrad kommunal revision
Systemet med att de förtroendevalda revisorerna har ansvar för både
effektivitets- och redovisningsrevision ska behållas. Deras oberoende
och professionalitet bör stärkas ytterligare inom ramen för nuvarande ordning. I detta syfte föreslås att ordföranden för revisionen,
om sådan utses, ska väljas från den politiska minoriteten. Förslaget
till revisionens budget ska vidare upprättas av fullmäktiges presidium.
De sakkunniga ska ges rätt att yttra sig när fullmäktige behandlar
revisionens budget.
I övrigt föreslås vissa tekniska förändringar av systemet i syfte
att underlätta revisionsprocessen.

Lagteknisk översyn
Utredningen har gjort en lagteknisk översyn av lagen och föreslår
en helt ny omarbetad lag. Syftet med översynen har varit att utifrån
ett medborgarperspektiv utforma en tydlig och språkligt moderniserad lagstiftning. Lagen har fått en ny struktur och ytterligare tre
kapitel. Särskilda kapitel föreslås för de anställda, medborgarna,
kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter. Särregleringarna för Stockholms läns landsting och Stockholms
kommun har i stor utsträckning mönstrats ut.

Konsekvenser av förslagen
Utredningen har försökt att utarbeta en lag för att stärka såväl effektivitet som rättssäkerhet i den kommunala verksamheten. Centralt
har bl.a. varit att tydliggöra regelverket om ledning och styrning
genom bestämmelser om grundläggande uppgifter och en instruktion för direktören. Ett särskilt kapitel om de anställda skapar ökad
tydlighet om de anställda i kommunallagen. Genom att på detta
sätt öka transparensen kan förslagen bidra till en professionell förvaltning och motverka risken för korruption. Utredningen föreslår
ett särskilt kapitel om medborgarna och att kretsen som kan överklaga kommunala beslut ska vidgas. På detta sätt stärks rättssäkerheten och kommuners och landstings roll som demokratiska arenor.
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En tydlig EU- och it-anpassning är vidare förslag som syftar till
att anpassa lagen till ett modernt samhälle.
Utredningen har vissa förslag t.ex. slopade krav på annonsering i
ortstidning, som kan bidra till minskade kostnader för kommuner
och landsting, dessutom gör utredningen bedömningen att flera
förslag också kan tänkas bidra till en mer effektiv verksamhet.

Ikraftträdande
Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft
den 1 januari 2018.
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Juridiska avdelningen
Helena Linde
Anna Lindström

En kommunallag för framtiden
Utredningen ”En kommunallag för framtiden” har överlämnat sitt slutbetänkande
(SOU 2015:24) den 23 mars 20151.
Betänkandet har remitterats till samtliga kommuner, landsting och regioner.
Remisstiden utgår den 30 oktober.
Utredaren har haft två fasta referensgrupper; den ena parlamentariskt sammansatt den
andra bestående av företrädare för civilsamhälle och näringslivsorganisationer. Till
utredningen har också knutits en expertgrupp om 22 personer (däribland SKL).
Utredaren har också under arbetets gång besökt arbetsutskottet vid tre tillfällen.
SKL har bjudit in till tre remisskonferenser; dels en den 24 juni i Stockholm (som
också kommer att webbsändas) samt ytterligare två efter sommaren,
den 21 augusti i Malmö respektive en den 1 september i Stockholm.
Betänkandet – som består av två delar – omfattar drygt 1100 sidor utgör en
genomlysning av hela kommunallagen.
Utredningsförslaget innebär sammanfattningsvis följande:

Organisationsfrågor
1. Styrelsens ställning stärks
Fullmäktige föreslås få besluta att styrelsen ska kunna fatta beslut om vissa frågor som rör
andra nämnders verksamhet. Det ska dock inte kunna gälla nämndernas
myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
2. Möjlighet till underställd nämnd tas bort
Fullmäktige föreslås inte längre kunna besluta att en nämnd ska vara underställd en annan
nämnd. Fullmäktige ska inte längre kunna föreskriva att en lokal nämnd eller en nämnd
som är underställd en annan nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.
3. Utrymmet för beställar-utförarnämnder förtydligas
Förtydligande som innebär att fullmäktige föreslås få besluta att en nämnd ska
tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd. Fullmäktige föreslås också få möjlighet att
besluta att en nämnd inte ska anvisas några medel, d.v.s. hänvisas till nettoanslag.
1

Arbetet omfattar också ett delbetänkande; ”Privata utförare – kontroll och insyn”
(SOU 2013:53). Förslagen i delbetänkandet har lagts till grund för lagstiftning genom
propositionen ”Privata utförare av kommunal verksamhet” (prop. 2013/14:118). Dessa
ändringar har trätt i kraft per den 1 januari 2015, lag (2014:573).
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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4. Försöksverksamhet med majoritetsstyre
En lag om försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting föreslås.
Möjligheten föreslås gälla för mandatperioden 2018–2022. Enligt förslaget ska
fullmäktige garantera insyn för de partier som finns representerade i fullmäktige, men som
inte har ledamöter i styrelsen genom ett reglemente. I detta ska klargöras ska att alla
partier ska ges en god tillgång till information om styrelsens arbete, pågående ärenden och
administrativt stöd i övrigt.
5. Program om mål och riktlinjer
En skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program för mål och
riktlinjer för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare har införts och
trätt i kraft.
I slutbetänkandet föreslås programskyldigheten utvidgas till all sådan verksamhet som
kommunen eller landstingen själv bedriver – men som också kan bedrivas av privata
utförare.
Enligt förslaget ska det i programmet också anges hur sådana mål och riktlinjer samt
föreskrifter i lag eller annan författning ska följas upp.
6. Instruktion för direktören
Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland personalen
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att
direktören ska ha en annan benämning.
Direktören ska ansvara för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som
styrelsen ska behandla och svarar för att styrelsens beslut verkställs.
Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
7. Delegation
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av
delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning.
I kommunallagen ska införas en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till
sina presidier.
8. Bisysslor
I kommunallagen ska det finnas en hänvisning till bestämmelsen i regeringsformen om
skyldigheten för den som utför offentliga förvaltningsuppgifter att iaktta saklighet och
opartiskhet. Det ska också i lagen finnas en hänvisning till bestämmelserna om bisysslor i
lagen om offentlig anställning.
9. Bemanning i bolagsstyrelser
Fullmäktige ska kunna besluta att minoriteten av ledamöterna i en styrelse i ett
kommunalt aktiebolag ska kunna utses på annan än partipolitisk grund. Hur ledamöter ska
utses ska regleras i särskilda riktlinjer.
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EU-rätt, konkurrens och marknader
1. Förhållandet till EU-rätten förtydligas
Det ska förtydligas att kommunernas och landstingens möjligheter att utöva sina
befogenheter kan begränsas av EU-rätten. De gäller om inte annat följer av reglerna
om statsstöd.
2. Tjänster av allmänt intresse – i förhållande till kompetensen
Det ska i kommunallagen anges att kommuner och landsting inom sina befogenheter
får tillhandahålla tjänster av allmänt intresse enligt unionens fördrag.
3. Betydelsen av att verka konkurrensneutralt
I kommunallagen ska föras in ett målsättningsstadgande. Enligt det ska kommuner
och landsting, när de agerar på en marknad, verka för att uppträda konkurrensneutralt.
Detta ska gälla om inte annat följer av lag eller annan författning.
4. Vägledningsfunktion hos upphandlingsstödet förslås
Upphandlingsstödet ska ges uppgiften att vägleda kommuner och landsting som avser
att ge ett stöd. Utredningen föreslår att fem miljoner kronor avsätts till den
verksamheten fr.o.m. budgetåret 2016.

Utvidgat medlemskap
1. Ett företag med fast driftställe föreslås bli kommunmedlem
Juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i en
kommun eller i ett landsting ska vara medlem i den kommunen eller landstinget.
2. En ideell förening med verksamhet föreslås bli kommunmedlem
Ideell förening ska vara medlem i kommun och i landsting, om föreningens styrelse
har säte i kommunen eller i landstinget eller om föreningen bedriver verksamhet där.
3. Vissa unionsmedborgare (som inte får folkbokföras) föreslås få medlemskap…
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen eller landstinget men enligt
folkbokföringslagen inte ska folkbokförs där, ska också vara medlem i kommunen
eller landstinget. Fullmäktige får besluta att en sådan unionsmedborgare också ska
kunna lämna medborgarförslag.
… och rösta i kommunala folkomröstningar
Lagen om kommunala folkomröstningar ska ändras så att en unionsmedborgare som
är bosatt i kommunen eller landstinget men inte ska folkbokföras där, också ska kunna
delta i kommunala folkomröstningar.
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Laglighetsprövning
1. Större möjlighet till laglighetsprövning av budgetbeslut
Enligt dagens regler går det inte – med hänvisning till att ett beslut innebär ett
befogenhetsöverskridande eller strider mot lag – att laglighetspröva beslut med
hänvisning till krav på god ekonomisk hushållning, balanskravet eller reglerna för
resultatutjämningsreserver. Den begränsning i vilka prövningsgrunder som kan
tillämpas vid laglighetsprövning för vissa budgetbeslut ska tas bort. Nuvarande
prövningsgrunder ska behållas men förtydligas och redigeras språkligt.
2. Snävare utrymme att verkställa överklagade beslut
Reglerna om verkställighet och rättelse av beslut i kommunallagen ska skärpas. Att ett
beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska få verkställas förrän det
fått laga kraft.

Anslagstavlan digitaliseras
1. Det ska på en anslagstavla på respektive kommuns, landstings eller
kommunalförbunds webbplats tillkännages att protokollet över ett beslut justerats. Där
ska också fullmäktiges sammanträden tillkännages. Den fysiska anslagstavlan ska
utgå.
2. Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd, ska anslås
på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla.
3. Föredragningslistor inkl. kallelsen till fullmäktige och nämnder får anslås på
anslagstavlan. Den digitala anslagstavlan får användas också för annan information
som skull meddelats på en fysisk anslagstavla.
4. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska på anslagstavlan i den utsträckning
de bestämmer publicera justerade protokoll som förts vid ett sammanträde med
fullmäktige eller en nämnd, om det inte finns hinder i lag eller annan författning, dvs.
främst regler om sekretess och skydd för personuppgifter. Det ska på anslagstavlan
upplysas om hur man överklagar beslut enligt kommunallagen.
5. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på
kommunens, landstingets eller kommunalförbundets webbplats.
6. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska i sina lokaler eller på annan plats ge
allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.
7. Nuvarande skyldighet att lämna en kungörelse till varje ledamot och ersättare ska
benämnas som en skyldighet att kalla var och en av dessa till sammanträde.
8. Skyldigheterna att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden och tillkännage
justering av landstingens beslutsprotokoll ska upphöra.
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9. Regeln om att bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt
ska tas bort.
10. I kommunalförbund med förbundsdirektion ska det sammanträde vid vilket budgeten
fastställs tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen.
11. Lagen om vissa anslag på kommuns anslagstavla ska upphävas.
12. Lagen om kommunala indelningsdelegerade ska ändras till följd av utredningens
förslag om bl.a. anslagstavlan. Tillkännagivanden om sammanträden ska ske på de
kommunala anslagstavlorna och inte i ortstidning. Ledamöterna ska på valfritt sätt
kallas till sammanträdena.
13. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ändras med anledning
av utredningens förslag om webbaserad anslagstavla. Tillkännagivanden om
samordningsförbundens sammanträden och justerade protokoll ska ske på en för
samordningsförbundet egen webbaserad anslagstavla. I förbundsordningen ska
regleras på vilken webbplats som samordningsförbundets anslagstavlaska finnas, dvs.
på en egen eller på någon av de samverkande kommunernas eller landstingens.
14. Bestämmelserna i PBL om tillkännagivande av beslut om att anta, ändra eller upphäva
en regionplan ska ändras så att det ska ske på förbundets anslagstavla enligt
bestämmelserna i kommunallagen.

Revision
1. Beredningsansvaret för revisorernas budget
Fullmäktiges presidium föreslås uttryckligen ges ansvaret för att bereda förslaget till
budget för revisorer.
2. Obligatorisk yttranderätt för revisorernas sakkunniga
De sakkunniga ska alltid beredas tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen. De ska också ha rätt till upplysningar från nämnder och
fullmäktigeberedningar.
3. Ordföranden i revisionen alltid väljas ur minoriteten
Om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna utses från den
politiska minoriteten.
4. ”Spegling” av valbarhetshindret för revisorer
Idag är fullmäktiges ledamöter och ersättare inte valbara som revisorer. Nu föreslås
motsvarade valbarhetshinder också gälla omvänt. Revisorer föreslås därmed inte
heller vara valbara som ersättare eller ledamot i fullmäktige.
5. Handläggning i fullmäktige av årsredovisning och ansvarsfrihet i omvänd ordning
Godkännande av årsredovisningen föreslås ske innan fullmäktige tar ställning till
frågan om ansvarsfrihet.
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6. Möjlighet att fyllnadsvälja revisor utvidgas
Avgår en revisor som valts proportionellt idag kan fyllnadsval inte ske. Den
inskränkningen föreslås nu tas bort.
7. Begreppsjustering
Begreppet årsbokslut ska ersättas med årsredovisning.

Lagteknisk översyn
1. En genomgripande teknisk bearbetning av kommunallag föreslås.
Det innebär fyra nya kapitel; ett för de anställda, ett för medborgarna. Ett om
kommunal samverkan och ett om överlämnande av kommunala angelägenheter.
2. Effekten av att valbarhet upphört förslås fördröjas
Enligt dagens regler upphör ett förtroendeuppdrag direkt när en förtroendevald inte
längre är valbar. Det händer exempelvis om personen folkbokförs i en annan
kommun. Nu föreslås en uppmjukning som innebär att uppdraget ska upphöra
automatiskt först efter det fullmäktigesammanträde som inträffar efter det att
valbarheten upphört. Det ger fullmäktige lite längre tid att utnyttja möjligheten att
besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag för återstoden av mandattiden.
3. Tidigare tillträde efter omval och extraval
Fullmäktige föreslås få besluta att de förtroendevalda som väljs efter det att ett omval,
ett extra val eller en förnyad sammanräkning har hållits, kan tillträda vid en tidigare
tidpunkt än två månader efter att omvalet, extra valet eller sammanräkningen
avslutats. De förtroendevalda vars uppdrag upphör i och med att omvalet, extra valet
eller sammanräkningen har avslutats, upphör vid den tidpunkt de nyvalda
förtroendevalda tillträder sina uppdrag.
4. Ersättarna i en styrelse föreslås vara minst fem.
Förslaget innebär en skärpning av dagens regel som säger att styrelsen bör bestå av
minst fem ledamöter och lika många ersättare.
5. Klargörande av att nämndberedningar kan bestå av andra än förtroendevalda
Det ska uttryckligen framgå att nämnden till en nämndberedning får välja även andra
än förtroendevalda.
6. Mindre justeringar i reglerna om kommunalförbunds förbundsordningar föreslås
Kraven på vad kommunalförbundens förbundsordningar ska innehålla bör ändras i
vissa begränsade avseenden.
7. Krav på att budgethandlingar och årsredovisning ska finnas på webbplatsen
Krav på att årsredovisningen och förslaget till budget ska hållas tillgängliga för
allmänheten på kommunernas och landstingens webbplatser föreslås införas.
8. Alla föreslås kunna använda titeln borgarråd, men måste vara valbara i kommunen
En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid får
benämnas borgarråd. En sådan förtroendevald ska uppfylla de villkor för valbarhet
som gäller för andra förtroendevalda i kommunallagen. Utöver borgarråd får
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kommunalråd, landstingsråd m.fl. tidigast väljas av fullmäktige vid första
sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

9. Enhetlig reglering för borgarråd och kommunal resp. landstingsråd
Utöver borgarråd ska kommunalråd, landstingsråd m.fl. som inte är ledamot i
fullmäktige närvara vid fullmäktiges sammanträde. De får delta i överläggningarna
och framställa förslag men inte delta i besluten.
10. Istället för att ange att Stockholms kommun ska ha 101 ledamöter i fullmäktige
knyts kravet till antalet röstberättigade samtidigt som gränsen höjs så att endast
Stockholms kommun träffas
I kommuner med över 600 000 röstberättigade ska antalet fullmäktigeledamöter
bestämmas till minst 101.
11. Terminologin i kommunallagen justeras.
a. Begreppen anslå och behörighet förslås utgå.
b. Vissa begrepp föreslås moderniseras;
c. funktionshinder föreslås ersättas med funktionsnedsättning,
d. förrätta och äga rum föreslås ersättas med hålla,
e. han föreslås ersättas med mer könsneutrala begrepp; dock inte hen (!)
f. vunnit laga kraft föreslås ersättas med fått laga kraft, och
g. vård föreslås ersättas med skötsel.
h. Begreppen föreskrifter, lag eller annan författning och kungöra bör användas
mer stringent.
i. Även begrepp som uttrycker lagens personkretsar bör användas mer stringent,
bl.a. föreslås nyttjarna ersättas med brukarna.

Om kapitelindelningen och förändringar inom respektive kapitel
Första kapitlet anger grunderna för den kommunala verksamheten och tar upp de mest
grundläggande principerna om kommunal självstyrelse och demokrati. En ny bestämmelse
om att beslutanderätten utövas av valda församlingar tillförs kapitlet. En hänvisning till
regeringsformens regler om saklighet och opartiskhet förs in.
Andra kapitlet om kommunala angelägenheter samlar bestämmelserna, eller hänvisningar till
bestämmelserna om den kommunala kompetensen och kommunala principer. Bestämmelser
som kopplar kommunallagen till EU-rätten förs in i kapitlet.
Tredje kapitlet handlar om organisation och verksamhetsformer för kommuner och landsting
tillsammans en översikt av kommunala organ och verksamhetsformer.
Fjärde kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna om de förtroendevalda.
Partistödsreglerna flyttas till detta kapitel.
Femte kapitlet samlar liksom tidigare bestämmelserna om fullmäktige. Även bestämmelserna
om fullmäktiges uppgifter ska finnas i detta kapitel.
Sjätte kapitlet samlar bestämmelser om styrelsen och övriga nämnder så samma sätt som
tidigare.
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Sjunde kapitlet är nytt och behandlar de anställda. Där finns de nya bestämmelserna om
direktören. Tidigare bestämmelser om anställdas valbarhetshinder flyttas, jäv för de anställda
och bestämmelserna om delegation till anställda flyttas till detta kapitel. Det ska också finnas
en hänvisning till de (oförändrade) materiella bestämmelserna om skyldighet för anställda att
lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden och till revisorer samt om bisysslor för
anställda. Bestämmelserna om partssammansatta organ och närvarorätt för personalföreträdare
blir kvar i kapitel sju.
I det nya kapitlet om medborgarna ska samlas bestämmelserna om medborgarnas möjligheter
att påverka, dvs. regler om medlemskap, medlemmarnas rättigheter, rösträtt,
medborgarförslag, folkinitiativ, brukarinflytande, självförvaltningsorgan, mötesoffentlighet,
handlingsoffentlighet, anslagstavlan, tillkännagivande av protokoll, kommunala föreskrifter,
insyn och information. Kapitlet föreslås innehålla de materiella bestämmelserna eller
hänvisningar till de materiella bestämmelserna som reglerar dessa frågor.
I det nya kapitlet om kommunal samverkan ska samlas bestämmelserna om kommunalförbund
och gemensam nämnd.
I det nya kapitlet om överlämnande av kommunala angelägenheter ska samlas
bestämmelserna om överlämnande till kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt till
privata utförare, som i huvudsak trädde i kraft den 1 januari 2015.
I ekonomikapitlet ska anges i en tydligare tidsordning än i nuvarande kommunallag, genom att
bestämmelserna om budget kommer först, därefter regler om bl.a. hantering av över- och
underskott och slutligen hanteringen av räkenskaperna.
I revisionskapitlet samlas bestämmelserna om den kommunala revisionen. Bestämmelserna
om revisionens uppgifter placeras före bestämmelserna som reglerar hur revisorerna väljs.
Jävsbestämmelserna ska anpassas till vad som gäller för övriga förtroendevalda.
I kapitlet om laglighetsprövning inarbetas bl.a. de förändringar som hänger samman med det
utvidgade medlemskapet.
Hänvisningar till nuvarande kommunallag eller bestämmelser i den ska ersättas med
hänvisningar till den föreslagna kommunallagen eller bestämmelser i den. Hänvisningen i
bibliotekslagen till nuvarande 2 kap. 1 § KL om den allmänna kommunala kompetensen ska
ändras till att hänvisa till 2 kap. 1 och 2 §§ i den föreslagna kommunallagen. Hänvisningarna
till kommunallagens delegationsbestämmelser i 26 kap. 7 § miljöbalken, 12 § lagen om skydd
mot olyckor, 14 § livsmedelslagen, 15 § lagen om foder och animaliska biprodukter, 8 § lagen
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 26 § lagen om
brandfarliga och explosiva varor, 6 § lagen om kontroll av ekologisk produktion och 9 § lagen
om sprängämnesprekursorer ska göras enhetligare när de ändras och hänvisningar görs till den
nya kommunallagen. Hänvisningen i 6 kap. 5 § lagen om vissa kommunala befogenheter till
nuvarande 6 kap. 33 § KL ska avse 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § i den föreslagna
kommunallagen. Hänvisningar till juridiska personer enligt nuvarande 3 kap. 16–18 b §§ KL
ska ändras till 10 kap. 2–5 och 7 §§ i den föreslagna kommunallagen.
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Övergångsbestämmelser
Den nya kommunallagen ska träda i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs
kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla.
Bestämmelserna om att fullmäktige får välja förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på
heltid eller betydande del av heltid vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har
hållits i hela landet, ska dock tillämpas första gången i andra kommuner än Stockholms
kommun och i landstingen efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.
Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid ska uppfylla valbarhetsvillkoren för att bli valda, ska dock tillämpas första gången
efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.
Bestämmelserna om att en revisor inte kan bli valbar som ledamot i fullmäktige, ska dock
tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.
Bestämmelserna om när fullmäktige får besluta att de nyvalda förtroendevalda ska tillträda
sina förtroendeuppdrag efter ett omval, extra val eller förnyad sammanräkning, ska dock
tillämpas första gången efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.
Bestämmelserna om att förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid ska närvara vid fullmäktiges sammanträden och möjligheten för dem att framställa
förslag men inte delta i besluten, ska dock tillämpas första gången i andra kommuner än
Stockholms kommun och i landstingen efter det att nästa ordinarie val har hållits i landet.
Bestämmelserna om antalet ersättare i styrelsen, ska dock tillämpas första gången efter det att
nästa ordinarie val har hållits i landet.
Bestämmelserna om ordförande i revisionen, ska dock tillämpas första gången efter det att
nästa ordinarie val har hållits i landet.
Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val har hållits i landet för underställda
nämnder som fullmäktige beslutat om före ikraftträdandet.
Äldre bestämmelser gäller fram till dess nästa ordinarie val har hållits i landet om att
fullmäktige får föreskriva att en lokal nämnd inte får väcka ärenden i fullmäktige.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före
ikraftträdandet.
Lagen om försöksverksamhet med majoritetsstyre ska träda i kraft den 1 juli 2017 och gälla
till den 31 december 2022.
Ändringarna i lagen om folkomröstningar, lagen om kommunala indelningsdelegerade och
lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och övriga följdändringar i andra
författningar ska träda i kraft den 1 januari 2018.
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REMISSVAR
Nämnd/Bolag
Handläggare, telefon

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

En kommunallag för framtiden
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0393

Nämndens beslut
De kommuner och landsting/regioner som har egna revisionskontor samarbetar
inom nätverksorganisationen STAREV. I samband med STAREVs årsstämma den 28
maj 2015, ställde sig medlemsorganisationerna bakom styrelsens förslag om yttrande
över betänkandet om en ny kommunallag för framtiden (Se bilaga 1). Stadsrevisionen
i Borås yttrande i föreliggande remiss ansluter sig till STAREVs yttrande enligt bilaga
1.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsrevisionen yttrar sig enbart i de frågor i betänkandet som berör den kommunala
revisionen i enlighet med bilagt förslag (bilaga 1).

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

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

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
Belyses kort.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
REVISORSKOLLEGIET
Ingwer Kliche
Ordförande
Ola Sabel
Förvaltningschef

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

En ny kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
STAREV har genom remiss från Finansdepartementet beretts möjlighet att yttra
sig över betänkandet – En ny kommunallag för framtiden (SOU 2015:24).

Förslag till författningsförändringar i kommunallagen
Revisorernas granskningsuppdrag och resurser
Utredningen föreslår en författningsändring i kommunallagen i syfte att
tillförsäkras tillräckliga resurser för sitt uppdrag
•

Fullmäktiges presidium ska upprätta förslaget till budget för revisorer. (KL
11 kap 8§)

Vi ställer oss bakom utredningens förslag. Revisorernas resurser är en viktig
förutsättning för att kunna genomföra revisionsuppdraget. Genom att fastslå att
det är fullmäktiges presidium och inte någon annan nämnd eller styrelse som
upprättar revisionens budget följer förslaget nuvarande praxis i Sveriges
kommuner och landsting.
De sakkunnigas roll ska stärkas
Utredningen förslår två författningsförändringar i kommunallagen i syfte att
stärka de sakkunnigas roll
•
•

De sakkunniga ska alltid beredas tillfälle att yttra sig när fullmäktige
behandlar revisionsberättelsen
De sakkunniga ska också ha rätt till upplysningar från nämnder och
fullmäktigeberedningar (KL 12 kap 8§)

Att de sakkunniga alltid ska beredas tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen är ingen bra lösning. De sakkunnigas rapporter som ligger till
grund för revisorernas rapporter och slutligen revisonsberättelsen är under
revisionsåret beslutade av revisorerna. Därigenom har revisorerna tagit del av och
därigenom tagit ansvar för de iakttagelser slutsatser som de sakkunniga kommit
fram till. Den nuvarande lydelsen enligt 5 kap. 31§ KL att revisorernas alltid ska

beredas tillfälle att yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen är fullt
tillräcklig. Redan nu finns möjligheten att revisorerna ger de sakkunniga
möjlighet att yttra sig när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen, om
revisorerna så önskar.
Det andra förslaget är enligt vår åsikt en bra lösning, då det i praktiken redan
fungerar så i Sveriges kommuner och landsting.
Ordförande i revisionen ska utses från minoriteten
Utredningen föreslår att om en revisor utses till ordförande bland revisorerna ska
denna väljas från den politiska minoriteten.
•

Om ordförande utses för revisionen, ska till denna väljas en revisor från
den politiska minoriteten (KL 12 kap 4§ 2st)

Vi instämmer inte i utredningens förslag. Att förorda att minoriteten utser
revisorernas ordförande är ingen bra lösning för det ökar enligt vår mening risken
för politisering av revisionen. Det är varje kommuns uppgift att själv välja vem
som ska inneha ordförandeposten bland revisorerna. Kompetens och lämplighet
samt varje kommuns unika situation bör vara vägledande.
Revisorerna ska inte vara valbara som ledamot eller ersättare i fullmäktige
Utredningen föreslår att revisorerna inte ska vara valbara som ledamot eller
ersättare i fullmäktige
•

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget
inte valbar som ledamot eller ersättare i fullmäktige (KL 4 kap 6§ 2st)

Vi instämmer i utredningens förslag.
Godkännande av årsredovisningen ska ske innan fullmäktige tar ställning till
frågan om ansvarsfrihet
Utredningen föreslår att godkännande av årsredovisningen ska ske innan
fullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet
•

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan
fullmäktige enligt 5 kap. 25§ beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras. (KL 11 kap. 21§)

Vi instämmer i utredningens förslag.
Övriga frågor
Utredningen föreslår att inskränkningar i möjligheterna till fyllnadsval ska tas bort
samt att begreppet årsbokslut ska ersättas med årsredovisning.
Vi instämmer i utredningens förslag.

Ytterligare utredningar
•

Revisionsansvar för förvaltningschefer/motsvarande

Det är vår åsikt att frågan om att införa ett revisionsansvar även för
förvaltningschefer/motsvarande bör övervägas. Det bör därför tillsättas en
utredning med detta uppdrag.

Malmö 2015-05-xx

Sten Dahlvid
Ordförande
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Sammanträdesdatum 2015-08-25
2015/SDNO0054
Handläggare
Maria Rangefil

Kommunstyrelsen

Remiss: En kommunallag för framtiden
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen: En kommunallag för framtiden och översänder
svaret till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslag till ny kommunallag. Nämnden ser positivt på
föreslagna ändringar avseende delegering och att fler juridiska personer kan vara medlemmar
och därmed ha rätt att laglighetspröva kommunala beslut. Nämnden är också positiv till att
fullmäktiges program för styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare föreslås också omfatta verksamheter i egen regi, det vill säga att det blir ett
gemensamt program för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Öster väljer att endast yttrar sig över utredningens förslag som direkt
berör nämnden.
Möjlighet att delegera beslut till en nämnds presidium
I utredningen föreslås en möjlighet att delegera beslut till en nämnds presidium. Det innebär
att nämnden inte behöver utse ett utskott för att kunna delegera beslut till en grupp politiker.
Det förenklar beslutsprocessen, exempelvis i rutinärenden där nämnden kan fatta
inriktningsbeslut som presidiet kan utgå från när det fattar beslut.
Borttagande av krav på redovisning av delegationsbeslut
Ett borttagande av det ovillkorliga kravet om att alla beslut som fattas med stöd av
delegation ska redovisas till nämnden ger nämnden en möjlighet att avgöra vilka ärenden
som nämnden har ett särskilt intresse att få redovisade. En annan hantering med särskilda
protokoll med delegationsbeslut kan effektivisera handläggningen i ärenden av mer
rutinkaraktär. Eftersom delegationsbeslut som kan överklagas genom laglighetsprövning ska
dokumenteras och tillkännages på den kommunala anslagstavlan försämras inte heller
kommunmedlemmarnas insyn och möjlighet att överklaga.
Digital anslagstavla
Kommuner är skyldiga att på en fysisk anslagstavla bl.a. kungöra tid och plats för
fullmäktiges sammanträden och tillkännage att protokoll över beslut har justerats. Eftersom
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Sammanträdesdatum 2015-08-25
2015/SDNO0054
Handläggare
Maria Rangefil

alla kommuner använder sina webbplatser för att kommunicera med medborgarna, bör
denna ersättas med en anslagstavla på varje kommuns webbplats. Det är positivt att
kommunen kan använda sin webbplats som anslagstavla och att den fysiska anslagstavlan
därmed ska utgå. Kommuner ska vara skyldiga att även på annat sätt göra innehållet på
anslagstavlorna tillgängligt för dem som exempelvis inte har tillgång till internet.
Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi
Det är rimligt ur ett medborgarperspektiv och med hänsyn till konkurrensneutralitet att all
verksamhet, oavsett om den bedrivs av privat utförare eller i kommunens egen regi, har
liknande mål och riktlinjer samt att de följs upp på ett likartat sätt. En likvärdig uppföljning
kan, beroende på hur fullmäktiges program med mål och riktlinjer utformas, innebära
ytterligare uppgifter för kommunen. Verksamheten i egen regi styrs och följs idag upp
främst genom en kommuns styrmodell, vilken normalt inte omfattar exempelvis
regelbundna tillsynsbesök i de egna verksamheterna.
Utvidgad krets medlemmar
Utredningen anser att kretsen medlemmar bör vidgas till juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet från fast driftställe i kommunen eller landstinget. Vidare föreslås att
ideella föreningar med säte eller som driver verksamhet i kommunen eller landstinget ska
anses som medlemmar. Den utvidgade kretsen medlemmar medför att fler kan
laglighetspröva beslut. Det innebär att en förening kan överklaga exempelvis ett beslut om
kommunalt bidrag. Förändringen tydliggör vem som överklagar ett beslut. Idag kan bara en
föreningsmedlem som är folkbokförd i kommunen överklaga åt sin förening.
Struktur och språkbruk
Det är positivt att utredningen sett över kommunallagen både vad gäller struktur och
språkbruk.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
Ärendet
Regeringen beslutade i oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå en
modernisering av kommunallagen (1991:900). I mars 2015 överlämnade utredningen sitt
slutbetänkande, En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). Slutbetänkandet har skickats på
remiss till landets kommuner. Kommunstyrelsen i Borås Stad har i sin tur remitterat
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Sammanträdesdatum 2015-08-25
2015/SDNO0054
Handläggare
Maria Rangefil

förslaget till nämnderna, som ges tillfälle att yttra sig innan den 31 augusti.
I utredningen föreslås bland annat mer rättsliga befogenheter till styrelsen, möjlighet att
delegera beslutanderätt till ett presidium, borttagande av det ovillkorliga kravet på anmälan
av delegationsbeslut, en utvidgad krets medlemmar som kan laglighetspröva kommunala
beslut, en webbaserad kommunal anslagstavla, en stärkt revision och försöksverksamhet
med majoritetsstyre. Vidare föreslås att direktörens ansvar förtydligas och att det ska finns
en instruktion från styrelsen hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt
direktörens övriga uppgifter.
I utredningen föreslås vidare att fullmäktiges program för styrning och uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare också ska omfatta verksamhet som bedrivs i
egen regi. Kommunallagen har setts över i förhållande till EU-rätten. Utredningen har också
gjort en lagteknisk översyn och föreslår en omarbetad lag med ny struktur, ytterligare tre
kapitel och ett modernare språkbruk.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Datum

Diarienummer

2015-08-31

Kommunstyrelsen

En kommunallag för framtiden
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0393

Nämndens beslut
AB Bostäder tillstyrker utredningens förslag.

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stad är en av remissinstanserna avseende förslaget till en ny kommunallag. AB
Bostäder har av stadskansliet utsetts att lämna synpunkter.
AB Bostäder yttrar sig avseende det avsnitt som berör de kommunala aktiebolagen.
Utredningen gör den bedömningen att det finns ett behov av att kunna förse styrelser
i de kommunala aktiebolagen med ledamöter med olika former av kompetens. Utredningen föreslår att fullmäktige får besluta att minoriteten av ledamöterna i en styrelse i
ett kommunalt aktiebolag ska utses utan att lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas. I sådana fall ska fullmäktige anta riktlinjer för hur dessa ledamöter ska utses.
AB Bostäder tillstyrker utredningens förslag.

AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-08-25
§ 122
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Yttrande över remissen "En kommunallag för framtiden"
Ett förslag till ny kommunallag är ute på remiss hos landets alla kommuner och Borås Stad
har skickat ärendet på intern remiss till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet med den
reviderade kommunallagen är att bättre samstämma med den senaste tidens utveckling i
Sverige och omvärlden. Förslaget innehåller bland annat större möjlighet att delegera
ärenden till nämnders presidium, att slopa kravet på att alla delegationsbeslut ska anmälas
till nämnd och att den kommunala anslagstavlan kan tillgängliggöras på webben.
Förändringarna bedöms positiva och nämnden föreslås tillstyrka remissen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka remissen.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-08-28

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Mattias Karlsson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 september 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Administrativ chef
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Daniel Nilsson
Nämndsekreterare
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Yttrande över remissen ”En kommunallag för
framtiden”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka remissen.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Ett förslag till ny kommunallag är ute på remiss hos landets alla kommuner
och Borås Stad har skickat ärendet på intern remiss till Stadsdelsnämnden
Väster. Syftet med den reviderade kommunallagen är att bättre samstämma
med den senaste tidens utveckling i Sverige och omvärlden. Förslaget
innehåller bland annat större möjlighet att delegera ärenden till nämnders
presidium, att slopa kravet på att alla delegationsbeslut ska anmälas till
nämnd och att den kommunala anslagstavlan kan tillgängliggöras på
webben. Förändringarna bedöms positiva och nämnden föreslås tillstyrka
remissen.
Yttrandet i sin helhet
Den 11 november 2012 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i
uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900).
Utredningen har lett fram till ett förslag till ny kommunallag som skickats på
remiss till myndigheter och kommuner runtom i Sverige. En av dessa
kommuner är Borås Stad som i sin tur skickat ärendet på intern remiss till
bland andra Stadsdelsnämnden Väster.
Syftet med att revidera kommunallagen är framför allt att Sverige och
omvärlden utvecklats sedan lagen senast reviderades år 1991. Bland annat
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nämns ett alltmer fragmenterat partisystem i Sverige, som på sina håll lett till
oklara majoritetsförhållanden i landets kommuner och landsting. Det ökade
inflytande av EU-rätt och globaliseringen i allmänhet har också bidragit till
ett behov av en revidering, likaså urbaniseringen och IT-utvecklingen.
I vad som benämns som ett steg mot ”bättre förutsättningar för en
ändamålsenlig organisation” finns i förslaget bland annat att fullmäktige ska
kunna ge styrelsen större befogenheter, att försöksverksamhet med
majoritetsstyre ska införas och en reglering av kommunens styrning och
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Detta yttrande
kommer dock att begränsa sig till de områden i förslaget som bedöms
påverka Stadsdelsnämnden Väster.
I nuläget ska alla beslut som fattas på delegation av tjänstepersoner anmälas
till nämnden. I förslaget föreslås att detta ovillkorliga krav tas bort. Beslut
som inte anmäls men som kan överklagas genom laglighetsprövning ska
istället kunna dokumenteras i särskilda protokoll som tillkännages på den
kommunala anslagstavlan. Detta förslag väntas innebära en effektiviserad
handläggning för förvaltningen samtidigt som nämnden får en möjlighet att
själv avgöra vilka delegationsbeslut som är av särskilt intresse. Förändringen
ska inte heller innebära en försämrad service för medborgarna.
Nämnders presidium föreslås bli en mer central aktör i kommunallagens
mening såtillvida att ärenden ska kunna delegeras till presidiet, utan att
nämnden ska behöva utse ett särskilt utskott för ändamålet.
Att förslaget syftar till att bättre ta hänsyn till olikartade organisationsformer
i kommuner är positivt. En av förändringarna är till exempel att
kommunallagen förtydligar att det är möjligt att använda en beställarutförarorganisation, vilket kan ge fler värdefulla perspektiv att beakta inför
Borås Stads nyss sjösatta översyn av den politiska organisationen.
Slutligen har tillgängligheten i förhållande till medborgarna förbättrats i
förslaget genom exempelvis ett mer modernt språkbruk och en tydligare
struktur. Kommunens anslagstavla, där beslutsprotokoll anslås efter
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justering, ska kunna digitaliseras och istället publiceras på webben. Detta
bör också kunna effektivisera administrationen.
Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Svar på remiss: En kommunallag för
framtiden
Kommunstyrelsens diarienummer:2015/KS0393

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen, ”En kommunallag för
framtiden” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över remissen ”En
kommunallag för framtiden”. Nämnden ställer sig positiv till en
moderniserad lag anpassad till det nutida samhället och
att utredningen sett över kommunallagen både vad gäller struktur och
språkbruk. Nämnden tillstyrker därför remissen men väljer att endast yttra
sig över utredningens förslag som direkt berör nämnden.

Nämndens yttrande i sin helhet
Regeringen beslutade i oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att
föreslå en modernisering av kommunallagen (1991:900). I mars 2015
överlämnade utredningen sitt slutbetänkande, ”En kommunallag för
framtiden”, (SOU 2015:24). Slutbetänkandet har skickats på remiss till
landets kommuner. Kommunstyrelsen i Borås Stad har i sin tur remitterat
förslaget till nämnderna, som ges tillfälle att yttra sig innan den 31 augusti.
Kommunallagen har setts över i förhållande till EU-rätten. Utredningen har
också gjort en lagteknisk översyn och föreslår en omarbetad lag med ny
struktur, ytterligare tre kapitel och ett modernare språkbruk.
I utredningen föreslås bland annat mer rättsliga befogenheter till styrelsen,
möjlighet att delegera beslutanderätt till ett presidium, borttagande av det
ovillkorliga kravet på anmälan av delegationsbeslut, en webbaserad
kommunal anslagstavla, en stärkt revision och försöksverksamhet med
majoritetsstyre. Vidare föreslås att direktörens ansvar förtydligas och att det
ska finns en instruktion från styrelsen hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen samt direktörens övriga uppgifter.
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Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget till ny kommunallag och ställer
sig därmed positiv till följande förslag på ändringar:
Möjlighet att delegera beslut till en nämnds presidium
I utredningen föreslås en möjlighet att delegera beslut till nämnds presidium.
Beslutsprocessen förenklas, exempelvis i rutinärenden, där nämnden kan
fatta inriktningsbeslut som presidiet kan utgå från när det fattar beslut.
Borttagande av krav på redovisning av delegationsbeslut
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med
stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning.
Ett borttagande av det ovillkorliga kravet om att alla beslut som fattas med
stöd av delegation ska redovisas till nämnden, ger nämnden en möjlighet att
avgöra vilka ärenden som nämnden har ett särskilt intresse att få redovisade.
En annan hantering med särskilda protokoll med delegationsbeslut kan
effektivisera handläggningen i ärenden av mer rutinkaraktär. Eftersom
delegationsbeslut som kan överklagas genom laglighetsprövning ska
dokumenteras och tillkännages på den kommunala anslagstavlan försämras
inte heller kommunmedlemmarnas insyn och möjlighet att överklaga.
Struktur och språkbruk
Det är positivt att utredningen sett över kommunallagen både vad gäller
struktur och språkbruk.
Digital anslagstavla
Kommuner är skyldiga att på en fysisk anslagstavla
bl.a. kungöra tid och plats för fullmäktiges sammanträden och tillkännage
att protokoll över beslut har justerats. Eftersom alla kommuner
använder sina webbplatser för att kommunicera med medborgarna, bör
denna ersättas med en anslagstavla på varje kommuns webbplats.
Det är positivt att kommunen kan använda sin webbplats som anslagstavla
och att den fysiska anslagstavlan därmed ska utgå. Kommuner ska vara
skyldiga att även på annat sätt göra innehållet på anslagstavlorna tillgängligt
för dem som exempelvis inte har tillgång till internet.

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

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i den utredning som är genomförd
på nationell nivå.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-08-17

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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mandatperioden 2015-2018
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är alla kommuner och landsting ålagda att genomföra en
risk- och sårbarhetsanalys. Analysen följs upp årligen enligt direktiv från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSBFS:2015:5).
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Sammanfattning
Hoten mot samhället idag är komplexa och kräver samverkan mellan olika samhällssektorer både i
förebyggande syfte och för att hantera en extraordinär händelse. Detta dokument utgör Borås Stads
risk- och sårbarhetsanalys (RSA enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Rapporten baseras på Borås Stads samtliga förvaltningar, Borås Energi och Miljö, Borås Elnät, AB
Bostäder, Borås Djurpark AB och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund som besvarat ett RSAformulär utarbetat från Totalförsvarets Forskningsinstituts framtagna RSA-modell. Formuläret fylldes
i av respektive verksamhet själva som senare sammanställdes och fylldes på samma sätt i av en
särskild arbetsgrupp tillsatt för ändamålet. Formuläret syftade till att identifiera samhällsviktig
verksamhet, kritiska beroenden, oönskade händelser, disponibla resurser (skydd mot oönskade
händelser) samt åtgärder för staden.
Personal (22 %), IT och kommunikation (20 %) och el (15 %) utgör de största kritiska beroendena för
att kunna upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet, bortsett från verksamhetsspecifika
kritiska beroenden (19 %). På övergripande nivå för Borås Stad belyses även organisatoriska
beroenden såsom klara ansvarsförhållanden och fungerande ledningsorganisation.
Oönskade händelser kategoriserats under social oro, elbortfall, sjukdom/smitta, snöoväder, storm, IT
och kommunikation eller övrigt. Bortsett från kategorin övrigt, dit särskilt verksamhetsspecifika
händelser sorterats, är social oro den största kategorin som utgör 21 % av alla händelser. Social oro,
händelser som drabbar IT och kommunikation samt snöstorm är de största riskkategorierna baserat
på bedömd sannolikhet och konsekvens.
Av Borås Stads disponibla resurser nämns bl.a. ett gott personalläge, många och stora lokaler, egna
fordon och arbetsmaskiner, anläggningsmaterial på lager och ett stort antal frivilliga som förväntas
kunna bidra till att hantera en kris.
Föreslagna åtgärder är utbildning och övning i bl.a. tekniska ledningssystem och i samverkan mellan
verksamheter och med övriga samhällsaktörer och organisationer. Särskilt utsedda fastigheter
behöver kunna förses med reservkraft, och förmågan till redundant kommunikation både inom
kommunen och med externa aktörer behöver stärkas. En tjänsteman i beredskap (TiB) för att
omedelbart kunna starta upp och samordna det inledande arbetet vid en eventuell kris är ytterligare
en föreslagen åtgärd.
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Inledning
Området samhällsskydd och beredskap kännetecknas av en stor bredd, som avspeglas i en hotskala
som stäcker sig från risker för enskilda individer till risker med potential att skada samhället.
Konsekvenserna kan innebära fysiska skador på människor, egendom och miljö, men även ha sociala
eller demokratiska dimensioner såsom otrygghet eller brist på förtroende för samhällets
funktionalitet.
Hoten mot vårt samhälle är idag komplexa och av en sådan karaktär att stora krav ställs på ett
gränsöverskridande arbete mellan olika samhällssektorer, både i det förebyggande arbetet och för
att hantera konsekvenserna av en händelse. I arbetet krävs att vi har olika kunskaper och verktyg,
vilket vi bl.a. kan få genom att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap är alla kommuner och landsting ålagda att genomföra en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA). Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ska sedan kommunen, för
varje ny mandatperiod, fastställa en plan för hur denna ska hantera extraordinära händelser.
Analysen följs upp årligen enligt direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
(MSBFS:2015:5).

Definitioner
Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
En risk utgörs av en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de
negativa konsekvenser händelsen kan leda till.
Förenklat kan det sägas förekomma risker i tre former:




Risker vi kan förutse, t.ex. elavbrott.
Risker vi känner till, men där vi har svårt att bedöma konsekvenserna, t.ex. en pandemi.
Risker vi i huvudsak inte kan förutse och därmed inte heller dess konsekvenser, t.ex. som i
fallet med det isländska askmolnet 2010.

Sårbarhet kan sägas beteckna hur mycket och hur allvarligt samhället påverkas av en händelse. De
konsekvenser som en aktör eller samhället – trots en viss förmåga – inte lyckas förutse, hantera,
motstå och återhämta sig från anger graden av sårbarhet.
Det geografiska områdesansvaret i fråga om extraordinära händelser finns på tre nivåer i samhället;
lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå utövas det av kommunerna, på regional nivå av
länsstyrelserna och på nationell nivå av regeringen. För lokal nivå regleras ansvaret i lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, som anger att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i
kommunen samverkar i planerings- och förberedelsearbetet, och att olika krishanteringsåtgärder
som vidtas samt information till allmänheten samordnas under sådana händelser.
Med samhällsviktig verksamhet avses en sådan verksamhet som uppfyller minst ett av följande
villkor:
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Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i
samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället
ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Övergripande beskrivning av kommunen
Borås ligger i en folktät region i västra Sverige med 1,5 miljoner människor som bor inom en radie av
10 mil. Med över 107 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Utöver centralorten
Borås finns 20 tätorter i kommunen där de största orterna är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors. Borås Stad gränsar till kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda (figur 1).

Figur 1
Kommunkarta över Västra Götaland. Bild från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, återgiven med tillstånd.

Borås Stad är uppdelad i tre stadsdelar: Öster, Väster och Norr (figur 2) där respektive
stadsdelsnämnd svarar för sin egen verksamhet. I stadsdelsförvaltningen ingår ansvar över
grundskola, barn- och äldreomsorg, fritid och kultur i stadsdelen. Övriga verksamheter som t.ex.
administrativ och teknisk service, stadsbyggnad, samhällsplanering, miljöskydd och gymnasial
utbildning, sköts via centrala förvaltningar och nämnder som ansvarar för hela kommunen. Några
verksamheter drivs genom kommunala bolag med energiförsörjningen, VA-verksamheten och
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parkering som exempel. Räddningstjänst bedrivs av kommunalförbundet Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (SÄRF).

Figur 2
Stadsdelskarta över Borås Stad.

Politisk organisation
Borås Stad har 73 ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige och sammanträder en gång i månaden
med undantag för juli månad. I Kommunfullmäktige tas alla viktiga och större beslut gällande hur
kommunens verksamheter ska styras. Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att verksamheten
bedrivs så som Kommunfullmäktige beslutat. Kommunstyrelsen ansvarar också över kommunens
utveckling i stort och måste överblicka kommunens verksamheter och ekonomi på både lång och kort
sikt. Detta innefattar bl.a. den översiktliga fysiska planeringen, hur marken ska fördelas på bostäder,
industri, och friluftsliv. Under mandatperioden 2015-2018 leds Kommunstyrelsen av 13 politiker med
en majoritet av 5 socialdemokrater, 1 miljöpartist och 1 vänsterpartist. Kommunstyrelsens minoritet
består av 2 moderater, 1 folkpartist, 1 centerpartist, 1 kristdemokrat och 1 sverigedemokrat. Vid
stora påfrestningar på samhället blir Kommunstyrelsen KRISLEDNINGSNÄMNDEN.
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Demografi
Folkmängd: (2014-12-31): 107 022 invånare
Folkmängd: (2005-12-31): 99 325, varav 64 % bor i tätorten Borås
Yta: 973 km² (inklusive vatten)
Folkökning: 1 027 (2014)
Födda: 1 321 (2014)
Döda: 1 018 (2014)
Inflyttade: 5 153 (2014)
Utflyttade: 4 434 (2014)
Utrikes födda eller utländska medborgare: 22 042 (2014)
Bostäder: 51 512 (2014)
Nybyggda bostäder 238 (2014)
Största offentliga arbetsgivare: Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda (2015)
Största privata arbetsgivare: Ericsson AB storleksklass 500-999 anställda (2015)
Arbetstillfällen: 55 187 (2013)
Nystartade företag: 682 - varav 348 AB (2010)
Arbetslösa: 2 187 öppet arbetslösa (okt 2014 - totalt inskrivna 7 587, 16-64 år)
Vuxna med ekonomiskt bistånd: 2 667 (2013)
Största bransch: Vård och omsorg 10 374 förvärvsarbetande (2013)
Näst största bransch: Handel 9 516 förvärvsarbetande (2013)
Inpendling: 12 659 (2013)
Utpendling: 8 128 (2013)
Personbilar: 60 500 (2014)
Lastbilar: 7 377 (2014)
Infrastruktur och kommunikationer
Borås är en knutpunkt för järnvägstrafiken med bl.a. Kust till kustbanan mellan Göteborg och
Karlskrona, och tåg mot Varberg och Herrljunga. Som en del av en framtida höghastighetsjärnväg
mellan Göteborg och Stockholm kommer en ny dubbelspårig järnväg att byggas mellan Borås och
Göteborg, via Landvetter flygplats.
Genom Borås går de nationella bilstråken mellan Göteborg och Stockholm i form av riksväg 40
respektive Göteborg-Karlskrona, riksväg 27. Övriga större vägförbindelser är riksväg 41 BoråsVarberg, riksväg 42 Borås-Vänersborg och länsväg 180 Borås-Alingsås.
Borås flygplats ligger i Viareds industriområde, utefter riksväg 40/27, ca 7 km väster om Borås centrum. Flygplatsen är en godkänd allmän flygplats med referenskod 1A. På flygplatsen bedrivs klubbverksamhet för motorflyg, ultralätt flyg och segelflyg. Även en del privatägda flygplan finns stationerade på flygplatsen. Dessutom bedrivs bruksflyg som till exempel Frivilliga Flygkåren (FFK), skogsbrandbevakning m.m. Helikoptrar från polis, ambulans och kraftledningsföretag utnyttjar också
regelbundet flygplatsen. För närvarande finns ingen reguljär kommersiell flygverksamhet i Borås,
men det finns möjlighet för privatflyg och mindre taxiflyg att utnyttja flygplatsen vid behov. Ca 30
kilometer väst om Borås ligger Göteborg Landvetter Airport, landets näst största flygplats.
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Syfte och mål
Risk- och sårbarhetsanalysen är en process som syftar till att:





Öka medvetenheten och kunskapen om samhällsrisker hos beslutsfattare och
verksamhetsansvariga.
Ge underlag för planering och åtgärder som minskar risker och sårbarhet.
Stödja den fysiska planeringen i kommunen.
Ge underlag för information och kommunikation till kommuninvånare och anställda.

Målet med analysen är att:




Skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för alla som vistas i kommunen.
Öka kommunens förmåga att i samhällsviktiga verksamheter motstå allvarliga störningar.
Öka kommunens krishanteringsförmåga.
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Arbetsprocess och metod
Deltagare
Borås Stads samtliga förvaltningar samt Borås Energi och Miljö, Borås Elnät, AB Bostäder, Borås
Djurpark AB och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat uppgifter i arbetet med riskoch sårbarhetsanalysen. Representanter från de ur krisberedskapsperspektiv viktigaste
verksamheterna ingick i riskhanteringsgruppen.

Material
FORSA-modellen
FOI:s RSA-modell (FORSA) är framtagen av Totalförsvarets Forskningsinstitut. Tanken är att aktörer
på alla nivåer i samhällets krisberedskapssystem ska kunna använda modellen för att upprätta en
RSA av god kvalitet som följer kraven och riktlinjerna som ställs av MSB (MSBFS 2015:5).
Arbetet börjar med en verksamhetsbeskrivning som ska redogöra för de aspekter som är särskilt
skyddsvärda, dvs. verksamhetens prioriterade åtaganden och kritiska beroenden. I händelseanalysen
används sedan olika scenarier för att analysera sårbarheten i de kritiska beroendena och därmed de
prioriterande åtagandena. Scenarier är en naturlig utgångspunkt för mer detaljerade analyser.
FORSA-modellen med tillhörande handbok som stöd ska även göra det lättare för aktörer att studera
framtida extrema händelser, framförallt klimathändelser som kan påverka samhällsviktiga
verksamheter.
Kommunöverskridande samarbete
I Sjuhäradsregionen finns sedan tidigare ett etablerat nätverk för kommunernas
säkerhetssamordnare. I nätverket finns Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda representerade. Nätverket enades om att samtliga kommuner
skulle använda FORSA-modellen, med ett gemensamt formulär för insamlandet av data som togs
fram av en tillsatt arbetsgrupp.
Syftet med ett gemensamt upplägg för datainsamlingen var att öka jämförbarheten mellan
kommunerna då samma typer av uppgifter skulle samlas in och bedömas efter samma skala, vilket i
förlängningen bland annat skulle underlätta framtida samverkan och vidare riskreducerande arbete
över kommungränserna.
RSA-formuläret
Resultat av Sjuhäradsregionens tillsatta arbetsgrupps insamlingsmodell resulterade i RSA-formuläret
(bilaga 2) som är uppbyggt i ett antal logiska steg (figur 3) för att först analysera och beskriva
verksamheten och därefter testa hur väl den kan motstå effekter av oönskade händelser.
Inledningsvis identifierar verksamheten sina prioriterade åtaganden (PÅ), dvs. viktiga aktiviteter och
uppgifter som de har att lösa till vardags. Exempel på uppgifter kan vara att bedriva äldreomsorg,
eller att leverera dricksvatten till kommunens invånare.
För att kunna lösa sina prioriterade åtaganden har man ett antal kritiska beroenden (KB) som måste
fungera. Exempel på beroenden kan vara varuleveranser, nyckelpersonal, eller tekniska system och
anläggningar. Till varje prioriterat åtagande kopplas ett eller flera kritiska beroenden.
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I vissa fall finns redan olika typer av lösningar för att skydda verksamhetens kritiska beroenden, eller
andra åtgärder för att öka redundansen i sina prioriterade åtaganden. Dessa skydd kallas disponibla
resurser (DR), och kan exempelvis bestå av reservdelar, avtal med flera leverantörer, nödplaner för
manuella rutiner, tekniska skydd m.m. Befintliga disponibla resurser kopplas till respektive kritiskt
beroende.

Förvaltning/Bolag
PÅ
KB
DR

PÅ
KB

DR

PÅ

KB
DR

KB

KB

DR

Figur 3
FORSA-modellens arbetssteg.

Efter att verksamheten kartlagts enligt ovanstående princip testas fem olika oönskade händelser i
form av korta scenarier, som fick olika konsekvenser på de kritiska beroendena (Förstärkt,
Opåverkad, Nedsatt eller Utslagen). Två av de fem scenarierna i formuläret är förutbestämda och
gemensamma i hela Sjuhärad, och övriga tre scenarier fick respektive verksamhet själva skapa,
baserat på egna önskemål, tidigare erfarenheter eller identifierade analysbehov.
De två förutbestämda händelserna för 2015 är:
”Trafikolycka – farligt gods” som leder till att respektive verksamhet måste utrymma sina ordinarie
lokaler. Ett större område evakueras och stor allmän oro råder bland stadens invånare.
”Otjänligt dricksvatten”, då 50 % av kommunens invånare, inklusive den testade verksamheten har
otjänligt dricksvatten i kranen och 25 % av personalen i respektive verksamhet är sjukskriven.
De förutbestämda scenarierna har en relativt vag formulering i formuläret och ett visst
tolkningsutrymme för att kunna generaliseras över vitt skilda verksamhetstyper, då syftet i huvudsak
har varit att testa hur verksamheterna hanterar ett antal olika konkreta negativa konsekvenser,
snarare än en specifik händelse. På detta vis förväntas resultatet bidra till ökad generell
krishanteringsförmåga och flexibilitet, oavsett den framtida krisens art. Tolkningsutrymmet öppnar
även upp för vidare diskussioner och frågeställningar som verksamheterna själva kan jobba vidare
med.
Baserat på utfallet i analysen (sannolikhet, konsekvens, osäkerhet i bedömning och effekt på kritiska
beroenden) bedöms därefter verksamhetens samlade förmåga att upprätthålla sina respektive
prioriterade åtaganden vid olika typer av händelser. Förmågan bedöms som God, God med vissa
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brister, Bristfällig eller Mycket bristfällig. Baserat på analysen upprättas i slutet på formuläret en
åtgärdslista med konkreta uppgifter att genomföra för att förbättra skyddet för framtiden. FORSAformulärets samtliga delprocesser redovisas i figur 4.

Figur 4
FORSA-modellens delprocesser

Procedur
Arbetsprocessen med risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad kan i stort delas upp i fyra steg
(figur 5), där säkerhetssamordnaren har haft en samordnande roll och samverkat med olika aktörer i
de olika skedena. Under förberedelseskedet samverkades främst med övriga kommuner i Sjuhärad,
då en gemensam tolkning av FORSA-modellen, som är applicerbar för olika typer av verksamheter
fastställdes.
Under datainsamlingsskedet informerades förvaltningar och kommunala bolag om RSA-arbetet, och
formulären (bilaga 2) som fastställts med övriga kommuner i Sjuhärad fylldes i av respektive
verksamhet. Med hjälp av bifogade instruktioner kunde verksamheterna till största delen fylla i
formuläret på egen hand, och vid behov ordnades möten med säkerhetssamordnaren för att reda ut
eventuella frågor, eller för att komplettera datan. Kompletterande intervjuer med expertis och
nyckelpersonal genomfördes efter behov.
Analysarbetet leddes av säkerhetssamordnaren, då inlämnat material analyserardes, känsliga
uppgifter belades med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen och relevant data
sammanställdes till en för ändamålet särskilt utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppen fyllde sedan
gemensamt i motsvarande formulär för Borås Stad som helhet.
Slutligen skrevs rapporten, baserad på insamlad data och arbetsgruppens slutsatser. Efter att ha
antagits i Komunfullmäktige sändes rapporten till Länsstyrelsen i enlighet med lag 2006:544, om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
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Förberedelse

• Samverkan och initiering i Sjuhärad
• Framtagande av gemensamt FORSA-formulär
• Framtagande av gemensam rapportstruktur

Datainsamling

• Initiering av RSA-arbete i resp. kommun
• RSA-formulär fylls i av verksamheterna
• Kompletteringar görs vid behov

Analys

Produktion

• Bedömning och rensning av insamlad data
• Urval och prioritering
• Intervjuer och förtydliganden av insamlad data

• Sammanställning
• Rapportskrivning
• Antagande i Kommunfullmäktige

Figur 5
Risk- och sårbarhetsanalysens arbetsprocess i Borås.

Sekretess
Länsstyrelsen förordar att:




övergripande bedömningar och analyser är öppna handlingar, medan
detaljerade riskanalyser för en enskild verksamhet eller anläggning kan innehålla sådan
information att de bör beläggas med sekretess.
Även sammanställningar av riskobjekt och skyddsvärda anläggningar kan behöva omfattas av
sekretess.

Borås Stad har valt att följa Länsstyrelsens rekommendationer i denna fråga.
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Resultat
Samhällsviktig verksamhet
Samhället präglas av ökad komplexitet och ökade beroendeförhållanden, och till det ska också
kopplas teknikutvecklingen och ökad internationalisering. Detta påverkar våra samhällsviktiga
verksamheter i hög grad och på olika sätt. Därför måste vi veta vilka samhällsviktiga verksamheter vi
har och hur vi kan förebygga avbrott och allvarliga störningar. Att identifiera samhällsviktig
verksamhet och kritiska beroenden utgör en grundläggande del av arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen. De samhällssektorer inom vilka samhällsviktig verksamhet kan identifieras enligt
Vägledning för samhällsvikig verksamhet (MSB), redovisas till vänster i tabell 1 tillsammans med en
koppling till Borås Stad i höger kolumn.
Samhällssektor
Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri

Hälso- och sjukvård samt omsorg
Information och kommunikation
Kommunalteknisk försörjning
Livsmedel

Offentlig förvaltning
Skydd och säkerhet

Socialförsäkringar
Transporter

Identifierad samhällsviktig verksamhet
Produktion och distribution av fjärrvärme,
fjärrkyla, biogas och elkraft.
Bankkontor och värdetransportbolag med
kontor i staden.
Logistik och distribution samt verkstad och
elektronik är stora delar av Borås industri med
exempel som Ericsson, Volvo Bussar och Parker
Hannifin.
Södra Älvsborgs Sjukhus, vårdcentraler och
ambulansstation.
Borås Tidning, postterminal, Rakel-infrastruktur,
stadsnät (IT)och sociala medier.
Tekniska förvaltningen och Servicekontoret.
Ca 750 livsmedelsanläggningar, som omfattar
restauranger, gatukök, livsmedelsindustrier,
vattenverk och matbutiker och slakteri; kontroll
av Miljöförvaltningen.
Centrala och förvaltningsspecifika
ledningsfunktioner för vardag och kris.
Tingsrätt, polishus med häkte, anstalt med
säkerhetsklass 2, diverse bevakningsbolag samt
räddningstjänst bestående av en heltidskår, tre
deltidskårer och två räddningsvärnvärn inom
kommunen.
Social omsorg i kommunens regi.
Viareds flygplats, vägar och järnvägar enligt
beskrivning i inledningen samt färdtjänst.

Tabell 1
Samhällsviktiga verksamheter i Borås Stad enligt Vägledning för samhällsviktig verksamhet (MSB).

Kommunens övergripande och högst prioriterade åtaganden, som identifierats och behandlats enligt
FORSA-modellen av arbetsgruppen i Borås är de verksamheter som i denna rapport hädanefter
benämns som samhällsviktig verksamhet (tabell 2).
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Social omsorg

Samhällssektor

Vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till
personer med funktionsnedsättning samt individ- och

familjeomsorg. Utsatta grupper i samhället behöver
sannolikt särskilt stöd vid en kris. Även psykiskt och socialt
omhändertagande, POSOM, ingår här.

- Hälso- och sjukvård samt omsorg
- Socialförsäkringar

Kritiska beroenden
Försörjningsstöd

Beskrivning
Resurser för att tillgodose den
drabbades grundläggande behov.

Ledningsorganisation

Ledning på rätt nivå.

Miljö- och hälsoskydd

Samhällssektor

Verksamhet som kan utsätta allmänheten för fara behöver
regleras, och expertis i miljö- och hälsoskydd är en viktig 
resurs i krisledningsarbete.

- Hälso- och sjukvård samt omsorg
- Livsmedel

Kritiska beroenden
Ledningsorganisation

Beskrivning
Ledning på rätt nivå.

Räddningstjänst

För bl.a. hantering av farliga ämnen.

Expertis - miljö

Expertkunskaper inom olika områden
krävs, beroende på händelsen.

Skola/Barnomsorg

Samhällssektor

För att vuxna ska kunna arbeta måste en fungerande
barnomsorg finnas för de barn som inte kan lämnas
ensamma.



- Hälso- och sjukvård samt omsorg
- Socialförsäkringar

Kritiska beroenden
Personal

Beskrivning
Behörig och lämplig personal i
tillräcklig omfattning.

Skydd/uppehälle/skolor

Säkra lokaler oavsett händelser i
omgivningen (m.h.t. takras etc.)

Livsmedel

Råvaror, transporter, tillagning,
förvaring m.m.
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Infrastruktur – vägnät

Samhällssektor

Förnödenheter och personal måste kunna transporteras
obehindrat. Fungerande transportvägar är en förutsättning
för detta. Kommunen har ett samordningsansvar inom sitt 
geografiska område, oavsett om det handlar om statliga,
kommunala eller privata vägar.

- Handel och industri
- Transporter
- Livsmedel

Kritiska beroenden
Klara ansvarsförhållanden

Beskrivning
Tvivel får inte råda om vem som
ansvarar för vilka uppgifter.
Samverkan mellan berörda aktörer,
och samordning av dessa aktörer
genom kommunens försorg är
nödvändigt.

Väghållningsresurser

En bemannad organisation med
utrustning i tillräcklig omfattning.

Ledningsorganisation

Kostnadsfördelning, prioritering,
samverkan m.m.

Samhällssäkerhet

Samhällssektor

Krishantering, räddningstjänst, trygghet, internt skydd,
säkerhetsskydd och civilförsvar ingår i begreppet
samhällssäkerhet.

- Offentlig förvaltning
- Information och kommunikation
- Skydd och säkerhet



Kritiska beroenden
Kommunikation

Beskrivning
Internt och externt
informationsutbyte.

Ledningsorganisation

Ledning på rätt nivå med förmåga
och mandat att fatta de beslut som
krävs för stunden.

Klara ansvarsförhållanden

En samhällskris involverar både
offentliga och privata aktörer.

Reservkraft

För att upprätthålla säkerheten är
vissa verksamheter eller system
beroende av redundant elförsörjning.
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Vatten och avlopp

Samhällssektor

Vattenförsörjning och avloppshantering är en förutsättning
för att upprätthålla hälsan. Funktionen blir särskilt viktig vid
en kris i tätbebyggt område.

- Kommunalteknisk försörjning
- Livsmedel

Kritiska beroenden
Infrastruktur VA

Beskrivning
Ledningsnät med de anläggningar
som krävs för att nå ut till invånare.

Vattentäkt

En säker källa där råvatten kan
hämtas.

Expertis - miljö/hälsa

Bidrar med råd, tips och
rekommendationer.

Lokalförsörjning

Samhällssektor

Ändamålsenliga och säkra lokaler för arbete eller skydd
behöver finnas till hands. Drabbade invånare kan vid en kris
även komma att söka hjälp i kommunala fastigheter.


- Offentlig förvaltning
- Information och kommunikation
- Skydd och säkerhet

Kritiska beroenden
Fastigheter

Beskrivning
Byggnader av rätt sort och i tillräcklig
mängd måste finnas.

Energi och VA

El, värme och VA för att fastigheten
ska vara brukbar.

Underhållspersonal - fastigheter

Skötsel och administration.

Tekniska övervakningssystem

Brandlarm, ventilation, passersystem
m.m.

Avtal - fastigheter

Vissa lokaler hyrs av kommunen.

Tabell 2
Borås Stads högst prioriterade åtaganden (samhällsviktig verksamhet) med tillhörande kritiska beroenden.

Kritiska beroenden i Borås
Samtliga inrapporterade kritiska beroenden på bolags- och förvaltningsnivå (ej arbetsgruppens
övergripande kritiska beroenden för Borås Stad vilka redovisas separat i tabell 2) har sammanställts
och sorterats under nedanstående kategorier. Andelen kritiska beroenden per kategori redovisas i
diagram 1.
Personal är ett naturligt kritiskt beroende och inbegriper både verksamheter med krav på stor
personalstyrka och mindre personalkrävande verksamheter som istället är beroende av
spetskompetens. Personal är verksamheternas största resurs.
IT och Kommunikation täcker in datorer, fasta telefonlinjer, mobila kommunikationsenheter och
därtill hörande infrastruktur.
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Verksamhetsspecifika kritiska beroenden är ett samlingsbegrepp för de komponenter som inte
bedöms kunna generaliseras i kommunens övergripande analys. Dessa kritiska beroenden behandlas
istället enskilt av respektive förvaltning och bolag.
El som egen specifik kategori har uppmärksammats främst genom tillgång till eller frånvaro av
manuella rutiner eller genom särskilt viktiga eldrivna apparater som är direkt kopplade till
verksamheten. Beroendet bör även belysas ur ett holistiskt perspektiv då bl.a. IT och
kommunikationssystem på alla nivåer är beroende av fungerande eltillförsel.
Fastigheter/Lokaler som kritiskt beroende har främst påtalats av verksamheter med behov av särskilt
utrustade lokaler för specifika ändamål.
Sanitet berör främst verksamheter med mycket mänsklig kontakt och verksamhet som bedriver
livsmedelshantering.
Maskiner och fordon inbegriper både arbetsmaskiner, viss teknisk utrustning och personbilar.
Med de verksamhetsspecifika kritiska beroendena borträknade återstår tre dominerande poster;
Personal, IT och Kommunikation och El. Generellt kan sägas att det därför är inom dessa områden
som skyddsåtgärder bör sättas in för att få störst effekt.

Fördelning av kritiska beroenden
per kategori
Personal

IT och Kommunikation

Verksamhetsspecifik

El

Fastigheter/Lokaler

Sanitet

Maskiner & fordon

5%
9%

22%

10%

15%

20%

19%

Diagram 1
Verksamheternas identifierade kritiska beroenden i Borås Stad.
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Risker och oönskade händelser
Utöver de två obligatoriska oönskade händelserna otjänligt dricksvatten och trafikolycka - farligt
gods så har övriga händelser, som verksamheterna själva valt att analysera, kategoriserats under
social oro, elbortfall, sjukdom/smitta, snöoväder, storm, IT och kommunikation och övrigt. De tre
händelserna som varje verksamhet själva har valt, ger en antydan om riskmedvetenheten hos
verksamheterna, och sammanställningen nedan tillsammans med de enskilda bedömningarna av
sannolikhet och konsekvens kan i förlängningen utgöra underlag för prioritering av riktade
utbildnings- och övningsinsatser. Arbetsgruppens analyserade händelser har även vägts in under
kategorierna social oro, elbortfall och snöoväder (diagram 2).

Fördelning av analyserade oönskade
händelser per kategori
Social oro

Elbortfall

Sjukdom/Smitta

Snöoväder

Storm

IT och Kommunikation

Övrigt

21%

26%

15%

6%
4%
11%

17%

Diagram 2
Fördelningen av det totala antalet analyserade händelser per kategori.

Verksamheternas genomsnittliga bedömda förmåga att hantera respektive oönskad händelse (God,
God med vissa brister, Bristfällig eller Mycket bristfällig) redovisas i bilaga 3. De oönskade
händelsernas bedömda effekt på respektive kritiskt beroende (Förstärkt, Opåverkad, Nedsatt eller
Utslagen) som arbetsgruppen har analyserat redovisas i bilaga 4. Arbetsgruppens bedömning av
Borås Stads samlade förmåga att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i tabell
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2 (God, God med vissa brister, Bristfällig eller Mycket bristfällig) redovisas i bilaga 5. Bilaga 3, 4 och 5
är belagda med sekretess enligt 18 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen.
Nedan redovisas en samlad bild över kommunens skattning av sannolikhet och konsekvens för
respektive händelsekategori. Bedömningarna grundar sig på det underlag som förvaltningarna,
bolagen och räddningstjänstförbundet gjort för respektive verksamhet. De fullständiga
förvaltningsspecifika analyserna samt riskhanteringsgruppens bedömning utgör underlag till
redovisningen nedan och har belagts med sekretess med stöd av offentlighets och sekretesslagen
(2009:400) 18 kap 13 §, och prövning ska ske innan information lämnas ut. Ett medelvärde av
bedömd risk för ovanstående händelsekategorier presenteras i en riskmatris (figur 6). De svarandes
uppskattade osäkerhet i bedömningarna redovisas efter kategoribeskrivningarna (diagram 3).
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Riskmatris

Sannolikhet (medelvärde)

Mycket hög
sannolikhet

Hög
sannolikhet

3
2

5

Medelhög
sannolikhet

8

7

Kategori

1
2

Social oro
IT och
Kommunikation
Snöoväder
Storm
Elbortfall
Sjukdom/Smitta
Otjänligt
dricksvatten
Trafikolycka –
farligt gods

3
4
5
6
7

1
4

#

6

8

Låg
sannolikhet

Poäng
(S x K)
14,4
13,3
12,7
10,5
10,3
9,4
9,1
8,6

Mycket låg
sannolikhet
Mycket
Begränsade
begränsade

Allvarliga

Mycket
allvarliga

Katastrofala

Konsekvenser (medelvärde)
Figur 6
Borås Stads samlade bedömning av sannolikhet och konsekvens för respektive händelsekategori.
Sannolikhet
Mycket låg sannolikhet
Låg sannolikhet
Medelhög sannolikhet
Hög sannolikhet
Mycket hög sannolikhet
Konsekvenser*
Mycket begränsade

1 gång/100-1000 år
1 gång/50-100 år
1 gång/10-50 år
1 gång/1-10 år
Minst 1 gång/år

Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet,
övergående misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och
miljö.

Begränsade

Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i verksamhetens funktionalitet, övergående
misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö.

Allvarliga

Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i verksamhetens
funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende,
allvarliga skador på egendom och miljö.

Mycket allvarliga

Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i
verksamhetens funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner och förändrat
beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö.

Katastrofala

Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i
verksamhetens funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän
instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö.

* I bedömningen av konsekvenser har verksamheterna ombetts att ”avrunda uppåt”, dvs. att alla indikatorer inte måste
vara uppfyllda för att en viss nivå ska anses vara uppnådd.
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Kategoribeskrivning av valda oönskade händelser
Social oro är den största kategorin av de händelser som verksamheterna själva har valt att
analysera. Det kan antas att händelser i omvärlden såsom krisen i Ukraina, terrorism med tillhörande
radikalisering och nyligen inträffade våldsbrott med kniv och skjutvapen i Borås är en bidragande
orsak till resultatet. Under kategorin social oro sorteras alla former av våld, hot om våld, samt
skadegörelse och sabotage. I Borås finns områden där mängden social oro är utmärkande i form av
bl.a. större upplevd otrygghet(trygghetsmätning 2014). Dubbelbemanning för hemtjänsten på vissa
turer är idag ett faktum. I riskmatrisen får social oro högst totalpoäng, och den högsta bedömda
sannolikheten. Social oro som samhällsrisk bedöms av arbetsgruppen som en ny och ökande trend.
IT och Kommunikation bedöms ha den högsta konsekvensen och medelhög sannolikhet. Kategorin
innefattar händelser som leder till att data bli otillgänglig eller att nätverk, inklusive mobilnätet slutar
fungera. Att osäkerheten är hög, och att relativt få har valt att analysera en IT-relaterad händelse
trots att IT och Kommunikation har ansetts vara det näst största kritiska beroendet (20 %), bekräftar
det som även framkommit i gruppdiskussioner och fördjupade intervjuer; IT är oerhört viktigt för
verksamheten men upplevs som svårbegripligt och abstrakt. Det upplevs som svårt att bedöma
riskerna, och man blir lätt beroende av ”experthjälp” om något går fel.
Snöoväder har man relativt mycket erfarenhet av, vilket visas av en låg osäkerhet. Konsekvenserna
kan bli mycket allvarliga med både störningar i verksamheters funktionalitet, stora hälsoeffekter, och
mycket allvarliga skador på främst egendom. Takras har förekommit tidigare, och fastigheter och
anläggningar kan komma att behöva stängas. För att hantera en större händelse i denna kategori
krävs en rad åtgärder inom flera områden, och en väl fungerande samverkan mellan verksamheterna
i kommunen.
Storm är den kategori av händelser som har lägst osäkerhet i bedömningarna. Sannolikheten ligger
mellan medelhög och hög, och konsekvensen är den lägsta av alla kategorier. Förhållandevis få av
alla analyserade händelser sorteras under kategorin storm. Stormen Gudruns konsekvenser år 2005
var exceptionella, men ett antal olyckliga omständigheter anses ha del i detta, och byvindhastigheten
som rådde då bedöms ha en återkomsttid på över 20 år enligt SMHI. Borås har i övrigt klarat sig bra
genom stormar och stormvarningar, och elledningar grävs ner efterhand för att minska sårbarheten,
vilket bidrar till konsekvensbedömningen.
Elbortfall som egen kategori har fått relativt låga poäng, vilket delvis kan förklaras av att Stadshuset
är utrustat med reservkraft, och en nyligen avslutad planeringsomgång av Styrel. Styrel kan
sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser,
kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna
prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling. De indirekta
konsekvenserna bedöms ändå kunna bli allvarliga om exempelvis kommunikationsmedel sätts ur
spel, och ett stort antal hushåll blir isolerade utan ström.
Sjukdom/Smitta innefattar i denna analys epidemi (utbrott av smitta), pandemier
(världsomspännande epidemi) och zoonos (smitta mellan människa och djur). Kategorin har näst
högst konsekvenspoäng, delat med social oro, men samtidigt den lägsta sannolikheten (dock ändå
inom blocket ”medelhög”). Kategorin har den högsta osäkerheten i bedömningarna av sannolikhet
och konsekvens (tydlig osäkerhet). Ebolautbrottet i Afrika 2014 kan antas ha påverkat
bedömningarna.
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Förutbestämda oönskade händelser
Två av Sjuhäradsnätverket förutbestämda scenarion testades av samtliga deltagare där scenarierna
främst utgjorde ett kvalitativt diskussionsunderlag med tankeväckande frågeställningar, snarare än
ett kvantitativt underlag för statistik.
Otjänligt dricksvatten kallas scenariot där 25 % av personalen är sjukskriven och totalt 50 % av
kommunens invånare har otjänligt dricksvatten i kranen. Problemet väntas kvarstå i två dagar. Ett
distributionssystem för nödvatten förutsätts finnas, vilket förklarar den låga riskpoängen i matrisen,
dock saknas på vissa håll kunskap bland de svarande om hur rutinerna fungerar i praktiken, vilka
resurser som finns att tillgå samt uthålligheten i dessa, vilket skulle kunna bidra till en relativt hög
osäkerhet.
Trafikolycka - farligt gods spelar på konsekvenserna av en trafikolycka, där risken för utsläpp
föranleder att de lokaler där den svarandes huvudsakliga verksamhet sker måste utrymmas, liksom
ett antal invånare i staden. Detta leder till stor allmän oro hos befolkningen. För att scenariot ska
kunna tillämpas generellt har ingen exakt plats för olyckan angetts, utan detta bestäms själva av
respektive deltagare baserat på verksamhetens fysiska placering. Då inget utsläpp faktiskt sker i
scenariot bedöms konsekvensen generellt som relativt låg. Att även sannolikheten får låga poäng kan
exempelvis bero på verksamheternas geografiska placering i förhållande till transportleder för farligt
gods, eller tolkningar av scenariots definition. Osäkerheten i bedömningarna är relativ hög, vilket ger
anledning till vidare informationsinhämtning i ämnet.

Osäkerhet i bedömning av sannolikhet
och konsekvens
Osäkerhet (medelvärde)

5

4
3,0
3

3,0

2,9

2,7

2,6

3,1

Värde
1
2
3
4
5

Förklaring
Ingen osäkerhet
Mycket liten osäkerhet
Tydlig osäkerhet
Mycket stor osäkerhet
Avstår bedömning

2,2
2

1,9
1,5

1

0

Diagram 3
För respektive händelsekategori redovisas en osäkerhet i bedömningarna av sannolikhet och konsekvens.
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Ingen osäkerhet

Massiv erfarenhet eller annat underlag talar för bedömningen och det är
närmast omöjligt att bedömningen skulle vara felaktig.

Mycket liten osäkerhet

Omfattande erfarenhet eller annat underlag talar för den gjorda
bedömningen, men det finns en viss möjlighet att den skulle vara felaktig.

Tydlig osäkerhet

Den bedömning som är gjord är den rimligaste, men det finns ett klart
utrymme för att den skulle vara felaktig.

Mycket stor osäkerhet

Det har nätt och jämt gått att göra en bedömning. Det finns ytterst lite att
stödja sig på i frågan och möjligheten för fel är överhängande.

Avstår bedömning

En bedömning i frågan skulle vara en ren gissning.

Disponibla resurser
Genom arbetet med FORSA-modellen har verksamheterna identifierat ett antal disponibla resurser.
Då formuläret för varje disponibel resurs även ställer frågan om andra aktörer kan ha nytta av
resursen under en kris (Ja/Nej + Kommentar), presenteras här en sammanställning av de resurser
som bedöms vara mest troliga att utnyttjas eller påverkas i händelse av en kris.
Personal
Som största arbetsgivare i kommunen, med över 10 000 anställda, har Borås Stad relativt goda
möjligheter att omfördela och kraftsamla personal till kritiska verksamheter i händelse av en kris.
Storleken ställer samtidigt krav på god och övad samordning för att detta ska fungera väl. Till viss del
kan nyckelpersonal lånas in och ut mellan kommunerna för att ytterligare stärka den
sjuhäradsgemensamma förmågan att hantera en kris. Lokala leverantörer finns knutna till Borås Stad
och det gäller t.ex. entreprenadresurser genom Servicekontoret, hantverkare genom
Lokalförsörjningsförvaltningen, etc.
Lokaler
Kommunen äger ett stort antal fastigheter som vid en kris kan nyttjas som värmestugor,
informationsplatser eller arbets- och ledningsplatser. En sammanställning av objekten, som bl.a.
beskriver tillgång till vatten och reservkraft, kapacitet, behov och användningsområde är under
uppförande. I viss mån har krisledningsarbete från icke ordinarie arbetsplats övats, dock saknas ännu
en tydlig plan för den centrala krisledningens flytt till reservledningsplats.
Mobil IT
Övergången från stationära datorer och telefoner till mobila enheter bedöms ha ökat förmågan till
krisledningsarbete från icke ordinarie arbetsplats. Även förmågan att delge allmänheten information
har ökat genom användning av bl.a. sociala medier. Detta förutsätter i hög grad samtidigt att
infrastrukturen för IT fungerar på platsen man flyttar till, och risken för överbelastning i mobilnätet är
stor. Reservförfaranden för kriskommunikation vid nedsatt kapacitet i mobilnätet och internet
behöver utvecklas och övas. Kommunen disponerar i dagsläget två handhållna Rakelmobiler
(Radiokommunikation för Effektiv Ledning), och antalet ska efterhand utökas.
Fordon, anläggningsmaskiner och byggmaterial
Borås Stad disponerar ca 700 fordon, varav ett stort antal personbilar. Servicekontoret tillhandahåller
egna servicefordon, kranlastbilar, truckar, grävmaskiner, hjullastare, logistikcenter etc. som snabbt
kan ställas om till prioriterade uppgifter. På en egen anläggning finns asfalt, grus, kantsten m.m.
färdigt för att med egna resurser akut kunna laga eller dra nya vägar, samt t.ex. VA. Tillgång finns
27

även till egen verkstad under Servicekontorets regi, med ständig 24h beredskap för reparationer och
service.
Frivilliga
Erfarenhet från bl.a. skogsbranden i Västmanland 2014 visar att viljan från spontant tillströmmande
och allmänheten att hjälpa till vid en kris kan vara mycket stor. Två frivilligorganisationer utmärker
sig särskilt, Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Hemvärnet. Borås Stad och Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund har ett avtal med FRG om regelbunden övning och utbildning, men
planerade övningar har inte alltid kunnat genomföras fullt ut på grund av personalbrist hos FRG. FRG
förväntas bl.a. kunna bemanna värmestugor och informationsplatser samt tillmötesgå och organisera
spontant tillströmmande frivilliga.
Hemvärnet har materiel, personal och terränggående fordon i Borås, ett gott personalläge och en väl
fungerande Rakelförsedd ledningsorganisation. Totalt består Elfsborgsgruppen som leder Hemvärnet
i Göteborgs- och Sjuhäradsområdet av ca 2000 soldater. För att kunna nyttja Hemvärnet måste
kommunen begära stöd av Försvarsmakten. Önskemål från bl.a. stadsdelsförvaltningarna har
inkommit om ökad samövning med både FRG och Hemvärnet.
Lantbrukare, som generellt bedöms ha mycket erfarenhet och en god förmåga att på egen hand klara
svåra förhållanden, identifieras som en tredje kategori av frivilliga. De kan bidra med bl.a.
arbetsmaskiner, och stötta kringliggande hushåll på landsbygden genom exempelvis plogning av
vägar.

Sårbarheter, brister och föreslagna åtgärder
Genom de diskussioner och frågeställningar som uppstått under arbetet med denna analys har ett
antal oklarheter eller brister identifierats, som behöver behandlas vidare. Baserat på resultaten i
denna analys presenteras nedan i enlighet med MSBFS 2015:5 § 7 en sammanfattning av de
föreslagna kommungemensamma åtgärder som inkommit.
Social oro
Social oro är ett vitt begrepp, och konsekvenserna kan ta sig uttryck på många olika sätt. Spannet
mäter från direkta personskador eller dödsfall till ekonomiska förluster och långsiktig segregering i
samhället. Borås ligger i dagsläget förhållandevis långt fram i arbetet mot våldsbejakande extremism,
med samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser, men bl.a. resurser för anhörigstöd
behöver tillföras. Förmågan att även vid en kris nå ut med samhällsviktig information på exempelvis
andra språk än svenska behöver säkerställas.
Reservkraft
De fastigheter som ska fungera som kommunens Värmestugor och Informationsplatser (VIP), och
reservledningsplatser samt övriga känsliga verksamheter såsom äldreboenden bör utrustas med
särskild kontakt för inkoppling av mobilt reservkraftverk. Ett skäligt antal reservkraftverk bör efter
kartläggning av behoven anskaffas, och kan med fördel samförvaras med övrig materiel för
upprättande av VIP på särskilda platser. Rutiner bör finnas i Borås Stad som säkerställer att känsliga
verksamheter vid nyetablering förses med möjlighet att ta emot reservkraft. Möjligheten att vid
behov kunna hyra in mobila kraftverk genom avtal med privata leverantörer bör utredas.
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Värmestugor och Informationsplatser (VIP)
Ett antal av kommunen ägda fastigheter, företrädesvis idrottshallar, bör fastslås och utrustas för att
kunna erbjuda tillfälligt skydd och möjlighet till övernattning. Rutiner för detta behöver upprättas,
personal behöver övas och särskild materiel såsom filtar och utspisningsutrustning kan behöva
anskaffas. Samma fastigheter ska även kunna användas som samlingsplats vid informationsspridning.
Nödvändlig materiel för VIP bör förvaras samlat och lättillgängligt för att lätt kunna distribueras till
den plats där behov uppstår.
Nödvatten
En plan för distribution av nödvatten finns i kommunen, och i Borås finns ett av
Vattenkatastrofgruppen VAKA:s förråd med nödvattencontainrar, innehållandes vattentankar om 1
kbm. Dessa kan dock lånas först efter att begäran om stöd gjorts till Livsmedelsverket, och de är på
intet sätt reserverade enbart för Borås. Kommunen behöver utreda behovet av egen utrustning
såsom tankar och dunkar för distribution från hämtningsplatsen till bostaden, säkerställa att
påfyllning över tid av utplacerade vattentankar kan ske effektivt, samt förtydliga ansvarsförhållandet
mellan involverade aktörer.
Utbildning och övning
Önskemål har framkommit om ytterligare utbildning och övning inom följande områden:






Tekniska ledningssystem – RAKEL, videokonferens, WIS, SmartBoard och stabsmallar.
Alternativ ledningsplats – Rutiner och utrustning.
Prioritering och fördelning av personal och arbetsuppgifter – Juridiska grunder för
omfördelning av personal för att lösa prioriterade uppgifter vid en kris.
Samverkan med frivilliga resurser – Få en bättre förståelse för varandras förmåga och
underlätta för framtida civila och civil-militära insatser och övningar.
Samverkan mellan förvaltningar och kommunala bolag – Identifiera gemensamma
beroenden och möjligheter för att effektivt kunna hantera komplexa situationer.

Kommunikationssystem
Ytterligare Rakelapparater krävs i Borås för att effektivt kunna bedriva krisledning. Dessa bör fördelas
geografiskt på strategiska platser i kommunen, och en sambandsplan som beskriver
kommunikationsvägarna behöver upprättas.
Tjänsteman i beredskap (TiB)
I dagsläget finns ingen tjänsteman i beredskap (TiB) i Borås för att omedelbart kunna starta upp och
samordna det inledande arbetet vid en eventuell kris. Funktionen skulle kunna bestå av speciellt
utbildade medarbetare som enligt ett rullande schema har ständig beredskap. TiB skulle vara Borås
Stads larmmottagare för händelser som kan föranleda att kommunens krishanteringsorganisation
måste aktiveras. Möjligheterna att ha en tjänsteman i beredskap i Borås bör ses över.

29

Bilagor
Bilaga 1. Referenser
Publikationer
Borås Stad. Risk och sårbarhetsanalys 2011. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-08-16, § 109. Dnr
2010/KS0169
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Risk och sårbarhetsanalys 2014. 2014. Rapportnr. 2014:61
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser.
MSB 2011
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vägledning för samhällsviktig verksamhet.
MSB 2014
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Risker och förmågor 2012 – Redovisning av
regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga. MSB
2013
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA). FOI 2011
Borås Stad & Polismyndigheten i Västra Götaland. Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar
2014, Presentation Borås. Borås Stad 2014

Lag och förordning
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5)
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Bilaga 2. RSA-formulärets delar
Bilderna nedan representerar respektive flik ur ett kalkylblad (Excel). Gula fält ska fyllas i av deltagaren. Gråa fält kan inte redigeras. Fält med orange text i
fetstil fylls i automatiskt under processens gång. Vissa bilder representerar ett utsnitt då flera identiska fält finns i formuläret.
Förvaltning/Bolag
Förvaltningens kontaktperson för RSA
Övriga deltagare/expertgrupp
Kort beskrivning av verksamheten (100-200 ord).
Under första fliken lämnas kontaktuppgifter och en kort beskrivning av verksamheten.

Prioriterat Åtagande (PÅ) Beskrivning av PÅ

Samhällsviktig?
(Ja/Nej)
ex. "BEM svarar för dricksvattenförsörjning till x antal i Ja
Borås Stad"

Kritiska Beroenden (KB)

ex. "Leverera
dricksvatten"

ex. "Vattenverk"
ex. "Vattenledningsnätet"
ex.
"Tryckstegringsstationer"

Exemplet ovan ska skrivas över och ersättas med er verksamhets första Prioriterade
Åtagande!
Jobba åt höger, och fortsätt därefter med nästa Prioriterade Åtagande i fälten nedan.

Under andra fliken redovisar deltagare sina prioriterade åtaganden och därtill kopplade kritiska beroenden.
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Beskrivning av
KB

Kritiskt Beroende (KB)
ex. "Vattenverk"

Disponibla Resurser (skydd) Beskrivning av DR

Kan andra aktörer ha
nytta av resursen
under en kris?

På vilket sätt kan resursen
utnyttjas i samhället?

Om samma KB förekommer
flera
gånger i listan, behöver den
endast behandlas en gång.

ex. "Vattenledningsnätet"

För respektive kritiskt beroende redovisas eventuella disponibla resurser.

Oönskad Händelse (OH) Beskrivning av OH

Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet i bedömning Påverkar KB (välj max 10 st) Effekt på KB (välj)

Effekten av oönskade händelser redovisas.
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Oönskad Händelse

0

Med hänsyn till följande Påverkar Prioriterat
samlade konsekvenser Åtagande
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Verksamhetens samlade förmåga att
upprätthålla det Prioriterade Åtagandet vid Kommentar/förklaring (frivillig)
specifik Oönskad Händelse

ex. "Leverera
0 dricksvatten"
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Förmågan att upprätthålla sina prioriterade åtaganden respektive oönskad händelse bedöms.

Åtgärd

Behandlar Kritiskt Beroende Ansvarig (namn) Deadline (åååå-mm-dd)

Kommentarer/tillägg/övrig info till Säkerhetssamordnaren

En åtgärdslista och utrymme för kommentarer till säkerhetssamordnaren finns under sista fliken i formuläret.
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PF 1 a-j) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-j till handlingarna)

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

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

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

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Donation av Skulptur till Borås Stad av Åke Björsell
och Andreas Swahn
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt ta emot donationen av Åke Björsell och Andreas Swahn, en skulptur
av konstnär Richard Brixell ”Passion Extreme”.

2015-09-02
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-02
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0566 046
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-09-02, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-09-21

Dnr 2015/KS0566

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Donation av Skulptur till Borås Stad av Åke
Björsell och Andreas Swahn
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Åke
Björsell och Andreas Swahn, en skulptur av konstnären Richard Brixell
”Passion Extreme”.
Skulpturen föreställer Tomas Olsson från Borås, en extremskidåkare som omkom
2006 då han åkte ned från Mount Everest nordsida, vilket han tillsammans med en
vän var först i världen att ge sig på.
Till minne av Tomas Olsson, önskar nu boråsföretagarna Åke Björsell och Andreas
Swahn resa en skulptur. Föreslagen plats är Krokshallsberget, utanför Centralstationen i Borås. Skulpturen ska föreställa en skidåkare på väg utför berget. Skulpturen av
konstnären Richard Brixell, är en donation och inga andra kostnader än underhållskostnader ska belasta Borås Stad. Kulturnämnden bedömer att förslaget är spännande
och originellt. För den som just klivit av tåget skulle skulpturen utgöra en omedelbar
och spektakulär påminnelse om att Borås är en skulpturstad.
Givarnas målsättning är att skulpturen ska avtäckas 16 maj, 2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar tacksamt ta emot donationen av Åke Björsell och Andreas Swahn,
en skulptur av konstnär Richard Brixell ”Passion Extreme”.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida
1(1)

SKRIVELSE

Handläggare, telefon
Pontus Hammarén, 033-35 76 81

Datum
2015-08-24

Diarienummer
2015/KN0120 046

Kommunfullmäktige

Donation till Borås Stad av Åke Björsell och
Andreas Swahn
Beslut

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Åke
Björsell och Andreas Swahn, en skulptur av konstnär Richard Brixell ”Passion
Extreme”.

Bakgrund

Tomas Olsson från Borås var en extremskidåkare som omkom 2006 då han åkte ned
från Mount Everest nordsida, vilket han tillsammans med en vän var först i världen
att ge sig på.
Till minne av Tomas Olsson, önskar nu boråsföretagarna Åke Björsell och Andreas
Swahn att resa en skulptur. Föreslagen plats är Krokshallsberget, utanför
Centralstationen i Borås. Skulpturen ska föreställa en skidåkare på väg utför berget.
Den presumtiva skulpturen, av konstnären Richard Brixell, är en donation och inga
kostnader andra än underhållskostnader ska belasta Borås Stad. Förslaget är
spännande och originellt. För den som just klivit av tåget skulle skulpturen utgöra en
omedelbar och spektakulär påminnelse om att Borås är en skulpturstad.
Givarnas målsättning är att skulpturen ska avtäckas 16 maj, 2016.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: ”Passion Extreme” – Statyn föreställande Tomas Olsson.

25 aug 2015 kl. 15:17 skrev Maria Antonsson <maria.antonsson@boras.se>:

Hej Andreas!

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Donation av skulptur till Borås Stad av Tore G Wärenstams stiftelse
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt ta emot donationen av Tore G Wärenstams stiftelse, en skulptur av
konstnär Kerstin Dahl Norén.

2015-09-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0565 046
Programområde: 2P
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-09-08, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-09-21

Dnr 2015/KS0565

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Donation av skulptur till Borås Stad av Tore G
Wärenstams stiftelse
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Tore
G Wärenstams stiftelse, en skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.
Den forne chefredaktören för Borås Tidning, Tore G Wärenstam, var aktiv i den lokala politiken, med stort engagemang för utbildning, kultur och sjukvård. Han var
vidare ordförande i såväl Borås Kommunfullmäktige som Älvsborgs läns landsting.
Idag finns en plats uppkallad efter honom i Borås, belägen mellan järnvägen och Nybron. Tore G Wärenstams stiftelse önskar att denna lilla så kallade pocketpark får en
klar och vacker gestaltning. I det har stiftelsen gett Borås konstnären Kerstin Dahl
Norén i uppdrag att ge ett skissförslag på en skulptur och dessutom lämpliga sittbänkar.
Kulturnämnden finner framlagt förslag med skulptur och bänkar vara en stilig och
värdig accentuering av parkområdet. Det är viktigt för hela platsens upplevelse att
parkens växtlighet harmoniserar med skulpturen. Konstnärens förslag med en gräsmatta med låg växtlighet är därför en viktig aspekt att ta hänsyn till.
Stiftelsen tar vid ett positivt beslut från kommunen kostnaderna för material (skulptur
och stenbänkar) samt konstnärens arbete. Stenbänkarna är inte något villkor för
skulpturdonationen utan är endast ett tillägg i förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar tacksamt ta emot donationen av Tore G Wärenstams stiftelse, en
skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida
1(1)

SKRIVELSE

Handläggare, telefon
Pontus Hammarén, 033-35 76 81

Datum
2015-08-24

Diarienummer
2015/KN0121 046

Kommunfullmäktige

Donation till Borås Stad av Tore G Wärenstams
stiftelse
Beslut

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Tore
G Wärenstams stiftelse, en skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.

Bakgrund

Den forne chefredaktören för Borås Tidning, Tore G Wärenstam, var aktiv i den
lokala politiken, med stort engagemang för utbildning, kultur och sjukvård. Han var
vidare ordförande i såväl Borås Kommunfullmäktige som Älvsborgs läns landsting.
Idag finns en plats uppkallad efter honom i Borås, belägen mellan järnvägen och
Nybron. Tore G Wärenstams stiftelse önskar att denna lilla så kallade pocketpark får
en klar och vacker gestaltning. I det har stiftelsen gett Borås konstnären Kerstin Dahl
Norén i uppdrag att ge ett skissförslag på en skulptur och dessutom lämpliga
sittbänkar. Borås Konstmuseum finner framlagt förslag med skulptur och bänkar vara
en stilig och värdig accentuering av parkområdet.
Det är viktigt för hela platsens upplevelse att parkens växtlighet harmoniserar med
skulpturen. Konstnärens förslag med en gräsmatta med låg växtlighet är därför en
viktig aspekt för Tekniska förvaltningen att ta hänsyn till.
Stiftelsen tar vid ett verkställande beslut kostnaderna för material (skulptur och
stenbänkar) samt konstnärens arbete. Stenbänkarna är på intet sätt något villkor för
skulpturdonationen utan är endast ett tillägg i förslaget.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Bilaga: Kostnadskalkyl samt bilder.

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 med
anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för
Blinda i Borås
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år
2014.
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta fastigheter med särskilt
beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt för blinda. Företräde till
stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är blinda eller har
väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten bebos idag till ca 45
% av synskadade och innehåller 12 lägenheter samt 1 lokal.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat för 2014 med 118 tkr, och det egna kapitalet vid 2014 års utgång
uppgår till 1 235 tkr.
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.

2015-09-07
Datum
x Tillstyrkes
Alternativt förslag

Ulf Olsson
Kommunalråd

2015-09-08
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0579 007
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-09-03, Christer Johansson

2015-06-18

Borås Stad
Kommunkansliet
501 80 BORÅS

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
Bifogat översänder vi kopia på årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014.
Tacksam för kommunstyrelsens beslut om ansvarsfrihet.
Med vänlig hälsning
HSB Förvaltning

~~

Ordförande
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås

Diorienr

DiorTeplonbeteckn

BORÅS STAD

2015 -09..: 0 1
·HSB Göta ek för
Postad)lfss: Box 628 551 18 Jönköping Besöksadress: Klostergatan 24 Tfn 077-110 10 30
www.hsb.se/gota Postgiro 445 86 08-9 Org.nr. 726000-4044 Styrelsens säte Jönköping
Thomas Blixt Tfn 033-17 71 22 Fax 033 - 10 49 40 E-post thomas.blixt@gota.hsb.se

Kommunstyrelsen

1

ÅRSREDOVISNING 2014
STIFTELSEN BOSTÄDER FÖR BLINDA I BORÅS

Styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, org nr 864500-1440, f'ar hänned avlämna
årsredovisning för tiden 2014-01-01--2014-12-31.

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE
STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås Stad förvärva, bygga och förvalta
fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och samlingslokaler
samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda anslag, gåvor, donationer och
efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek
o d för blinda.
Företräde till stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är
blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5, belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten som delvis är
ombyggd under år 1993 bebos idag till c:a 45 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter
samt 1 lokal.

STYRELSE
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Thomas Blixt
Göte Gustavsson
Ulf Bemstein
Roger Andersson
Monica Nilsson
Siw Gustavsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Extern sekreterare

HSB Fastighetsförvaltning
Synskadades Riksförbund
Borås Stad, avlidit under året
Synskadades Riksförbund
Synskadades Riksförbund
HSB Fastighetsförvaltning

Suppleanter har varit Conny Johansson och Jasminka Sivac, Synskadades Riksförbund samt Gudrun
Holm, Borås Stad.

FIRMATECKNARE
Stiftelsens firma har tecknats av Thomas Blixt och Göte Gustavsson, två i förening.
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REVISORER·
Thomas Bohlin, KPMG och Ola Sabel, Borås Stad har utsetts att granska stiftelsens räkenskaper.

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har hållit ett protokollfört sammanträden under verksamhetsåret.

FASTIGHETEN OCH HYROR
Samtliga lägenheter och lokaler har varit uthyrda under hela verksamhetsåret. Hyrorna höjdes med
2 % from 2014-11-01. Hyran uppgår därefter i genomsnitt till kr 973,97 per kvm och år.

Underhåll
Under året har ventilationsaggregatet i Röda Korsets lokal bytts ut till ett nytt med bättre kapacitet.
Lägenhetsbesiktning har gjorts av byggkonsulter från HSB Förvaltning.

EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT
Årets resultat visar på ett positivt resultat på 118 tkr. Det egna kapitalet vid årets slut uppgår därmed
till 1 235 tkr.
Redovisat värdet på stiftelsens tillgångar inkl. fastighet uppgår till 3 161 tkr. Marknadsvärdet
bedöms vara högre än redovisat värde.
Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
~

~

STIFT BOST.FÖR BLINDA I BORÅS, 864500-1440

2014-01-01
2014-12-31

Resultaträkning

2013-01-01
2013-12-31

~Röiel~t!!fä·~~fll~!iiljt;fF~{i~~ti1~:~i~{~l!fii~~~~~~te'2~~~~1f~~~~=~-l!r~1f~j
Nettoomsättning
Not 1
681 730
667 140
681 730
667 140
Summa rörelseintäkter

Drift
Underhåll enligt plan
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 2

-385
-57
-55
-498

370
745
035
150

-372
-36
-66
-475

563
545
292
400

IRö1i1.s~s.ciU~~~L~iltlll!L~ä!iiiiis~IslibLlllllt!fltli!Pl
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

[lj:j§lfi_tå1Tefteiifinansieila~posterM
Inkomstskatt

25
-56 506
-56 481

603
-67 782
-67 179

••-121Jö))··

I fi$§11

-9 049

0
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STIFT BOST.FÖR BLINDA I BORÅS, 864500-1440

Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

1 894 997
945 165
2 840 162

1 778 7-82
945 165
2 723 947

2 840 162

2 723 947

1 659
24 067
25 726

1 640
34 185
35 825

456 817
456 817

483 542
483 542

482 543

519 367

3 322 705

3 243 314

Anläggningstillgångar
Materiella an/äggningsti/lgJngar
Byggnader
Mark

Summa anläggningstillgångar

Not 3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Bankkonto

Summa omsättningstillgångar

f umma tillgångar

"!!
4

STIFT BOST.FÖR BLINDA I BORÅS, 864500-1440

2014-12-31

2013-12-31

121 791
57 642
179 433

121 791
57 642
179 433

937 290
118 050
1 055 340

812 729
124 561
937 290

1234773

1116 723

1 909 000
1 909 000

1 923 000
1 923 000

14 000
59 256
9 049
96 627
178 932

14 000
65 361
0
124 230
203 591

2 087 932

2 126 591

3 322 705

3 243 314

Panter för fastighetslån

150 000

150 000

.,.Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Uppskrivningsfond

Not 4

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Lfingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 5

Not 6

ttostemnöfhntnib,,,
Ställda säkerheter

~
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Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen samt
vad avser byggnader Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och ·koncern redovisning
(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1
(K2) och BFNAR 2012: 1 (K3). övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Stiftelsen är
ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt
K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i
föregående års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i
årsredovisningen, och det finns därmed b_rister i jämförbarheten mellan åren.

Byggnader
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder och därför har fastighetens
bokförda värden fördelats på väsentliga komponenter. Komponentindelningen har genomförts med
utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till
bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Komponentens återstående nyttjandeperiod och tidpunkt samt
utgift för eventuella utförda åtgärder på väsentliga komponenter har beaktats så väl som ackumulerade
avskrivningar.
Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad har bedömts vara 65 år. Årets
avskrivning på byggnaden motsvarar 1,58% av anskaffningsvärdet.
Komponent
Stomme, grund
Stammar, värme
El
Fastad
Fönster
Yttertak
Ventilation
Inre underhåll
Styr o övervakning
Rest

Avskrivningsperiod
66 år
46 år
26 år
3 år
3 år
26 år
21 år
46 år
6 år
46 år

Intäkter
Intäkter utgörs av hyror. Hyresintäker periodiseras i enlighet med hyreskontrakt, vilket innebär att förskottshyror
redovisas som förutbetald intäkt. I bruttohyran ingår poster avseende vidaredebiterade kostnader fört ex
fastiqhetsskatt, el och värme.

Fordrinqar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan

1
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2014-01-01
2014-12-31

Noter

2013-01-01
2013-12-31

~ffiSättnrn§;~:;,~~~1f•••~~~~~~~~i'Bl!"41
Hyror
Bruttoomsättning
Hyresbortfall

707 048
707 048
-25 318

691 836
691 836
-24 696

~121BJclFiftWllliiit4111iiill!'llJ!iltllillllllfilf4~Wi&fi-w~~3
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Kabel-TV, internet
övriga avgifter
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
~övriga driftskostnader

87 536
15 457
13 122
119 060
24 473
16 124
14 564
10 510
21 714
39 204
23 606

78 688
7 866
14 035
128 576
26 440
16 124
14 254
10 057
21 630
38 481
16 412

~·,..,

~
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Noter

2014-12-31

2013-12-31

Värdet utgörs av produktionsutgiften (anskaffningsvärdet).
Byggnadernas nu aktiverade komponenter är helt avskrivna år
Värdeår enligt taxeringsbeslut

2079
1960

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 314 607
171 250
3 485 857

3 314 607
0
3 314 607

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-1 535 825
-55 035
-1 590 860

-1469 533
-66 292
-1 535 825

Utgående bokfört värde

1894 997

1778782

Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

4 064 000
443 000
4 507 000

4 064 000
443 000
4 507 000

Mark - bostäder
Mark - lokaler

1438 000
268 000
1 706 000

1 438 000
268 000
1 706 000

Taxeringsvärde totalt

6 213 000

6 213 000

Taxeringsvärde för Orren 5

1Nått.E@iliåPitarllMll?

*

p

Belopp vid årets ingång
Vinstdisp enl. stämmobeslut
överföring till balans, Resultat
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Donations
KaEital
121 791

Uppskrivn.
fond
57 642

Balanserat
resultat
812 729

124 561
121 791

57 642

937 290·

I
Årets resultat
124 561

-124 561
118 050
118 050

IN~'fd~:~~ituF1~~fiifer"f'.~;'Billll\i~~j~S'f'~~~~~~~~1;~'1§-~
Låneinstitut
Lånenummer
Nordbanken Hypotek 39788502520
Nordbanken Hypotek 39788100503
Nordbanken Hyg,otek 39788287328

Ränta
2,89%
2,89%
2,89%

Konv.datum
2015-01-21
2015-01-21
2015-01-21

BeloEE
191
700
1 032
1 923

000
000
000
000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

1909 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

[N(l!'J.~~ujjj)JupnaUUtstiOOledt9{1itf.öi:utltetå!dj};fn~kI"ifr:&
Upplupna fastighetsskatt
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avgifter

~

"!

Nästa års
amortering
2 000
0
12 000
14 000

1 853 000

CAAH&SU

43 570
31 949
21108
96627

&WC
46 418
29 593
48 219
124 230
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Noter

2014-12-31
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, arg. nr 864500-1440

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bostäder för Blinda
i Borås för år 2014.
Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
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 stiftelsen 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 stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskatt:iini;iar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande prssentationen i årsredovisningen.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen
på grundval av vår revision. 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, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
-1
~···-

Borås den 22 juni 2015
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga c:;h
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

•\

~
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Thomas Sahlin
Auktoriserad revisor
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Vindkraft – Borås Energi och Miljö AB
Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Energi och Miljö AB återtager sin begäran om investering av vindkraft i Rångedala
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige lägger Borås Energi och Miljö AB: s utredning om vindkraft till handlingarna.

2015-09-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0805 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-06-17, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-09-21

Dnr 2013/KS0805

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Vindkraft – Borås Energi och Miljö AB
Bakgrund
Borås Energi och Miljö AB har haft i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda en
vindkraftsetablering i Borås. I december 2013 inkom bolaget med slutredovisning där
man konstaterade att det fanns goda förutsättningar för vindkraft i Rångedala, och att
bolaget föreslog Kommunfullmäktige godkänna att uppföra tre vindkraftverk till en
kostnad av 81 mnkr.
Elprisutvecklingen
Sedan bolagets slutredovisning upprättats har elprisutvecklingen varit negativ för investeringen, med kraftigt sjunkande marknadspriser för el. Med anledning av den
osäkerhet som detta får för lönsamheten i projektet återremitterade Kommunstyrelsen ärendet till bolaget i december 2014 för en förnyad bedömning av projektets ekonomi.
Bolagets bedömning
Borås Energi och Miljö AB konstaterar i sin förnyade ekonomiska bedömning att
investeringen inte är möjlig på affärsmässiga grunder. Bolaget beslutade därför i februari 2015 att översända den begärda förnyade ekonomiska bedömningen samt att
återta begäran från 2013 om att genomföra vindkraftsinvesteringen. Bolaget avser att
sälja tillstånd och utredning till annan intresserad aktör.
Bolagets investeringskalkyl visar på ett negativt nettonuvärde, -13 mnkr utan hänsyn
till skatteeffekt, vilket innebär att nuvärdet är 26 mnkr sämre än kalkylen 2013. Det
ackumulerade resultatet beräknat på 20 år är +1 mnkr, vilket är 41 mnkr sämre än
2013. Intäkterna för el och elcertifikat har sammantaget sjunkit med 22 % jämfört
med 2013. Investeringskostnaden bedöms vara oförändrad mot tidigare kalkyl, 81
mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar av bolagets förnyade bedömning att investeringen inte
är ekonomisk lönsam och således inte bör genomföras av affärsmässiga skäl. Dessutom gör bolaget stora investeringar i övrigt. Exempelvis belastar den stora investeringen i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk bolaget såväl ekonomiskt som resursmässigt. Att i det läget gå in i ett nytt ekonomiskt riskfyllt projekt vore olämpligt.
Istället bör bolaget som de själva föreslår sälja tillståndet och utredningen till annan
intresserad aktör.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige lägger Borås Energi och Miljö AB: s utredning om vindkraft till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

Ingår i Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen
Borås Stad
boras.stad@boras.se

BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar Vindkraft Rångedala

STYRELSEMÖTE

26 februari 2015

Remissvar Vindkraft Rångedala
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till Borås Energi och Miljö inlämnat en begäran om
yttrande avseende beslutsärendet kring byggnation av vindkraft i Rångedala.
Kommunstyrelsen önskar svar senast 2015-02-27. (Diarienummer. Borås
Stad: 2013/KS0805)
”Vid pluppsamtal 2014-12-03 fördes samtal kring bolagets vindkraftsplaner.
Med anledning av den osäkerhet som råder av lönsamheten i projektet utifrån
kraftigt förändrade marknadspriser återremitteras ärendet till Borås Energi
och Miljö. Kommunstyrelsen önskar en förnyad bedömning från bolaget av
projektets ekonomi.”
Borås Energi och Miljö redogör därför nedan för en förnyad ekonomisk
bedömning för aktuellt investeringsförslag.

Förutsättningar beslut sep 2013
Styrelsen för Borås Energi och Miljö beslutade 2013-09-26 att, under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner investeringen på 81 mnkr,
bygga tre vindkraftverk i Rångedala. Vindkraftverken beräknas ge en
produktion av förnybar elproduktion på ca 16 GWh per år. Investeringen
visade lönsamhet med ett positivt nettonuvärde på ca 13 mnkr. Det
ackumulerade resultatet under den ekonomiska livslängden på 20 år
beräknades till ca 42 mnkr (resultat efter bolagsskatt).
Intäkterna för elproduktionen från vindkraftverken utgörs dels av intäkter för
producerad el samt dels av intäkter för tilldelning av elcertifikat under 15 år.
Sedan beslutet i sep 2013 så har elprisutvecklingen varit negativ för
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investeringen, där rådande marknadspriser för el sjunkit med ca 25 %. Även
priserna på elcertifikat har sjunkit med ca 20 %. Dock pågår en översyn av
elcertifikatssystemet i enlighet med pågående ”Kontrollstation 2015”, vilket
sannolikt kommer stabilisera systemet med höjda kvotplikter från jan 2016.

Förnyad investeringsbedömning
Sammanfattning lönsamhetsbedömning
En förnyad lönsamhetsbedömning baserad på rådande marknadspriser för el
och elcertifikat gör att investeringen inte bedöms som lönsam. Nuvärdet av
det löpande driftresultatet för vindkraftverken beräknas till ca 68 mnkr, vilket
medför ett negativt nettonuvärde för investeringen på ca 13 mnkr. De
underliggande intäkterna för el och elcertifikat har sammantaget sjunkit med
omkring 22 % jämfört med prognoserna i beslutsunderlaget från sep 2013.
Lönsamhetsbedömningen baseras också på att bedömd investeringskostnad
på 81 mnkr lämnas oförändrad. Investeringskostnaden bedöms som robust,
och sannolikt kan en lägre totalkostnad uppnås.
Skattebefrielse för egenproducerad vindkraft
En faktor som dock kan göra att investeringen når lönsamhet är om Borås
Stad vid en investering avser att använda den skattebefrielse för
egenproducerad vindkraftsel som idag är möjligt.
För att nyttja möjlig skattebefrielse, och för att investeringen därmed skall
bedömmas som lönsam, krävs att följande villkor uppfylls;
- att vindkraftverken ägs direkt av Borås Stad eller leasas från Borås
Energi och Miljö. Leasing av vindkraftverk är idag ett vanligt upplägg.
- att nuvarande skatteregler kring skattebefrielsen för vindkraften
kvarstår under minst 3 år efter att vindkraftverken tagits i drift.
- att skattebefrielsen i så fall nyttjas under de första 3 driftåren. Den el
som produceras av vindkraftverken (ca 16 GWh per år) räknas i så fall
av mot den el som Borås Stad förbrukar (drygt 50 GWh per år).
Frågan kring skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft som idag är möjlig
är högaktuell, och diskuteras bl.a. inom det gemensamma elcertifikatsystemet
för Norge-Sverige. En skattebefrielse för egenproducerad vindkraft innebär i
praktiken en extra subvention på ca 36 öre/kWh (energiskatt+moms) i det
fall ägarförhållandena för vindkraften följer det regelverk om krävs
(skattesubventionen gäller däremot inte för energibolag!), vilket snedvrider
konkurrensen i det gemensamma elcertifikatsystemet. Även fjärrvärmebranschen är starkt kritiska till denna skattemässiga subvention eftersom det
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gynnar uppvärmningsformer såsom värmepumpar och därmed snedvrider
konkurrensen på värmemarknaden.
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Förutsättningar förnyad investeringsbedömning
Investeringskostnad
Investeringskostnaden för byggnation av tre vindkraftverk bedöms enligt
ovan vara 81 mnkr i likhet med det tidigare beslutsunderlaget. Kostnaden för
själva vindkraftverken bedöms vara något lägre, men handlas upp i annan
valuta (Euro). Eftersom nuvarande valutakurs ligger högre än vad som antogs
i sep 2013 (nuvarande kurs ca 9,3 kr/EUR), så bedöms kostnaden
sammantaget vara oförändrad. Kostnaden för vindkraftverken står för ca 70
% av den totala investeringskostnaden. Övriga kostnader bedöms också
sammantaget ligga i paritet med vad som antog i beslutsunderlaget i sep
2013. Kostnader för utredningar och vindmätningar bedöms bli lägre än vad
som budgeterats, dock förväntas kostnader för mark, fundament,
elanslutningar etc behöva räknas upp något, varför nettokostnaden för övriga
kostnader också antas oförändrad.
Investeringskostnaden bedöms dock som robust och kan sannolikt bli lägre.
En viktig faktor för investeringskostnaden är hur marknaden för vindkraften i
stort ser ut vid tillfället för investeringarna. Eftersom investeringstakten för
vindkraft i Sverige generellt sett har avtagit de senaste kvartalen jämfört med
de senaste åren, så bedöms möjligheten som god att utifrån marknadsläget
för vindkraft köpa vindkraftverk till ett jämförelsevis konkurrenskraftigt pris.
Intäkter och kostnader
Förväntad elproduktion från de tre vindkraftverken beräknas uppgå till ca 16
GWh per år. Intäkterna för vindkraftverken består i försäljningsvärdet för
producerad el samt för tilldelning av elcertifikat (sker under 15 år). Ansatta
priser el och elcertifikat i den förnyade lönsamhetskalkylen baseras på
rådande marknadspriser. Vid beslut om investering så antas vindkraftverken
kunna vara i drift år 2016, varför ansatta referenspriser för el och elcertifikat
avser år 2016. Prognosen för el och elcertifikat följer de prognoser som
ansatts inom EMC-projektet.
Det första driftåret (antaget ett normalt år) förväntas intäkterna för el och
elcertifikat sammantaget uppgå till 8,2 mnkr. Eventuella intäkter för
försäljning av ursprungsgarantier har inte räknats in.
Kostnaderna för drift av vindkraftverk består primärt av drift- och
underhållskostnader (DoU), elnätsavgifter, arrendeavgifter och försäkringar.
Omkring 85 % av de löpande kostnaderna (exkl. räntekostnader) utgörs av
DoU-kostnader. Avseende arrendeavgifterna så beräknas dessa utifrån de
faktiska elintäkterna, vilket gör att lägre elintäkter medför att kostnaderna för
arrende minskar något.
Det första driftåret (antaget ett normalt år) förväntas de sammantagna
driftkostnaderna uppgå till motsvarande 2,2 mnkr.
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Det första driftåret (antaget ett normalt år) förväntas således det löpande
driftresultatet uppgå till 6,0 mnkr.
Kostnadsränta, kalkylränta och avskrivningstid
För närvarande ligger både de korta och långa räntorna på historiskt låga
nivåer. Kostnadsräntan antas dock i likhet med EMC-projektet till 3,8 %.
Kalkylräntan antas, trots lägre räntekostnader, till 6,5 % i likhet med det
tidigare beslutsunderlaget.
Den ekonomiska livslängden ansätts i likhet med tidigare beslutsunderlag till
20 år. Avskrivningstiden för vindkraft ansätts också normalt till 20-25 år.

Lönsamhetsbedömning
Enligt de förutsättningar som beskrivs ovan, så beräknas nettonuvärdet för
investeringen till -13 mnkr, varför investeringen inte bedöms som lönsam.
I tabell nedan redogörs för den ekonomiska bedömningen, där även bedömda
värden från beslutsunderlaget sep 2013 redovisas. Med ”år 1” avses den
ekonomiska prognosen för det första driftåret för vindkraftverken i kalkylen.
(mnkr)
Investeringskostnad för tre
vindkraftverk
Lönsamhetskalkyl
Nuvärde intäkter
Nuvärde kostnader
Nuvärde driftresultat
Nettonuvärde
(utan hänsyn till skatteeffekter)
Nuvärde skattebefrielse 3 år
Nettonuvärde inräknat
skattebefrielse 3 år
Resultatkalkyl
Löpande intäkter ”år 1”
Löpande kostnader ”år 1”
Driftresultat ”år 1”
Avskrivningar+räntor ”år 1”
Resultat efter finansnetto ”år 1”
(resultat efter bolagsskatt)
Ackumulerat resultat 20 år
(resultat efter bolagsskatt)

Ekonomisk prognos
feb 2015

Ekonomisk prognos
sep 2013

Förändring

81

81

-

96,0
28,3
67,7

123,3
29,7
93,6

-27,3
+1,4
-25,9

-13,3

12,6

-25,9

12,8

12,8

-

-0,5

25,4

-25,9

8,2
-2,2
6,0
-7,1

9,7
-2,3
7,5
-7,3

-1,5
+0,1
-1,5
+0,2

-1,1

0,2

-1,3

1,1

42,1

-41,0
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Känslighetsanalys
Investeringens lönsamhet påverkas i hög grad av förändringar avseende
elintäkterna, investeringskostnaden och kostnadsräntan. Nedan redovisas en
känslighet enligt följande antaganden;
-

Förändrade elintäkter +/-20 %
Förändrad investeringskostnad +/- 10 %
Förändrad kostnadsränta +/- 1 %-enhet

Elintäkter
Grundkalkyl

-20%

+20%

Nettonuvärde

-13,3

-31,6

4,9

Resultat "år 1"

-1,1

-2,6

0,3

Resultat "år 20"

0,0

-1,3

1,1

Resultat ackumulerat 20 år

1,1

-28,5

27,4

Grundkalkyl

-10%

+10%

Nettonuvärde

-13,3

-5,2

-21,4

Resultat "år 1"

-1,1

-0,4

-1,8

Resultat "år 20"

0,0

0,3

-0,4

Resultat ackumulerat 20 år

1,1

10,9

-9,1

Grundkalkyl

-1%-enhet

+1%-enhet

Nettonuvärde

-13,3

oförändrad

oförändrad

Resultat "år 1"

-1,1

-0,3

-1,9

Resultat "år 20"

0,0

0,0

0,0

Resultat ackumulerat 20 år

1,1

8,6

-6,6

(mnkr)

Investeringskostnad
(mnkr)

Kostnadsränta
(mnkr)

Borås Energi och Miljö
Besöksadress Västerlångg. 10 (kontor), Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) Postadress Box 1713, 501 17 Borås Fakturaadress Box 902, 501 10 Borås
Växel 033 35 81 00 Kundcenter 020 97 13 00 Fax 033 35 71 61 E-post kund@borasem.se Org nr 556527-5590 Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

Ingår i Borås Stadshus AB

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen har begärt en förnyad bedömning från bolaget avseende
vindkraftsinvestering på Rångedala.
På affärsmässiga grunder är investeringen inte möjligt, men om
kommunstyrelsen med andra motiv beslutar att uppföra vindkraftverken
rekommenderar bolaget att byggnationen iscensätts senast 2018 då erhållet
miljötillstånd upphör. Om beslutet blir att avstå från att uppföra dessa verk
avser bolaget att sälja tillstånd och utredningar till annan aktör som har
intresse av att göra investeringen. Detta för att Borås Energi och Miljö ska få
kompensation för nedlagda förstudiekostnader.
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

översända den av kommunstyrelsen begärda ekonomiska
bedömningen samt

att

återta begäran från den 26 september 2013 om att genomföra
vindkraftsinvesteringen.

Med vänlig hälsning

Ulf Sjösten
Ordförande
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
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Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mikroelproduktion avlastar elnätet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2015-09-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0599 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2015-07-13, Christer Johansson

Sida
1(2)
2015-09-21

Dnr 2014/KS0599

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Thomas Wingren (MP);
Mikroelproduktion avlastar elnätet
Bakgrund
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Elnät AB:
1. ska se över möjligheten att flytta en större andel av kundernas kostnader från
den fasta avgiften till den rörliga
2. ska införa en ersättning till kunder med mikroproduktion av egen el för att deras inmatning avlastar elnätet. Denna ersättning ska uppgå till 50 % av den
rörliga elöverföringsavgiften ex moms
3. på ett positivt och informativt sätt ska informera om möjligheterna till och
fördelarna med mikroproduktion av egen el på sin hemsida.
Remissvar
Motionen har varit remitterad till Borås Elnät AB som inkommit med svar 2015-0203.
Borås Elnät AB avstyrker den första att-satsen i avvaktan på nationella principer från
Svensk Energi. Bolaget menar att det är viktigt att verka för en enhetlig
branschgemensam taxestruktur över hela Sverige, och avser invänta det pågående
arbetet från Svensk Energi.
Bolaget delar motionärens uppfattning att ersätta kunder med mikroproduktion och
tillstyrker den andra att-satsen. Bolaget bedömer dock inte att 50 % av den rörliga
elöverföringsavgiften är affärsmässigt relevant. Bolaget delar inte heller motionärens
uppfattning att mikroproduktion skulle göra samhället mindre sårbart eller att
elnätsbolagen skulle få mindre underhållskostnader. En ersättning tillstyrks dock, med
bolagets egna framtagna förslag på ersättningsnivå, 23 %, vilket bättre speglar
nätnyttan menar bolaget.
Bolaget delar helt motionärens uppfattning att informationen bör förbättras, och
tillstyrker därmed den tredje att-satsen.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att bolaget till stora delar redan idag, i sin ordinarie
verksamhet och inom befintliga ägardirektiv, arbetar i enlighet med motionärens
intentioner att underlätta och uppmuntra mikroelproduktion. Kommunstyrelsen delar
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dessa intentioner. Borås Elnät AB förutsätts fortsätta verka för att underlätta
mikroelproduktion och samtidigt behålla affärsmässigheten i sina beslut, såsom att
följa en branschgemensam taxeprincip samt ersättningsnivåer baserade på nätnytta.
Kommunstyrelsen bedömer inte att bolaget behöver ges något ytterligare uppdrag
med anledning av motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

Borås

Mikroelproduktion avlastar elnätet
Genom att producera egen el med till exempel solceller så främjar man utvecklingen mot ett
hållbart samhälle genom att minska koldioxidutsläppen. Mindre känt är att man på samma
gång minskar belastningen på elnätet, och därigenom även gör samhället mindre sårbart
genom att göra elnätet säkrare och minska risken för avbrott. Det leder också till minskade
underhållskostnader för elnätsbolagen.
Därför har bland annat Vattenfall infört en ersättning till sina elproducerande elnätskunder.
De får 5,6 öre ex moms per kWh som de producerar. Ersättningen specificeras på den
vanliga månadsfakturan och ger dessa kunder en lägre elräkning, samtidigt som Vattenfalls
underhållskostnader för elnätet och samhällets miljökonsekvenskostnader minskar.
Borås Elnät tar idag ut 10,5 öre ex moms per kWh i rörlig elöverföringsavgift, men ger ingen
ersättning till kunder med mikroproduktion för deras hjälp med avlastningen av elnätet. Den
enda information om mikroproduktion man har på sin hemsida är ett krav om att fylla i en
blankett för att få ansluta produktionen till elnätet, istället för att som flera andra nätbolag
informera om fördelarna med egen mikroproduktion.
För Borås Stad ger det här en enkel möjlighet till vinna/vinna-åtgärder. Genom att ålägga
Borås Elnät AB att införa en ersättning till de kunder som har en mikroproduktion av egen el
och samtidigt förbättra sin information om dessa möjligheter så främjar vi utbyggnaden av
sådan mikroproduktion. Det kommer att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle,
vilket också rent ekonomiskt gynnar både Borås Stad och Borås Elnät AB.
Samtidigt bör Borås Elnät se över möjligheten att flytta en större andel av kundernas
kostnad från den fasta delen till den rörliga. På så sätt uppmuntrar man en minskad
elförbrukning, vilket även det leder till minskade påfrestningar på elnätet och minskad
miljöpåverkan.
Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
1. Att Borås Elnät AB ska se över möjligheten att flytta en större andel av kundernas
kostnader från den fasta avgiften till den rörliga.
2. Att Borås Elnät AB ska införa en ersättning till kunder med mikroproduktion av egen
el för att deras inmatning avlastar elnätet. Denna ersättning ska uppgå till 50% av den
rörliga elöverföringsavgiften ex moms.
3. Att Borås Elnät AB på ett positivt och informativt sätt ska informera om
möjligheterna till och fördelarna med mikroproduktion av egen el på sin hemsida.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren
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Broddar till ålderspensionärer
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelen har för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige reservera medel i 2016 år budget för ett engångsmässigt erbjudande av broddar till alla kommuninvånare 65+.
Vad gäller kostnader för upphandling och hantering av erbjudandet till målgruppen får Fritids- och folkhälsonämnden ta upp det i bokslut 2015 och Kommunstyrelsen har då för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige att
dessa kostnader undantas ur nämndens ackumulerade resultat.

2015-09-09
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0472 042
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2015-09-09, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-09-21

Dnr 2015/KS0472
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Fritids- och folkhälsonämnden

Broddar till ålderspensionärer
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-15 i ett motionssvar att uppdra åt Fritids- och
folkhälsonämnden att erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar att gälla från
senast 1 januari 2016.
Med anledning av beslutet i Kommunfullmäktige föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att upphandling av tjänsten att tillhandahålla broddar åt alla ålderspensionärer sker hos handlare med verksamhet i Borås. Nämnden begär också tilläggsanslag
med full kostnadstäckning för inköp av tjänst och diverse omkostnader hos kommunstyrelsen i 2015 års budget, för att kunna erbjuda alla ålderspensionärer broddar senast 1 januari 2016.
Fritids- och folkhälsonämnen anger att vid årsskiftet 2014/15 fanns det 20 530 personer 65 år och äldre i Borås. En uppskattning av kostnaderna för broddarna beror på
hur många som antar erbjudandet men det kan röra sig om ca 1,5 – 2,0 mnkr.
Kommunstyrelen har för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige reservera medel i
2016 år budget för ett engångsmässigt erbjudande av broddar till alla kommuninvånare 65+ som ett sätt att visa på vikten att ha bra utrustning när det är halt ute.. Erbjudandet är alltså inte tänkt att återkomma inom överskådlig framtid.
Vad gäller kostnader för upphandling och hantering av erbjudandet till målgruppen
får Fritids- och folkhälsonämnden ta upp det i bokslut 2015 och Kommunstyrelsen
har då för avsikt att föreslå Kommunfullmäktige att dessa kostnader undantas ur
nämndens ackumulerade resultat.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-06-02

§ 67
Broddar till ålderspensionärer

2014/FF0012 773

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-15 att uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att
erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar att gälla från senast 1 januari 2016.
Vid årsskiftet 2014/15 fanns 20 530 personer 65 år och äldre i Borås. I tabellen nedan anges en
uppskattning av kostnaderna i olika alternativ beroende på pris för broddarna och hur stor andel
av målgruppen som hämtar ut sina broddar.
Pris/brodd
150 kr
100 kr

Alla
3 079 500 kr
2 053 000 kr

65 procent
2 001 675 kr
1 334 450 kr

50 procent
1 539 750 kr
1 026 500 kr

25 procent
769 875 kr
513 250 kr

Det är några kommuner i landet som erbjudit denna grupp medborgare broddar. Den praktiska
hanteringen har lösts lite olika i kommunerna.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att en upphandling sker enligt en liknande modell som
den i Göteborg, det vill säga att ett styckbelopp anges för två typer av broddar (häl och helfot) och
anbudsgivaren får svara vad den kan leverera för angivet belopp. Ett brevutskick görs till
målgruppen med information och en kupong som kan lösas in hos utvalda handlare.
Marknadsföring sker genom artikel i Borås Stads tidning Saxen.
Till detta kommer kostnader för brevutskick uppskattningsvis 200 000 kr. Erfarenheter från
Göteborg visade att många hörde av sig per telefon med anledning av brevet med kupongen, en
del hade inte fått brevet, kupongen hade försvunnit, eller man förstod inte riktigt hur man skulle
göra för att få broddar. Denna service bör kunna ske via till exempel träffpunkter för äldre.
Uppföljning av insatsen sker genom att mäta andelen utdelade broddar i förhållande till
målgruppen. En effektutvärdering bedöms inte som realistisk med tanke på att det då krävs
förändrad registrering av olycksfall inom regionens sjukvårds-verksamheter.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att upphandling av tjänsten att tillhandahålla broddar åt
alla ålderspensionärer sker hos handlare med verksamhet i Borås.
Nämnden begär tilläggsanslag med full kostnadstäckning för inköp av tjänst och diverse
omkostnader hos kommunstyrelsen i 2015 års budget, för att kunna erbjuda alla ålderspensionärer
broddar senast 1 januari 2016.

Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Forts. § 67
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-06-03
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-06-05.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Projekteringsframställan för ombyggnad av Fristadskolan 7-9, Fristads Prästgård 1:101.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2016, där ombyggnad av
Fristadskolan 7 -9 finns med, godkänna projekteringsframställan.

2015-09-08
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0582 287
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 -35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-09-08, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-09-21

Dnr 2015/KS0582
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Norr

Projekteringsframställan för ombyggnad av
Fristadskolan 7-9, Fristads Prästgård 1:101.
Lokalförsörjningsnämnden förslår den 24 augusti 2014 att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan gällande ombyggnad samt energieffektivisering av
Fristadskolan 7 – 9.
Investeringsutgiften finns med i investeringsbudget 2016 och godkännande kommer
att gälla under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten
för 2016 och att ovanstående objekt finns med.
Kommunstyrelsen har den 21 september 2015 beslutat att, under förutsättning att
Komunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten för 2016, där ombyggnad av
Fristadskolan 7 – 9 finns med godkänna projekteringsframställan.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

1(2)
Lars Bengtsson
Områdeschef

2015-08-24

Dnr 2015/SDNN0065

Fristadskolan, ombyggnation
Nämndens beslut
Under förutsättning att Lokalförsörjningsnämnden fattar beslut enligt
förslag till projektframställan gällande ombyggnad samt energieffektivisering
vid Fristadskolan 7-9 tillstyrker Stadsdelsnämnden Norr förslaget och
accepterar föreslagen hyreskostnad.
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen Norr har i en skrivelse 2015-03-10
(2015/SDNN0065610) begärt att Lokalförsörjningsnämnden genomför en
förstudie om ombyggnad och energieffektivisering av Fristadsskolan 7-9.
Projektet finns inte med i Kommunfullmäktiges inversteringsbudget 2016,
men är upptagen i Lokalförsörjningsnämndens förslag till
investeringsbudget 2016 till en bedömd kostnad av 53 660 tkr.
Förslaget innebär en förbättrad arbetsmiljö för såväl elever som personal.
Dessutom en anpassning av lokalerna för att se hur dessa kan disponeras i
syfte att få bästa möjliga lokallösningen ur ett pedagogiskt perspektiv.
Ersättningslokaler krävs under tiden för ombyggnation. Dessa föreslås
utföras av anpassade paviljonger som placeras på skolgård och på grusplan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms innebära positiva effekter på miljön då ombyggnationen
innebär energieffektiviseringar.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Total kostnad för projektet bedöms till 53 660 tkr.
Dagens hyra är 7 876 495 kronor. Hyresförändringen för objektet år 1 är
3 301 100 kronor. Nuvarande kapitalkostnad minskar år 2017 med
2 200 000 kr, vilket innebär att den reella kostnadsökningen för objektet blir
c:a 1 100 000 kr.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Projektet ger eleverna en avsevärt bättre anpassad undervisningsmiljö.
Likabehandling

En ombyggnation innebär att tillgängligheten anpassas till dagens krav och
normer.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-08-17.
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Projekteringsframställan för ombyggnad samt energieffektivisering av Fristadskolan
7-9, Fristads prästgård 1:101.
Projektets handläggning
Stadsdelsförvaltningen Norr har i skrivelse 2015-13-10 (2015/SDNN0065610) begärt att Lokalförsörjningsnämnden genomför en förstudie för ombyggnad, samt energieffektivisering av
Fristadskolan 7-9.
Projektet har ingen påverkan på gällande detaljplan.
Projektet finns inte med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2015, men är upptaget i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 2016 till en bedömd kostnad av 53 660 tkr.
Projektbeskrivning och mål
Lokalförsörjningsnämnden har på uppdrag genomfört förstudien i samarbete med representanter från
Stadsdelsförvaltningen och Fristadskolan och tagit fram första skisser med tänkt disponering av
lokalerna.
Förslaget innebär till stor del att förbättra arbetsmiljön för elever och medarbetare, samt se över hur
lokalerna kan disponeras i syfte att få bästa möjliga lokallösning även ur ett pedagogiskt perspektiv.
Lokalerna har utformats för att stimulera en flexibel användning över hemavdelningsgränser, vilket
ger kvalitets- och kostnadseffektivitet. Fyra hemavdelningar med delvis gemensamma ytor underlättar
samarbetet och skapar möten mellan avdelningarna.
År 2011 identifierades ett antal angelägna energieffektiviseringsåtgärder och det är dessa uppgifter
som ligger till grund för de nödvändiga åtgärder som nu av främst arbetsmiljöskäl planeras att utföras.
Exempel på åtgärder är:
- Ny närvarostyrd ventilation med värmeåtervinning
- Ny belysning
- Tak- och fasadisolering
- Nya cirkulationspumpar
Lokalerna har anpassats efter gällande lokalprogram, men nuvarande planlösning har varit ledande
vid utformningen. Bland annat utförs en lärosal kombinerad med NO-undervisning. Lokalerna
tillgänglighetsanpassas efter Västra Götalandsregionens riktlinjer, med bland annat ny entré med
hiss. Byggnaden är i två plan, med teknikrum förlagt till plan 1. Byggnaden är på totalt 4134 m² BRA
(4395 m² BTA).
Konsekvensanalys lokaler
Ombyggnad av Fristadskolan innebär inte att elevkapaciteten utökas, utan anpassas till fem parallella
klasser 7-9. I samband med ombyggnaden av Fristadskolan kommer ersättningslokaler att bli nödvändiga. Dessa föreslås utföras av anpassade paviljonger som ställs på skolgård och grusplan.

1 (2)

Ekonomi
Projektet föreslås belastas med följande bedömda kostnader:
Byggentreprenad
Projektering
Kontroll och besiktning
Bygglov och anslutningsavgifter
Oförutsett
Byggherrekostnad
Ränta under byggtid
Ersättningslokaler
Summa total för projektet exkl. moms

37 000 000 kr
1 470 000 kr
190 000 kr
200 000 kr
3 000 000 kr
1 300 000 kr
500 000 kr
10 000 000 kr
53 660 000 kr

Investeringsutgifter, inklusive kostnader för ersättningslokaler, utslagen per m² (BTA) är 9 820 kronor.
Dagens hyra är 7 876 495 kronor. Hyresförändringen för objektet år 1 är 3 301 100 kronor.
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med real annuitet.
Investeringen föreslås avskrivas på 60, 40, 30, 20, 15 respektive 10 år.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende ombyggnad och energieffektivisering av Fristadskolan 7-9, Fristads prästgård
1:101.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Mathias Duell
Ordförande
Rune Henriksson
Förvaltningschef

Bilaga:
Bilaga 1: Programskisser
Bilaga 2: Investeringskalkyl
Bilaga 3: Budgetsammanställning

2 (2)

E10

BESLUTSFÖRSLAG

Projekteringsframställan för ombyggnad till tillagningskök av Almåsgymnasiet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget, godkänna rubricerad projekteringsframställan

2015-09-14
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-14
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0584 287
Programområde: 3
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-357184
Datum/avdelningschef: 2015-09-14/ Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-09-21

Dnr 2015/KS0584
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

Lokalförsörjningsnämnden
Utbildningsnämnden

Projekteringsframställan för ombyggnad till
tillagningskök av Almåsgymnasiet
Lokalförsörjningsnämnden förslår den 25 augusti 2015 att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan gällande ombyggnad till tillagningskök på Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, MSKINISTEN 2.
Investeringsutgiften finns med i investeringsbudget 2015. Godkännande kommer att
gälla under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker projekteringsframställan.
Kommunstyrelsen har den 21 september 2015 beslutat att, under förutsättning att
Utbildningsnämnden tillstyrker rubricerat förslag, godkänna projektframställan.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

SP1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på begäran om nyttoanalys till Sverigeförhandlingen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Till Sverigeförhandlingen översända upprättad skrivelse

2015-09-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0296 532
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2015-09-14 / bh

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-09-21

Dnr 2015/KS0296

Strategisk samhällplanering
Charlotta Tornvall
Sverigeförhandlingen

Svar på begäran om nyttoanalys till
Sverigeförhandlingen
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 21 september 2015 beslutat att översända upprättad skrivelse som svar på er begäran om nyttoanalys.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Underlag och nyttoanalys inför
Sverigeförhandlingen

2015‐09‐14

2

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................................................. 3
Slutsatser ............................................................................................................................................... 4
Götalandsbanan skapar tillväxtmöjligheter.............................................................................................. 4
Centralt stationsläge i Borås.................................................................................................................... 4
Trafikering, kapacitet och restid är avgörande faktorer för nyttan ........................................................... 4

Underlaget till nyttoanalyserna .............................................................................................................. 5
Medfinansieringsfrågan ........................................................................................................................... 5
Borås är en del av Göteborgs storstadsregion år 2035 .......................................................................... 6
Borås år 2035 – en framtidsbild ........................................................................................................... 7
Vår bild av Borås år 2035 ........................................................................................................................ 7
Staden har delvis byggts om 2035 .......................................................................................................... 7
En centralt placerad station där stationsområdet är en del av centrum .................................................. 7
Befolkningen år 2035............................................................................................................................... 8
Bostadsutveckling år 2035 ...................................................................................................................... 9
Bebyggelseutveckling i stråk ................................................................................................................... 9
Näringslivets utveckling år 2035 ............................................................................................................ 10
Utbildning och forskning år 2035 ........................................................................................................... 10
Behov av kommunal service.................................................................................................................. 10
Antaganden och förutsättningar för Borås....................................................................................... 11
1.

Utgår från ett centralt stationsläge ................................................................................................ 11

2.

Götalandsbanans barriärer- eller bullereffekter ............................................................................. 12

3.

Antagande om influensområde...................................................................................................... 12

4.

Restider och kapacitet på höghastighetsjärnvägen....................................................................... 13

5.

Utgår från stort utbud av kollektivtrafik i övriga delar .................................................................... 13

6.

Anslutande infrastruktur................................................................................................................. 14

7.

Utgår från en positiv befolkningsutveckling ................................................................................... 14

8.

Utgår från en stabil ekonomisk utveckling och smidig planeringsprocess .................................... 15

Nyttoanalyser ....................................................................................................................................... 16
1.

Götalandsbanans influensområden i Borås .................................................................................. 17

2.

Bostadsnyttor ................................................................................................................................. 20

3.

Restidsvinster ................................................................................................................................ 21

4.

Arbetsmarknadsnyttor ................................................................................................................... 22

5.

Miljönyttor ...................................................................................................................................... 22

6.

Näringslivsnyttor ............................................................................................................................ 23

7.

Sociala nyttor ................................................................................................................................. 24

8.

Intressentanalys ............................................................................................................................ 25

Borås Stads syn på Trafikverkets underlag ..................................................................................... 26
Arbetsprocess för framtagande av dokumentet .............................................................................. 31

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen

3

Inledning
Detta dokument är Borås Stads svar på Sverigeförhandlingens begäran om kommunens
nyttoanalys av en ny höghastighetsjärnväg. Nyttoanalysen är en del i Sverigeförhandlingens
faktainsamling. Förhandlingen kommer att ske under 2016-2017.
Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och
att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för
spår och stationer där tågen ska in i städerna.
Dokumentet innehåller en beskrivning av vilka potentiella nyttor som Borås får av
Götalandsbanan. Det ger även Borås Stads syn på de komplexa analyser som Trafikverket utfört
på uppdrag av Sverigeförhandlingen. Trafikverkets underlag har granskats i samarbete med andra
kommuner, regionala aktörer och konsulter. Många av de synpunkter som framförs på
Trafikverkets underlag är generella och inte specifika för Borås medan vissa berör Borås särskilt.
Dokumentet har följande struktur:
Borås år 2035 – en framtidsbild

I första avsnittet presenteras Borås om 20 år och den utveckling som har skett fram till 2035.
Syftet är att återspegla den tillväxt som sker i staden oavsett Götalandsbanan, samt vad
Götalandsbanan dessutom kommer att kunna bidra med.
Antaganden och förutsättningar

Borås Stad har gjort egna antaganden och identifierat kompletterande förutsättningar som är
nödvändiga för arbetet. Detta eftersom underlagsmaterialet från Trafikverket inte är tillförlitligt i
sin nuvarande form och behöver förtydligas och kompletteras.
Nyttoanalyser

Borås Stad har gjort en omfattande studie av vilka nyttor kommunen kan tillgodogöra sig till följd
av en ny järnväg. Men frågan är komplex och hänger samman med många andra faktorer som är
okända idag. Det medför en osäkerhet som gör det svårt att leverera en nyttoanalys enligt
Sverigeförhandlingens begäran. Istället gör Borås Stad en kvalitativ beskrivning av kommunens
potentiella nyttor av Götalandsbanan. Allt eftersom mer precist underlag kommer fram är mer
kompletta beskrivningar möjliga.
Borås Stads synpunkter på Trafikverkets underlag

I detta avsnitt ger staden sin syn på det material som Sverigeförhandlingen/Trafikverket skickat
ut som underlag för nyttoanalysen. Kommunen har haft stöd av konsulter i detta
granskningsarbete. Den samlade bedömningen är att underlaget inte är tillförlitligt nog för att
göra en korrekt bedömning av järnvägens nyttor.
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Slutsatser
Götalandsbanan skapar tillväxtmöjligheter
En ny höghastighetsjärnväg genom Borås är en viktig investering. För att utnyttja den
tillväxtpotential som Götalandsbanan ger behöver kommunen göra stora satsningar i
infrastukturen kring stationen, bygga ut kollektivtrafikstråken, skapa ett attraktivt stationsområde
och utveckla de anslutande stadsdelarna med verksamheter och bostäder.
En ny järnväg ger störst positiva effekter om stationen placeras på ett sätt som möjliggör en god
och hållbar stadsutveckling. Det är detta Borås Stad kommer värdera högst i bedömningen av
höghastighetsjärnvägens nyttor.

Centralt stationsläge i Borås
Borås är Västra Götalandsregionens andra stad. Borås centrala delar är huvudmålpunkt för
arbete, högre utbildning och kommersiell service i kommunen och nav i regionen. I Borås är
infrastrukturen byggd så att riksvägar, genomfartsleder, lokalgator, gång och cykelvägar samt all
kollektivtrafik på både väg och järnväg möts i centrala Borås. Därför är det självklart att nyttan
med Götalandsbanan blir störst om stationen hamnar i ett centralt läge som ansluter till den
befintliga stadstrukturen. Stationsläge utanför detta leder till fler byten och att restiderna blir
längre.
En ny station i Borås bör vara en integrerad del av staden för att nyttan för de kommersiella
verksamheterna ska blir så stor som möjligt. Ambitionen är att stationen ska vara målpunkt i
staden och därmed vara en livskraftig del av centrum under hela dygnet. Stationsbyggnaden ska
ha en sammankopplande funktion som korsar spårområdet och länkar samman stadsdelarna
kring stationen. Det är viktigt att påpeka att Borås Stad kommer att arbeta med en förtätning av
centrala Borås oavsett var stationsläget för Götalandsbanan hamnar. Ett stationsläge som inte
ligger centralt kommer att ha betydligt mindre influensområde och mindre positiv effekt på
stadsutvecklingen.
En resa med höghastighetsjärnvägen börjar redan hemmavid, för att få full attraktivitet för
Götalandsbanan behöver det övriga nätet för kollektivtrafiken var fullt utbyggt på ett sätt som
motsvararar resenärernas krav.
Det centrala stationsläget är m a o en förutsättning för att underlätta ett hållbart resande och
samtidigt ta tillvara på andra stadsutvecklingseffekter som stationen bidrar med, exempelvis
handel och arbetsplatser. Utgångspunkten är sådana stadsutvecklingsidéer som bland annat
utvecklats inom ramen för Det Urbana Stationssamhället (MISTRA Urban Futures), där fokus
ligger på stadsmässiga kvaliteter i stationsnära lägen och där platser skapas för resande, möten,
arbete, service och bostäder.

Trafikering, kapacitet och restid är avgörande faktorer för nyttan
För att skapa förutsättningar för effektiv och miljövänlig kollektivtrafik i den utvidgade
storstadsregionen Göteborg, där Borås och dess omland ingår, krävs snabb och tät
regionaltågstrafik mellan Göteborg-Borås. Det är minst kvartstrafik mellan Borås och Göteborg.
Resan mellan Borås station – Göteborg C tar högst 35 minuter. Restidskvoten är 0,8 gentemot
dagens bilresa - ett viktigt mål för att tåget ska kunna konkurrera med annan trafik.
Kapaciteten på höghastighetsjärnvägen måste studeras noga för att försäkra sig om att både det
regionala och nationella resandet gynnas. En viktig fråga är huruvida två spår är tillräckligt för att
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klara det regionala resandet. Snabba och effektiva byten mellan tågen på Götalandsbanan och
övriga tåglinjer och bussar i Borås behövs. Utöver Götalandsbanan krävs statliga investeringar i
anslutande infrastruktur in till Borås i form av upprustning av övriga järnvägar och större vägar
för ökad tillgänglighet och bostadsbyggande i storstadsregionen Göteborg.

Underlaget till nyttoanalyserna
Stationsläge, trafikering, kapacitet och restid är avgörande faktorer för nyttorna med
Götalandsbanan. Innan dessa faktorer finns preciserade är det svårt att göra en tillförlitlig
bedömning av nyttorna. Borås Stad bedömer att osäkerheterna är för stora i det underlag
Trafikverket hittills presenterat.
Sverigeförhandlingen begär ett omfattande och noggrant underlag av kommunen. Att ta fram ett
sådant underlag med den noggrannhet som efterfrågas kräver både mer tid och annan kompetens
än den som kommunen har till förfogande. Därför har det inte varit möjligt att ta fram ett
fullständigt underlag inom den snäva tidsram som har satts. Istället är analysen i form av en
kvalitativ beskrivning av möjliga nyttor.

Medfinansieringsfrågan
Sverigeförhandlingen vill att kommunen ska redovisa vilka bostadsbyggnadsobjekt som
kommunen avser sluta avtal om och garantera byggnation av, både när det gäller omfattning av
antal bostäder och tid för byggande.
Borås Stad bedömer avtalstecknande om åtagande om bostadsbyggande som en osäker grund för
medfinansiering. Kommunen anser att det inte är möjligt att teckna avtal med tredje part om när i
tid, vilka objekt eller vilket antal bostäder som kommer att byggas i kommunen.
Kommunen kan inte ansvara eller påverka privata byggherrars intresse och ekonomiska möjlighet
att genomföra ett projekt. Utöver tillgänglig mark måste det finnas ekonomiska incitament (d.v.s.
en möjlighet till avsättning för bostäderna till rätt pris) för att ett bostadsprojekt ska kunna
genomföras. Höga krav fån kommunen kan påverka etableringsviljan och en byggherrens
lönsamhet för att bygga bostäder.
Däremot kan kommunen bidra till bostadsbyggandet genom stora delar av processen från att ha
en stabil och tydlig kommunal bostadspolitik till strategiska samhällsplaneringsbeslut, god
kommunal markberedskap, planberedskap, tydliga riktlinjer för markanvisning och
exploateringsverksamheten, snabb bygglovprocess. Kommuner kan sätta mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen och på vilket sätt man kan vara en viktig aktör i på bostadsmarknaden.
Eftersom kommuner, förutom de allmännyttiga bostadsbolagen, inte agerar byggherre finns
ingen möjlighet att teckna avtal där kommunen ska lova eller tvingas att bygga bostäder utöver
vad som byggs genom allmännyttan.
Det är svårt att tillämpa en modell för medfinansiering som fungerat i en het bostadsmarknad
som Stockholm och tro att den ska fungera på liknande sätt i mindre kommun som Borås som
har en mer normal fastighetsmarknad.
Vem får mest nyttor i modellerna? Den lilla kommunen som får en stor procentuell ökning eller
den stora kommunen som får mest nyttor räknat i antal kronor? Nyttan för kommunen måste
också ställas i relation till de investeringar som kommunen behöver göra för att potentialen ska
kunna utnyttjas. För en mindre kommun kan en relativt liten investering bli kostsam jämfört med
en större kommun som kanske har mer ekonomiska resurser.
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Borås är en del av Göteborgs storstadsregion år 2035
Sverigeförhandlingen handlar också om att öka kollektivtrafiken, att främja cykling, förbättra
tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och
Malmö.
Med högst 35 min restid och minst kvartstrafik på den nya järnvägen kommer Borås utgöra en
integrerad del av den funktionella storstadsregionen Göteborg inom 20 år.
Inom ramen för Sverigeförhandlingen ses inte Borås som en del av Göteborgs storstadsregion.
En långsiktigt välfungerande storstadsregion kräver dock planering redan idag. Framtidens
kapacitetsutmaningar i kollektivtrafiken kan inte hanteras först när de uppstår utan åtgärder måste
planeras i god tid.
Borås bör därför inom ramen för Sverigeförhandlingen betraktas som en del av storstadsregionen
Göteborg, och ingå i den del av förhandlingen som rör medfinansiering för
kollektivtrafikutbyggnad i storstäderna.
Borås kollektivtrafikresande ökar och kollektivtrafiken utvecklas i takt med att befolkningen
växer. För att utnyttja Götalandsbanans potential fullt ut och hantera den växande staden s
transportbehov kommer Borås Stad att behöva göra följande insatser i infrastrukturen för cykel
och kollektivtrafik:
• Kollektivtrafikkörfält och andra framkomlighetsåtgärder för busstrafiken utmed infartsvägarna
till Borås förbättrar restiderna för stadstrafiklinjerna in till Borås centrum.
• Utmed särskilt starka stråk utvecklas snabbusslinjer och BRT för att ytterligare stärka
kapaciteten.
• Framkomligheten förbättras för kollektivtrafiken genom Borås centrala delar.
• Investeringar i nya stationer utmed befintlig järnväg.
• Cykelnätet förstärks utmed de starka pendlingsstråken.
• Cykelnätet förstärks genom Borås centrala delar och fram till stora målpunkter.
• Övriga åtgärder som underlättar byten mellan cykel och övriga transportslag.
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Borås år 2035 – en framtidsbild
Bilden av Borås om tjugo år bygger på ett troligt scenario utifrån de senaste årens utveckling samt
stadens visioner inför framtiden. En utveckling präglad av fortsatt positiv befolkningsutveckling,
tillväxt och framtidstro. Borås har haft en stark tillväxt under åren fram till 2035. Trenderna i
befolkningsutveckling, näringsliv och stadsutveckling är stabila över tid och har skapat en
långsiktig attraktionskraft för staden Borås och dess omgivning. Både gamla och nya boråsare
upplever en lång period av god utveckling.
Den nya järnvägen med en centralt placerad station har gett en extra injektion till denna redan
starka utveckling, genom att skapa bättre tillgänglighet mellan Borås och andra regionala kärnor.
Götalandsbanan har bildat den struktur som binder samman storstadsregionen med korta
restider. Inte minst bidrar den till att underlätta vardagen för alla de människor som bor och
arbetar i Borås idag. Med andra ord kan den nya järnvägen ses som en katalysator som ytterligare
förstärker den positiva utveckling som Borås har redan idag.

Vår bild av Borås år 2035
• En centralt placerad station där stationsområdet är en del av centrum.
• Det är enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen och att nå ut i kommunen.
• Borås betydelse som regionens näst största stad och regionalt nav i Sjuhärad stad växer.
• Stationen har viktiga funktioner som startpunkt, målpunkt, bytespunkt och mötesplats.
• Personalintensiva verksamheter närmast stationen gör Borås till en attraktiv pendlingsnod.
• Kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod. Staden förtätas utmed stråken fram till våra
serviceorter. Fler får god tillgänglighet till stationen när kommunen växer i fler av sina kärnor och
växer i kollektivtrafikstråken.
• Fler väljer ett hållbart resande och de hållbara trafikslagen prioriteras i stadsrummet.
• Attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik underlättar det hållbara resandet.
• Den nya järnvägen erbjuder kortare restid än vad det idag tar att åka med bil och buss till
Göteborg. Resan Borås – Göteborg tar 35 minuter och avgår minst varje kvart.

Staden har delvis byggts om 2035
Med en station för höghastighetståget har staden till viss del byggts om och stationen blivit en
naturlig del i stadens utveckling. Den långsiktiga grundprincipen har varit att kommunen växer i
centralorten, i kollektivtrafikstråken samt i serviceorterna så att så många som möjligt kan utnyttja
Götalandsbanan. Ett centralt placerat stationsläge gynnar den totala restiden, från dörr till dörr,
för den regionala pendlingen. Korta bytestider mellan det övriga kollektivtrafiksystemet och
närheten till stadens viktiga målpunkter gör den totala restiden med kollektivtrafiken
konkurrenskraftig mot bilen.

En centralt placerad station där stationsområdet är en del av
centrum
Med en centralt placerad station har stationsområdet blivit en del av staden och vävt samman
stadens centrala delar. Besöks- och personalintensiva verksamheter är koncentrerade i anslutning
till stationsområdet. Stadskärnans kvaliteter har därmed förstärkts med en blandning av butiker,
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kontor, restauranger, caféer, bostäder och upplevelser. Det är liv och rörelse under stora delar av
dygnet och stationen är en viktig del i den utvecklingen. Stationen är utformad för flera olika
funktioner - resor, handel och service. Stationsbyggnaden har blivit en länk som överbryggat
järnvägens barriäreffekter i staden. Stationen är tillgänglig från många delar av staden tack vare
sina många entréer.
År 2035 har stationen och centrala staden växt samman och ansluter genom effektiv
kollektivtrafik väl till övriga bostadsorter och arbetsplatser. Det har bidragit starkt till
utvecklingen av centrala Borås som motor för kommunens tillväxt. Stationen har också stärkt
Borås som regional nod och bidrar till den regionala utvecklingen. Att Borås Stad tidigt valde att
satsa på ett centralt stationsläge har varit en nyckel till den goda stadsutvecklingen i Borås, liksom
till regionens tillväxt.

Befolkningen år 2035
År 2035 är Borås en betydligt större stad. Befolkningstillväxten beror till stor del på inflyttning
från utlandet som började öka under 2010-talet men befolkningen har också ökat tack vare ett
växande födelseöverskott. Borås har under lång tid haft en egen tillväxtkraft som ökat
invånarantalet.

Befolkningen växer i
Borås

Götalandsbanan har förstärkt den positiva utvecklingen och gett ett ytterligare
befolkningstillskott. Ökad tillgänglighet med den nya järnvägen har gjort att många av regionens
arbetspendlare har valt att bosätta sig i Borås. Perioden fram till 2035 präglas av en
befolkningsökning som tog fart under mitten av 00-talet, före Götalandsbanan, och sedan en
ytterligare skjuts i ökningen när Götalandsbanan mellan Borås och Göteborg byggdes ut. Den
nya järnvägen och stationen i Borås är med andra ord en katalysator som förstärker stadens
positiva utveckling.
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Bostadsutveckling år 2035
Den starka befolkningstillväxten under perioden har skapat en stabil bostadsutveckling. Det
byggs många lägenheter för att möta efterfrågan hos unga, studenter och nyexaminerade.
Samtidigt finns en stor variation av bostäder som bidrar till en blandning av olika grupper, inte
minst i kommunens centrala delar.

Bebyggelseutveckling i stråk
Bostadsbehovet tillgodoses i hela kommunen, men tyngdpunkterna i kommunen ligger i centrum
och i serviceorterna. Bebyggelseutvecklingen sker främst genom förtätning i befintliga stråk som
effektivt kan försörjas med infrastruktur, service och kollektivtrafik. Bebyggelse och infrastruktur
går hand i hand. År 2035 är transportsystemet väl utbyggt och effektivt och andelen
kollektivtrafikresor är betydligt högre än idag.

Bebyggelseutvecklingen sker i de starka stråken

Det finns fler bostäder i Borås centrala delar eftersom det är attraktivt att bo stationsnära. Borås
Stads vision om att tredubbla antalet boende i centrum till år 2025 har också haft stor effekt på
stadskärnans bebyggelse. Byggnadstekniska lösningar och innovationer gör det möjligt att bygga
tätare och högre inne i centrala lägen samt vid stationen. Stationsområdet har förstärkt
stadskärnan med en mix av bostäder, arbetsplatser, service och folkliv.
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Näringslivets utveckling år 2035
Borås är attraktiv som etableringsort för näringslivet vilket skapar stor efterfrågan på lokaler. Den
betydelsefulla handels- och logistikindustrin har expanderat tack vare att Borås år 2035 är en ännu
större knutpunkt för vägar och järnvägar. Borås är ett ledande handelsnav tack vare tradition och
ledande kompetens inom detalj- och distanshandel i kombination med ny infrastruktur.
Verksamhetsområdet Viared är ett av landets största handels- och logistikcentrum med närhet till
Göteborgs hamn och Landvetter flygplats.
År 2035 finns fler kunskaps- och personalintensiva verksamheter etablerade i Borås eftersom
tillgängligheten till Göteborg, Jönköping och Stockholm har ökat i och med den nya järnvägen.
Det som har gjort Borås unikt är människorna. Det kryllar av entreprenörer som har viljan att
förverkliga sina visioner och kreativa
idéer. Vid stationen finns lokal- och
huvudkontor för både Boråsbaserade
och externa företag som drar nytta av
de
goda
pendlingsmöjligheterna.
Stationsområdet har en varierad och
spännande bebyggelse med stor
mångfald av verksamheter. Det bidrar
dessutom till ett rikt stadsliv med
handel och service tack vare
genomströmningen av människor vid
stationen.
Den nya järnvägen
arbetsmarknadsregioner

möjliggör

större

Utbildning och forskning år 2035
Högskolan i Borås har expanderat. Den goda tillgängligheten till Göteborg, Jönköping och
Linköping har bildat ett regionalt bälte av lärosäten med brett utbyte. Utbytet mellan högskolan,
näringslivet och en attraktiv bostadsmarknad bidrar till att många studenter väljer att stanna kvar i
Borås när de avslutat sin utbildning. Det utgör en positiv värdekedja där såväl
rekryteringsmöjligheter som innovationsförmåga bidrar till stadens och regionens tillväxt.
Högskolans utveckling bidrar dessutom starkt till besöksnäringen. Borås är en självklar
mötesplats för både svenska och internationella besökare.

Behov av kommunal service
Med Borås positiva befolkningsutveckling ökar behovet av offentlig service. Kommunala
funktioner byggs därför ut och dimensioneras till en större befolkning. Staden har byggt fler
förskolor, grundskolor och gymnasier, liksom boenden som möter en åldrande befolkning och
andra grupper med särskilda behov.
Befolkningsökningen har krävt att staden och andra aktörer investerar fram till år 2035. Det är
därför en fördel att bebyggelseutvecklingen sker efter strukturer som är resurseffektiva. Genom
förtätning och funktionsblandning är försörjningen av kommunal service mer effektiv.
Med fler invånare på samma yta kan många människor utnyttja gemensamma resurser vilket gör
servicen mer tillgänglig och nära invånarna. En väl utbyggd kollektivtrafik, cykel- och
gångstruktur gör det hållbara resandet till ett självklart val för boråsarna. När Borås växer ska det
vara enkelt för alla, gamla som nya boråsare, att leva ett hållbart vardagsliv. Med ny infrastruktur
och god planering är Borås en fortsatt attraktiv och hållbar stad år 2035.
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Antaganden och förutsättningar för Borås
Det finns många frågor som är av stor vikt för Borås och vår möjlighet att utnyttja
Götalandsbanans potential; stationens läge i Borås, turtäthet och restider i stråket BoråsGöteborg och anslutning till övrigt väg-, järnväg- och kollektivtrafiknät. Dessa frågor hanteras på
lokal, regional och nationell nivå och behöver ses som en helhet.
Borås Stad har gjort ett antal antaganden och förutsättningar eftersom vi anser att
underlagsmaterialet från Trafikverket inte är tillförlitligt i sin nuvarande form. Borås Stads
synpunkter på materialet redovisas i sin helhet i ett eget kapitel.
Sammantaget utgör antagandena och förutsättningarna ett scenario där potentialen är fullt
utnyttjad och inga negativa effekter tas med. Om dessa förutsättningar förändras eller inte kan
uppfyllas kan nyttoberäkningarna inte användas.
Dessa förutsättningar bygger på investeringar på lokal, regional och nationell nivå som till viss del
Borås Stad inte kan påverka. I detta ingår de lokala investeringarna som Borås Stad kommer att
behöva stå för, för att hantera den växande staden.

1. Utgår från ett centralt stationsläge
Borås Stad gör följande antagande: Borås Stad utgår från ett centralt stationsläge, nära
nuvarande järnvägsstation.
Eftersom: Det finns inget angivet stationsläge för Götalandsbanan i Borås men Trafikverket har
bekräftat att man har använt sig av ett centralt stationsläge i sina analyser. Borås Stad har också
sedan tidigare beslutat att ett centralt stationsläge ska vara inriktning i arbetet med
nyttoanalyserna.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att: Nyttan för Borås påverkas starkt om
stationen inte hamnar i ett centralt läge. Främst vad gäller längre restider, fler byten och påverkan
på stadsutvecklingen.
Ett stationsläge som inte ligger i nära anslutning till bytespunkter eller målpunkter innebär byten.
Byten innebär en stor nackdel eftersom restiden ökar och resandet minskar, vilket i sin tur kan
leda till lägre trafikering. Restidsvinsten kommer att minska avsevärt om restider inom Borås
arbetspendlingsavstånd inte blir kokurrenskraftiga mot andra trafikslag.
Ny infrastruktur, som kan bli kostsam för kommunen, kommer att behöva byggas för att
sammanlänka ny och befintlig station. Den kan innebära risk för andra barriär- och bullereffekter
i Borås vilket kan påverka möjligheterna till byggande negativt.
Incitamentet att etablera verksamheter och bostäder i anslutning till stationen minskar om denna
inte har ett centralt läge med anslutning till centrum. Bostadsbyggandet, lönsamheten för
byggföretagen och fastighetspriserna påverkas av de sämre markvärdena om stationen inte ligger
centralt.
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2. Götalandsbanans barriärer- eller bullereffekter
Borås Stad gör följande antagande: Borås Stad räknar med att mycket av den nya bebyggelse,
som Götalandsbanan genererar, tillkommer i centrala lägen nära stationen. Eftersom man inte vet
något om Götalandsbanans linjesträckning eller stationsläge i Borås går det inte att bedöma hur
stora barriär- eller bullereffekter Götalandsbanan ger. Därför kommer frågan om barriär- eller
bullereffekter bli avgörande. I detta dokument räknar kommunen inte med några sådana negativa
effekter.
Eftersom: Trafikverket har i sina analyser inte räknat med att höghastighetsjärnvägen innebär
några negativa effekter för barriär- eller bullereffekter.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att: Flera möjliga exploateringsområden kommer
att falla bort på grund av buller och andra störningar från höghastighetjärnvägen. Delar av Borås
är idag starkt bullerstörda. Dessa problem kommer sannolikt öka i framtiden då trafiken både på
väg och järnväg ökar och fler personer lever i den allt tätare stadsstrukturen. En barriärskapande
ny järnväg genom staden kan medföra begränsningar i stadens markanvändning.
Om Götalandsbanan orsakar barriäreffekter för staden kommer detta också få stor påverkan på
tillgänglighet och rörelsemönster i Borås. Ombyggnad av stadens infrastruktur måste till för att
minimera dessa barriäreffekter och belastar kommunen med stora kostnader.
Barriär- och bullereffekter kan också få stor påverkan på de sociala nyttorna. Om den nya
järnvägen leder till betydande negativ inverkan på den fysiska miljön, i form av barriäreffekter,
begränsad tillgänglighet, buller etc föreligger en risk att gränser mellan olika stadsdelar förstärks
eller i värsta fall att nya skapas. Sociala utmaningar som segregation och socioekonomiska
skillnader mellan områden kan med andra ord bli ett växande problem om en ny järnväg medför
sådana effekter.

3. Antagande om influensområde
Borås Stad gör följande antagande: I bedömningen av Götalandsbanans influensområde är
närheten till ett centralt stationsläge en nyckelfaktor.
Borås Stad utgår från en bebyggelsestruktur där verksamheter lokaliseras i direkt anslutning till
stationen, i syfte att stärka knutpunktens olika funktioner. Personal- och besöksintensiva
verksamheter lokaliseras inom gångavstånd från stationen, eftersom närhet till stationen har stor
effekt på valet av färdmedel. Bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång- eller cykelavstånd från
stationen. Ju närmare stationen, desto tätare bebyggelse.
I bedömningen av influensområden antas att stationen placeras på ett sätt som inte innebär några
barriär- eller bullereffekter i den centrala stadsmiljön och därmed möjliggör bebyggelseutveckling
invid och i direkt anslutning till stationsläget.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att: Hela analysen och influensområdets
utbredning behöver göras om ifall stationsläget inte blir enligt Borås Stads antagande.
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Borås Stad kommer att arbeta med en förtätning av centrala Borås oavsett var stationsläget för
Götalandsbanan hamnar. Ett stationsläge som inte ligger centralt kommer att ha betydligt mindre
influensområde och mindre positiv effekt på stadsutvecklingen. Nyttan hänger med andra ord
tydligt samman med stationens placering.

4. Restider och kapacitet på höghastighetsjärnvägen
Borås Stad gör följande antagande: Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen går hela vägen
från Göteborg C till Stockholm C dvs att de problem med kapacitet, framkomlighet och
punktlighet som finns nära storstäderna är lösta.
Det är minst kvartstrafik mellan Borås och Göteborg. Resan Borås station – Göteborg tar högst
35 minuter.
Ny järnväg ger kortare restider än vad det idag tar att åka med bil och buss till Göteborg. För
Borås ska restidskvoten (hur lång tid resan tar jämfört med bil) med nya järnvägen vara 0,8, ett
nödvändigt mål för att tåget ska kunna konkurrera med annan trafik.
Kapaciteten på höghastighetsjärnvägen är tillräcklig för att gynna både det regionala och
nationella resandet. Kapaciteten på sträckan Göteborg - Borås är löst.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att: Ifall restidskvoten på 0,8 överskrids kommer
kollektivtrafiken inte kunna konkurrera med bilen på sträckan Borås - Göteborg, det påverkar
förväntat resande på den nya banan mycketnegativt. Då minskar också Borås nyttor avsevärt om
resan med Götalandsbanan dörr-till dörr inte kan konkurera med dagen biltrafik.

5. Utgår från stort utbud av kollektivtrafik i övriga delar
Borås Stad gör följande antagande: Det lokala och regionala kollektivtrafiknätet och
Götalandsbanan anpassas till varandra och bildar ett välfungerande integrerat system. Borås Stad
utgår från att det kommer att vara ett prioriterat arbete framöver att skapa detta helhetssystem för
resan.
Från Borås station är det enkelt att åka kollektivt till de stora målpunkterna i staden och
kommunen med korta restider. Alla delar av staden är kopplade till den nya
stationen/knutpunkten genom snabb och bekväm kollektivtrafik
Stationen på Götalandsbanan är en viktig nod i det framtida resandet, både i Borås men också i
regionen och till grannkommunerna. Kollektivtrafiken för arbets- och studiependling utvecklas i
starka stråk.
Eftersom: Stadens vision utgår från att fler ska välja att resa med hållbara transportmedel och att
kollektivtrafiken är strukturbildande för staden när den växer.
Götalandsbanan är ett sätt att få fler att välja ett hållbart resande. För att få full effekt av detta
krävs ett utbyggt kollektivtrafiknät.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att: Ifall kollektivtrafiken i anslutning till den nya
banan inte byggs ut så kommer effekten av Götalandsbanan att inte bli så stor. Det ställs stora
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krav på den regionala kollektivtrafikmyndigheten att avsätta särskilda resurser till utbyggnad och
ökade kostnader för att Götalandsbanan ska ha avsedd effekt på det hållbara resandet.
Om resenärer med Götalandsbanan tvingas inleda sin resa med bil för att nå stationen så är
risken stor att man fortsätter använda bilen för hela resan och att överflyttningen från bilresor till
det nya höghastighetståget uteblir.

6. Anslutande infrastruktur
Borås Stad gör följande antagande:
• Hela järnvägsnätet för persontrafik och gods har tillräcklig standard och kapacitet.
• Anslutande vägnät är fullt utbyggt för att hantera buss- och biltrafik kring stationen.
• Det finns ett väl utbyggt nät av gång- och cykelbanor som tryggt leder fram till stationen. Det
finns trygg cykelparkering och cykelgarage i direkt anslutning till stationen.
• Det finns avsatta ytor för trygg parkering för bilar i anslutning till stationen som inte påverkar
den omgivande stadsmiljön negativt.
Eftersom: Borås är en stor startpunkt, målpunkt och bytespunkt i kollektivtrafiken. Detta kräver
ett särskilt planeringsarbete med nära koppling till utredningen av den nya järnvägen. Det kräver
också att staden och ansvariga aktörer samarbetar och att det avsätts ekonomiska resurser i
kommande planer på lokal regional och nationell nivå.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att: Dåligt utbyggd infrastruktur har en direkt
negativ påverkan på restidsnyttan och tillgängligheten till stationen. Att hantera de olika
trafikslagens behov och förutsättningar till en god helhet kommer att vara en utmaning.
Infrastruktur och trafikflöden måste alltid ses i helhet utifrån respektive resenärs behov. Åtgärder
för infrastrukturen behöver samordnas.

7. Utgår från en positiv befolkningsutveckling
Borås Stad gör följande antagande: SCBs långtidsprognos för Sverige ”Framtida befolkning
2015-2060” visar på en befolkningsutveckling på ca 1,3 procent per år som mattas av efter 2025.
Det är en stor osäkerhet i prognosen en stor del av befolkningsökningen beror på inflyttning från
utlandet vilket i sig hänger samman med flyktingströmmar från oroshärdar i världen. I Borås har
man idag en positiv befolkningsutveckling som sannolikt kommer att fortsätta på samma nivå
som riket under överskådlig tid. Borås Stad tror på en fortsatt positiv befolkningsutveckling med
mottagande av personer från utlandet i samma grad som tidigare. Därför kan man anta att Borås
kommer att ha en hög befolkningstillväxt på samma nivå som tidigare ända fram till 2035.
Förutsatt att befolkningsökningen ligger på samma höga nivå fram till 2035 så kan Borås ha en
befolkning på ytterligare 30 000 personer år 2035.
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Trafikverket anger i sina analyser att Borås kommer att ha en befolkningsökning på ca 0,2
procent per år som beror på Götalandsbanans utbyggnad, från det att sträckan Göteborg-Borås
öppnar för trafik. Borås Stad har inte möjlighet att verifiera denna uppgift utifrån det underlag
som Trafikverket presenterat. Det är tydligt att Götalandsbanan kommer att innebära en positiv
befolkningsutveckling för Borås men i brist på ett tillförlitligt underlag så kan detta inte beräknas.
Borås Stad har inte haft möjlighet att göra egna modellberäkningar utifrån de förutsättningar som
givits i detta arbete.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att:
Befolkningsökningen kan bli större eller mindre än beräknat beroende på att
inflyttningsströmmar från utlandet snabbt kan växla. Läget i omvärlden är det som får störst
effekt på vår befolkningsökning. Den befolkningstillväxt i kommunen som beror på
födelseöverskott är försiktig men stabil.
Götalandsbanans påverkan på befolkningstillväxten beror på många faktorer; som var stationen
på höghastighetsjärnvägen ligger i relation till övriga Borås, trafikeringen på banan samt övrigt
utbud av kollektivtrafik som leder fram till stationen.

8. Utgår från en stabil
planeringsprocess

ekonomisk

utveckling

och

smidig

Borås Stad gör följande antagande: Borås Stad utgår från att det ekonomiska läget i Sverige
och omvärlden är stabilt under hela perioden.
Eftersom: Trafikverkets analyser tar inte hänsyn till svängningar i konjunkturen. Dessa frågor är
mycket svåra att sia om i ett 20-årigt perspektiv.
Om detta villkor inte uppfylls innebär detta att: I verkligheten är världsekonomin en viktig
faktor för tillväxten och näringslivet. Både inom och utom Sverige kan stora förändringar ske när
det gäller lokalisering och expansion av verksamheter.
Bostadsbyggandet i landet regleras genom bostadmarknadens förutsättningar. Parametrar som
bl.a. styr bostadsmarknaden och bostadsbyggandet är efterfrågan, ränteläge, världsekonomi,
demografi, arbetsmarknadens förutsättningar, pris- och hyresnivåerna på orten, utbudet på
begagnatmarknaden, lagar och regler, byggkostnader mm.
En annan faktor som kan påverka byggandet är att hela planeringskedjan fungerar. Om det är så
att byggprojekt stoppas eller försenas av exempelvis myndighetsbeslut så kan detta få stora
konsekvenser för kommunens exploateringsmöjligheter. Det kan påverka eventuellt ingångna
avtal om byggande inom ramen för Sverigeförhandlingen.
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Nyttoanalyser
Sverigeförhandlingen begär ett omfattande och noggrant underlag av kommunen. Att ta fram ett
sådant underlag med den noggrannhet som efterfrågas kräver både mer tid och annan kompetens
än den som kommunen har till sitt förfogande. Därför har det inte varit möjligt inom den snäva
tidsram som har satts att ta fram ett fullständigt underlag.
Stationsläget, trafikering, kapacitet och restid är avgörande faktorer för nyttorna med
Götalandsbanan. Innan vi har de preciserade är det svårt att göra en tillförlitlig bedömning av
nyttorna. Borås Stad bedömer att osäkerheterna är för stora i det underlag Trafikverket hittills
presenterat.
Borås Stad har gjort en omfattande studie av vilka nyttor som kommunen kan tillgodogöra sig.
Men frågan är så komplex och hänger samman med många andra idag okända faktorer att en
kvantifierad nyttoanalys enligt begäran inte kan levereras. Därför gör Borås Stad istället en
kvalitativ beskrivning av kommunens nyttor av Götalandsbanan. Allt eftersom mer precist
underlag kommer fram kan man göra mer kompletta beskrivningar.
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1. Götalandsbanans influensområden i Borås
Vad begär Sverigeförhandlingen?
Sverigeförhandlingen menar att kommunerna är bäst lämpade att identifiera influensområde, i
och med sin kännedom om specifika lokala förhållanden. Influensområde definieras som det
geografiska område som påverkas av transportinfrastrukturinvesteringen. Influensområdet ska
anges på karta.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Avsaknaden av stationsläge innebär en stor osäkerhet
influensområde ska identifieras.

när

höghastighetsjärnvägens

Arbetsmarknadseffekterna av en infrastrukturinvestering kan få spridning i en betydligt större
regional geografi. Borås Stad kan inte bedöma omfattningen av ett sådant influensområde utifrån
det underlag som Trafikverket redovisat. Frågan bör ses i ett regionalt perspektiv och Borås Stad
anser att Västra Götalandsregionen är en bättre lämpad aktör att göra denna bedömning.
Borås Stad lämnar till Västra Götalandsregionen att också kommentera hur de avser trafikera
stråket med övrig kollektivtrafik och regionala infrastruktursatsningar. Först med den kunskapen
kan en mer korrekt bedömning av influensområdet för arbetsmarknaden göras.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingens begäran?
Borås Stad redovisar de influensområden som vi överblickar i egenskap av kommun, d.v.s.
influensområdena för bostäder samt lokaler för verksamheter.
Vad får Borås för nytta?
Med utgångspunkt i att Borås har en stark befolkningstillväxt utöver Götalandsbanan kommer
behovet av bostäder och verksamheter att behöva tillgodoses i framförallt centralorten och de
större tätorterna. Eftersom Borås Stad räknar med ett centralt stationsläge så fördelar sig
influensområdena enligt beskrivning nedan. Om stationsläget inte blir centralt kommer
utbredningen och omfattningen av influensområdena att bli betydligt mindre.
• För verksamheter bedöms influensområdet motsvara en radie på 500 meter från stationen, vid
ett centralt stationsläge.
• Influensområdet för bostäder delas upp i influenszoner: centrala, mellancentrala och ocentrala
zoner. De mest attraktiva lägena för nya bostäder antas uppstå i det omland där det är enklast att
nå stationen för att resa och använda andra funktioner, vilket bedömts motsvara ett avstånd på
upp till ca 1 kilometer från stationen. Bedömningen är att den största andelen av de bostäder som
tillkommer till följd av Götalandsbanan lokaliseras i dessa zoner. Mellancentrala zonen
identifieras på upp till ca 2 kilometer från stationen, men även områdenas attraktivitet för
bostäder har bedömts. Ocentrala zonen antas vara övriga områden inom Borås tätort.
Fördelningen av tillkommande bostäder fram till 2035 förväntas vara flest i centrala zonen, följt
av ocentrala zonen och en mindre andel i den ocentrala zonen. Avståndet till stationen kommer
att avgöra områdets attraktivitet. Borås Stad kommer att arbeta med en förtätning av centrala
Borås oavsett var stationsläget för Götalandsbanan hamnar.
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2. Bostadsnyttor
Vad begär Sverigeförhandlingen?
• Kvantifierbara bostadsnyttor uttryckt i exploateringsnetton.
• Exploateringsprojekt samt åtgärder för ökad tillgänglighet i storstäderna uttryckt i antal bostäder
(bostadsrätter respektive hyresrätter).
Beräkningarna ska utföras av kommunen/regionen i vilken den framtida markanvändningen
redovisas som färdiga byggrätter. I kommunens/regionens redovisning till Sverigeförhandlingen
ska följande parametrar ingå:
• mängd tillkommande nya bostäder
• var bostäderna tillkommer
• när bostäderna tillkommer
• ekonomiska nyttor i kronor.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Sverigeförhandlingens begäran kräver att kommunen har en mer detaljerad fysisk planering med
mycket längre tidshorisont än vad som är rimligt. Normalt hanteras långsiktig bostads- och
bebyggelseutveckling inom den kommunala översiktsplaneringen, och beskrivs sällan på den
detaljnivå som efterfrågas av Sverigeförhandlingen. De flesta översiktsplaner som görs i enlighet
med PBL och som har en tidshorisont på så lång tid som 20 år tar många år att arbeta fram och
är ofta mycket generella. Den noggrannhet som Sverigeförhandlingen begär ligger snarare på
detaljplanenivå. Där ligger tidshorisonten ofta inte mer än 5-10 år bort.
Normalt sett görs inte heller befolkningsprognoser så långt fram i tiden som 20 år. Detta beror på
att det finns så många osäkerheter och risk för feltolkningar. I Borås Stad görs
befolkningsprognoser i femårsperioder.
När man tittar på hur bostadsbyggandet sett ut de senaste åren och hur svårt det har varit att göra
säkra prognoser för detta på femårsbasis så kan det konstateras att frågan är mycket komplex.
Detta beror på att kommunens uppdrag är att ha planberedskap men kommunen bygger inte i
egen regi. Bostadsbyggande och fastighetsutveckling är en del av den fria marknaden. Att bedöma
den faktiska bostadsutvecklingen över så lång tid som 20 år, dessutom utan vetskap om
marknadsförhållandena, innebär med andra ord en stor osäkerhet.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingens begäran?
Det finns många frågor som påverkar bostadsutveckligen i Borås och vår möjlighet att utnyttja
Götalandsbanans potential; stationens läge i Borås, turtäthet och restider i stråket BoråsGöteborg och anslutning till övrigt väg-, järnvägs-, och kollektivtrafiknät. Eftersom dessa
faktorer i nuläget är okända kan kommunen inte redovisa bostadsnyttor enligt begäran. Mot
denna bakgrund väljer Borås Stad att inte redovisa:
• Utpekade exploateringsprojekt för bostäder
• Antal bostäder
• Kvantifierade bostadsnyttor
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Vad får Borås för nytta?
Med ytterligare 30 000 invånare 2035 kommer Borås Stad behöva planera för ca 15 000 nya
bostäder. Dessutom tillkommer ytterligare bostäder i och med den positiva
befolkningsutvecklingen tack vare Götalandsbanan. I nuläget kan vi dock inte verifiera
Trafikverkets befolkningsberäkning. Med nämnda osäkerheter i åtanke riskerar en redovisning
enligt begäran att bli en ren spekulation. En sådan spekulation ligger i vårt gemensamma intresse
att undvika.
Utifrån de influensområden som redovisas i föregående avsnitt har Borås Stad gjort
bedömningen att de bostäder som tillkommer på grund av Götalandsbanan, i första hand
kommer att ligga inom den centrala zonen som är närmast stationen.
Det finns intressanta områden i nära anslutning till den befintliga järnvägen genom Borås som är
mycket lämpliga för boende och verksamheter. Om delar av järnvägens infrastruktur kan
samordnas med den nya höghastighetsjärnvägen finns det stor potential till mycket attraktiva
bebyggelseområden med god anslutning till stationen.
Bedömningen är att bostadsbyggnadstakten är hög i Borås under hela perioden 2017-2035. De
bostäder som tillkommer på grund av Götalandsbanan kommer dock främst byggas under den
senare delen av perioden.

3. Restidsvinster
Vad begär Sverigeförhandlingen?
Sverigeförhandlingen begär en nyttoberäkning av restidsvinster omsatt i miljoner kronor.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Frågor som rör kollektivtrafik och regional infrastruktur åligger Västra Götalandsregionen och
Borås Stad lämnar till Västra Götalandsregionen att kommentera hur de avser trafikera stråket
med övrig kollektivtrafik och regionala infrastruktursatsningar. Först med den kunskapen kan en
mer korrekt bedömning av restidsvinsterna göras.
Borås Stad anser att Trafikverkets underlag innehåller felaktiga ingångsvärden som gör att
restidsvinsterna är överskattade. I nuläget kan man inte säga vad de felaktiga ingångsvärdena har
för påverkan på utfallet. Trafikverket behöver göra en ny körning av Sampersmodellerna för att
få ut ett material som kan ligga till grund för analyserna.
Borås Stad och Västra Götalandsregionen (VGR) vill säkerställa att restidsvinsterna inte är
överskattade och har studerat detta särskilt. Slutsatsen är att Trafikverkets underlag överskattar
restidsvinsten för Borås.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingen begäran?
Med en restid på 35 min och minst kvartstrafik Göteborg – Borås är det uppenbart att
restidsvinsterna är stora för Borås, med positiva effekter på tillgänglighet och arbetsmarknad. I
avsaknad av ett korrekt underlag samt oklara besked om trafikering, kan en beräkning dock inte
göras i nuläget.
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4. Arbetsmarknadsnyttor
Vad begär Sverigeförhandlingen?
Sverigeförhandlingen begär en nyttoberäkning av arbetsmarknadseffekterna av ökade
restidsvinster omsatt i ekonomisk vinst och bedömningar för kollektivtrafikinvesteringar från
varje ansvarig organisation.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Arbetsmarknadsnyttor hänger intimt samman med tillgängligheten och restidsvinster. Eftersom
man i nuläget inte har underlag som är tillförlitligt nog att bedöma restidsnyttan så kan man
utifrån samma underlag inte heller göra bedömningar om arbetsmarknadsnyttan. Borås Stad anser
att Götalandsbanan kommer att bidra till en regionförstoring med positiva arbetsmarknadsnyttor.
Exakt hur stora de är kan vi inte bedöma i nuläget.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingen begäran?
Borås Stad tror att arbetsmarknadsnyttorna som följer av Götalandsbanan kommer att vara
positiva för kommunen, men i avsaknad av ett tillförlitligt underlag kan en beräkning av dessa
nyttor inte göras i nuläget.

5. Miljönyttor
Vad begär Sverigeförhandlingen?
Att kommunen beskriver förändring av CO2-utsläpp och tillkommande miljönyttor.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Det går inte att beskriva förändringen i CO2utstläpp eller övriga miljönyttor eftersom det inte går
att utläsa kvantitativ data på kommunal nivå i Trafikverkets underlag.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingens begäran?
Kommunen har inget inflytande över dessa faktorer, dessutom finns det inget underlag att göra
analyser på.
Vad får Borås för nytta?
Borås Stad ser stora miljönyttor med Götalandsbanan men de bör inte avgränsas till enbart ett
lokalt perspektiv. Miljönyttan av investering i hållbart resande är också av regional och nationell
betydelse.
En positiv miljöeffekt är att höghastighetståget blir ett attraktivt alternativ till inrikesflyg och
bilresor. Direkta effekter på lokal nivå är minskad trängsel, när fler väljer Götalandsbanan
framför bilen. Detta skulle kunna vara en av de stora positiva miljöeffekterna för storstäderna
men effekten svår att mäta för de övriga kommunerna.
Det är viktigt att den trafik som ansluter till Götalandsbanan är transportsnål och att det
anslutande kollektivtrafiknätet på väg och järnväg är fullt utbyggt och har tillräcklig kapacitet även
i högtrafikperioder.

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen

23

6. Näringslivsnyttor
Vad begär Sverigeförhandlingen?
Sverigeförhandlingen begär en bedömning av hur stora kvantifierbara nyttor en utbyggnad av
höghastighetsjärnväg får för näringslivets förutsättningar i ett givet läge.
Samma typ av exploateringsnyttoanalys som görs för bostäder ska göras för lokaler.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Samma resonemang som förs inom ramen för Bostadsnyttor tillämpas på frågan om hur stor
påverkan Götalandsbanan får på förutsättningar för handel och andra verksamheter att växa upp
kring stationen. Men här är osäkerheterna ännu större och det finns en uppenbar risk för att
nyttorna överdrivs eller underskattas.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingens begäran?
Borås Stad avser inte att kvantifiera näringslivsnyttorna eftersom osäkerheterna är stora. Under
avsnittet Götalandsbanans influensområden i Borås ovan, redovisas ett identifierat
influensområde för lokaler.
Vad får Borås för nytta?
En höghastighetsjärnväg kommer att påverka näringslivets utveckling i Borås positivt. Hur stor
effekten blir är svårt att bedöma. Borås har ett positivt företagsklimat med många
konkurrenskraftiga företag.
Götalandsbanan innebär ökad tillgänglighetsgrad, vilket bedöms stärka Borås positiva
företagsklimat ytterligare. Borås förväntas fortsätta ha ett diversifierat näringsliv med handel,
produktion och logistik som främsta motorer i utvecklingen. Den förbättrade
arbetsmarknadspendlingen som höghastighetsjärnvägen innebär bedöms skapa gynnsammare
förutsättningar för företagens kompetensförsörjning. En större arbetsmarknadsregion innebär att
det kan bli lättare att rekrytera rätt kompetens. Samtidigt blir också konkurrensen om
kompetensen hårdare eftersom fler attraktiva arbetsgivare finns inom bekvämt pendlingsavstånd.
De branscher och företag som bedöms påverkas positivt av en höghastighetsjärnväg är de globala
och kunskapsintensiva företagen, hotell- och restaurangbranschen samt de kreativa näringarna.
När resan till och från Landvetter förenklas innebär det att en större global marknad öppnas. En
höghastighetsjärnväg möjliggör även att fler möten, kongresser och evenemang hålls i Borås samt
förenklar för såväl affärsresenären som turisten att besöka Borås.
Det är framförallt det stationsnära området i centrum som kommer att påverkas positivt av
Götalandsbanan och få störst effekt av tillkommande handel och kontor. Den ökande andelen
genomströmmande människor kommer att kunna ge positiv effekt för handel, service och kontor
inom det stationsnära området. Att kontoren är nära den nya stationen är också en förutsättning
för att människor ska välja att pendla till Borås.
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7. Sociala nyttor
Vad begär Sverigeförhandlingen?
Kommunen ska redovisa de nyttor som en ny höghastighetsjärnväg bedöms ha för kommunen ur
ett socialt perspektiv. De sociala nyttorna behöver inte kvantifieras i kronor. Uppdraget är att
göra en övergripande analys kring vilka sociala nyttor och konsekvenser en ny
höghastighetsjärnväg kan tänkas ha på kommunen ur ett socialt perspektiv.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Sverigeförhandlingen har inte preciserat någon särskild metod för hur kommunerna ska göra
dessa bedömningar. Borås Stad instämmer i svårigheten att bedöma sociala aspekter i kvantitativa
termer och anser att en kvalitativ diskussion är lämplig som redovisningsform. Borås Stad vill
dessutom understryka att avgränsningen i tid är tvivelaktig, då sociala konsekvenser av en sådan
här investering sannolikt inte är märkbara förrän på betydligt längre sikt.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingens begäran?
Borås Stad konstaterar att sociala konsekvenser är en komplex fråga som hanteras inom
kommunens arbete med översiktlig planering. En ny järnväg innebär både möjligheter och
utmaningar utifrån olika frågeställningar.
Borås Stad lyfter ett antal centrala frågeställningar som måste finnas med i det fortsatta arbetet
med ny höghastighetsjärnväg.
Vad får Borås för nytta?
Kortare restider, högre tillgänglighet till utbildning, jobb och kultur är direkta positiva effekter av
järnvägen, men investeringen bör ses i ett större perspektiv när det kommer till människor.
Många av de sociala nyttorna av en ny järnväg kan härledas till effekter som kommer mer indirekt
av investeringen, såsom stadsutveckling, resvanor, rörelsemönster osv. Det är därför viktigt att
notera att de sociala nyttorna av höghastighetsjärnvägen inte uppstår av sig själva utan kräver
ansträngningar och investeringar från både kommunen och andra aktörer för att bli verklighet.
Det är avgörande att dessa insatser kommer både befintliga och nya boråsare till del.
De sociala nyttorna bör också ses i ett längre tidsperspektiv än 20 år. Höghastighetsjärnvägen
kommer troligen påverka sociala strukturer, normer och beteenden på betydligt längre sikt.
Sannolikt är de sociala effekterna av denna samhällsinvestering därmed synliga först mycket
längre fram i tiden.
Viktiga frågeställningar att ta med i det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnväg:
- Vilka arbetsmarknadseffekter får den ökade tillgängligheten?
- Hur ser befolkningsstrukturen ut i den tillväxt som sker tack vare den nya järnvägen?
- Vilka är de främsta sociala utmaningarna och styrkorna i Borås idag och hur kan en ny järnväg
tänkas påverka dessa?
- Vad innebär det om bostadspriserna ökar i centrala staden på grund av infrastruktursatsningen?
- Vilka konsekvenser får en ny järnväg och nytt stationsområde ur barn- och
jämställdhetsperspektiv?
- Vad innebär en ny järnväg för Borås stadsutveckling?
- Vad innebär en ny järnväg för relationen mellan stad och landsbygd?
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8. Intressentanalys
Vad begär Sverigeförhandlingen?
Sverigeförhandlingen begär en analys av de aktörer som bedöms utgöra intressenter i samband
med utbyggnaden av ny höghastighetsjärnväg.
Vad anser Borås Stad om Sverigeförhandlingens begäran?
Det är svårt att avgöra gränsdragningen för dessa intressenter. En tolkning är att potentiella
intressenter är fastighetsägare och/eller näringsidkare inom de identifierade influensområdena för
en ny järnvägsstation, och som därmed får ekonomisk nytta av järnvägen.
En annan tolkning är att intressenterna är alla de presumtiva resenärer och företag som kan
tänkas ha nytta av den utvidgade arbetsmarknad som en station för höghastighetsjärnvägen ger.
Till dessa räknas alla som bor och verkar i Borås och Sjuhäradsområdet. Stora företag och
arbetsplatser som kräver högutbildad arbetskraft har särskilt nytta, såväl som högskolan,
sjukhuset och statliga myndigheter.
Borås Stad anser att det är mycket svårt att göra en detaljerad bedömning av vilka som kommer
att vara intressenter i området om 20 år.
Hur avser Borås Stad bemöta Sverigeförhandlingens begäran?
Eftersom man i nuläget inte fastställt något stationsläge i Borås och det fortfarande finns
oklarheter när det gäller restidsvinster och regional trafikering i stråket Borås - Göteborg så är
underlaget inte fullständigt nog för att göra en korrekt bedömning. Att mot den bakgrunden
försöka peka ut vilka intressenter som gynnas ekonomiskt av järnvägen riskerar att bli ren
spekulation. Borås Stads uppfattning är således att det inte är relevant att redovisa en
intressentanalys i det här skedet.

Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen

26

Borås Stads syn på Trafikverkets underlag
Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket i uppdrag att leverera underlag till kommunerna inför
de nyttoanalyser som dessa ska leverera till Sverigeförhandlingen. Underlaget inbegriper
trafikmodell, trafikprognoser, samhällsekonomisk kalkyl, nyttor, och regionalekonomiska nyttor.
Tillsammans med andra aktörer har Borås Stad tagit hjälp av konsulter för att granska materialet
innan det används som underlag i nyttoanalyserna. Borås Stad har gjort bedömningen att det
finns stora brister och felaktigheter i detta underlag som påverkar utfallet av nyttoanalysen.
I detta avsnitt presenteras de synpunkter som Borås Stad har och som gör att kommunen anser
att underlaget inte kan användas i sin nuvarande form.
Kort tidplan Arbetet med att ta fram underlaget inför Sverigeförhandlingen har skett under
mycket stor tidspress och mycket underlag har saknats för att kunna göra ett gediget arbete, något
som även flertalet av de konsulter som tagit fram underlaget till Trafikverket påpekat. Detta
innebär att materialet som lämnas in inte är så fullständigt som önskat.
Den korta tidsplanen leder även till kommunen har haft kort tid på sig för att bedöma
Trafikverkets underlag och ta fram egna uppgifter, relevanta för analyserna. Den politiska
förankringsprocessen har också kortats av för att kunna leverera materialet in till
Sverigeförhandlingen i tid. Den demokratiska processen påverkas med denna korta tidplan.
Tidplanen medger ingen medborgarförankring vilket är negativt i såhär stora
samhällsbyggnadsprojekt som i så hög grad berör alla Boråsare.
Borås Stad har noterat att även den kommande tidplanen är för kort. Det finns inget utrymme
under höstens kompletteringar till gedigna analyser eller förankring.
Kapacitetsbrist i det framtida systemet Trafikverkets analyser visar på en stor risk för
kapacitetsbrist på Götalandsbanan och att det är den regionala trafiken som blir lidande. Någon
slutsats att det krävs ökad spårkapacitet i form av fler spår dras emellertid inte i rapporten och
frågan lämnas utan vidare åtgärd.
Det är i rapporten oklart vilka trafikeringsupplägg som används i nyttoberäkningarna. Ett stort
problem är om Trafikverket grundar sina analyser av de regionala nyttorna på en regiontrafik som
man själva i rapporten inte tror kommer att fungera p g a kapacitetsbrist och ett centralt
stationsläge i Borås som vi inte vet om det förverkligas. Hur Borås Stad skall förhålla sig till
kapacitetsproblemen och osäkerheterna i den framtida regiontrafiken är nyckelfrågor i stadens
arbete med nyttoberäkningarna.
Osäkert stationsläge För Borås beskrivs inget stationsläge och etappen Bollebygd-Borås har
som enda delsträcka inget eget kapitel.
Att stationsläget i Borås inte är fastställt är en stor nackdel när kommunen ska göra sina
nyttoanalyser. Det finns en oro att stationsläget blir en del av förhandlingen och att man inte då
hinner göra de samhällsekonomiska analyser och konsekvensbeskrivningar som normalt
föreligger en sådan viktigt infrastrukturförändring i staden. Stationens läge och utformning
kommer att vara en viktig del för stadens utveckling på mycket lång sikt.
Överskattade restidsvinster I det underlag som Trafikverket har tagit fram har Borås Stad
noterat att kommunen får extremt hög tillgänglighet och mycket stora restidsnyttor. Det finns
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skäl att misstänka att restidsnyttorna är överskattade i analyserna, bl.a. för att man räknar med att
nuvarande höga tillgänglighet som idag sker med buss (linje 100) finns kvar 2035. Det är orimligt
då Götalandsbanan till största del kommer att ersätta merparten av linje 100-bussarna. Detta kan
förklara den extremt höga tillgängligheten som skapas mellan Göteborg och Borås. Man har
också utgått från en trafikering på Götalandsbanan som är mycket hög och där frågan om
kapaciteten på järnvägen bör studeras.
Borås Stad och Västra Götalandsregionen (VGR) vill säkerställa att restidsvinsterna inte är
överskattade. SWECO har därför på uppdrag av VGR jämfört Sverigeförhandlingens restider
med troliga restider i framtiden. Studien visar att restidsbesparingen är större i
Sampersberäkningarna än i de manuella beräkningarna. Det är dock svårt att bedöma hur mycket
de överskattade restidsbesparingarna påverkar restidsnyttan (konsumentöverskottet).
De nationella nyttorna dominerar Underlaget har ett tydligt nationellt fokus när det gäller syfte
och trafikering. Trafikverket redovisar att de nationella resorna utgör ca 90 % av
konsumentöverskottet och alltså är den dominerande nyttan.
Trots det redovisas nyttorna för kommunerna som de nyttor som uppstår inom den utvidgade
arbetsmarknadsregionen, och de regionala resorna är de som ligger till grund för att beräkna de
kommunala restidsvinsterna. Av de övriga nyttorna är en viss andel regionala och endast delar
nyttor som tillfaller de olika kommunerna.
I Trafikverkets modeller anges att det är resande inom 60 minuter som mest påverkar
restidsvinster och utökade arbetsmarknadsregioner. Trots det redovisas den största nyttan som
nationella restidsvinster, med restider som överstiger 60 minuter.
Osäkert underlag Trafikverket har i det framtagna underlaget använt sig av oprövade modeller
och arbetssätt vilket i sig kan vara positivt, men det innebär en nackdel då man inte haft tid att
utvärdera modellen innan resultatet publicerades. Exempelvis har Trafikverket tvingats använda
sig av modeller som endast sträcker sig till år 2030 samt av dåligt uppdaterade SAMPERSmodeller. Tidspressen har också gjort att man inte kunnat kvalitetssäkra underlaget eller göra om
körningar i systemet med uppdaterat underlag.
Detta innebär att det finns risk att underlaget grundar sig på olika in-data i olika delar beroende
på när körningarna gjorts vilket gör att Borås Stad är tveksam till den rangordning mellan
kommunernas nyttor som gjorts.
Hela höghastighetssystemet utbyggt Om inte hela höghastighetsjärnvägssystemet byggs ut
enligt plan med alla länkar och beslutade delar gjorda så blir utfallet för kommunen lägre än
beräknat i modellen.
Hur påverkas egentligen de nationella nyttorna av att man satsar på ett utvecklat regionalt
resande? Är två timmar Stockholm - Göteborg en ”gyllene restid” som är optimal? Kan nyttan
som helhet bli större för stråket Stockholm – Göteborg om det regionala resandet får ta den plats
som krävs i systemet och kanske leda till en något längre restid Stockholm – Göteborg?
Bättre trafikering i första etappen Göteborg- Borås Det finns en risk att utbyggnaden i
etappen Göteborg – Borås kommer att innebära en bättre regional trafikering än då banan är fullt
utbyggd Göteborg – Stockholm. För Borås vore detta en negativ utveckling eftersom de största
reseflödena utanför kommunen går Borås- Göteborg. Detta är ju Sveriges tredje största
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pendlingstråk och det behövs god tillgänglighet för att konkurrera med biltrafiken. Att
tillgängligheten kortsiktigt förbättras men försämras på längre sikt kommer inte att accepteras.
Hur är kollektivtrafiken i Borås behandlad? I Trafikverket har 2014-riggningen av Sampers
använts. Kollektivtrafiken i Borås är mycket bristfällig/obefintlig i denna riggning. Hur påverkar
detta nyttorna?
Övervärderade effekter av pendling mot Göteborg Borås är navet i sin egen
arbetsmarknadsregion. De flesta bor och arbetar i Borås. I sin utredning har Trafikverket enbart
beräknat effekterna av förbättrad pendling mot Göteborg och inte tagit hänsyn till att nya
pendlingsrelationer uppstår österut eller den egna nodens livskraft vilket innebär att de positiva
effekterna mot Göteborgs arbetsmarknad riskerar att övervärderas.
Hög tilltro till kapaciteten i befintlig och kommande infrastruktur Basprognosen innebär
en kraftig ökning av persontrafiken med 48 %. Frågan är om denna trafikökning är möjlig utifrån
de frågetecken kring kapacitet som finns både i den framtida höghastighetsjärnvägen och i de
befintliga stambanorna. Lösningar på många av de nuvarande infrastrukturproblemen kring
storstäderna saknas i nuvarande planer och ligger kvar med sina begränsningar i Basprognosen.
Trafikupplägg Analyserna antar att 9 tåg per timme trafikerar sträckan Göteborg – Borås, trots
att ett sådant upplägg sannolikt inte är genomförbart utan att kapacitetfrågan hanteras. Detta kan
också ha inneburit för högt konsumentöverskott i analyserna. I ytterligare analyser som ska
genomföras inom ramen för Västra Götalandsregionens uppdrag ska ovanstående faktorer
undersökas.
Basprognosen är svår att genomlysa Det är viktigt att basprognosen blir trovärdig då den
ligger till grund för så mycket av nyttorna och restidsvinsterna. I Baspronosen blandas nationella
och regionala mål och planer med olika dignitet. Det gör att delar av Basprognosens trafikering är
svår att genomlysa och det finns oklarheter i trafikeringen på sträckorna närmast Göteborg och
Stockholm där trängseln i nätet också är som störst. Tillgänglighetseffekterna i detta material har
varit svåra att läsa i restidvinster.
Trafikeringen stämmer inte med Målbild Tåg 2035 I basprognosen (jämförelsealternativet)
anges att trafikering enligt Västtrafiks målbilder lagts in. Trafikeringen skiljer sig emellertid
exempelvis från det som angetts i Målbild tåg 2035.
Avreglerad tågmarknad I den trafikering som Trafikverket har som underlag i sina beräkningar
har man antagit både en trafikering som varken de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller
tågoperatörerna haft inflytande över. I en avreglerad tågmarknad finns inga möjligheter att ”lova”
trafikering som kommer att finnas om 20 år. Den är konjunktursstyrd och det är svårt att sia om
oljeprisutveckling och transportpolitik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som är
politiskt styrda, har inte heller några planer eller beslut om trafikering som sträcker sig så långt
fram i tiden.
Regiontrafiken blir lidande Problemen med bristande kapacitet på Götalandsbanan och att det
är regiontrafiken som blir lidande framgår tydligt av underlaget. Det finns indikationer om att det
på sikt sannolikt kommer att finnas efterfrågan på fler höghastighetståg per timme mot både
Göteborg och Malmö. Särskilt under högtrafiktimme kan det bli så att både pendling BoråsGöteborg och höghastighetstågen behöver utnyttja banan ännu mer. De resonemang som förs i
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underlaget ger intrycket av att det vid en utveckling med fler höghastighetståg är den regionala
tågtrafiken som får stå tillbaka. Detta är givetvis problematiskt ur ett regionalt nyttoperspektiv
och en central kapacitetsfråga som måste studeras noggrant. Hur påverkas egentligen de
nationella nyttorna av att man satsar på ett utvecklat regionalt resande?
Kapaciteten borde vara lika vid båda ändpunkterna Kapacitetskraven är lägre mot Göteborg
än mot Stockholm och det motiveras inte varför. För att få full effekt av höghastighetsjärnvägen
behöver restiden mellan Göteborg – Stockholm hållas nere. En god helhetslösning för hela
stråket kräver att anslutningarna i båda ändar också studeras. Det är mycket avgörande för
Götalandsbanans utveckling att Västlänken genomförs så att det finns kapacitet för
Götalandsbanans tåg i Göteborg. Samma förhållanden gäller i anslutningarna till Stockholm, där
Borås Stad förutsätter att det finns kapacitet och förutsättningar för ett höghastighetståg ända in
till Stockholm C.
Svårtydda konsumentnyttor Det är svårt att utläsa i modellerna vad som blir
konsumentöverskottet för kommunen som ska ligga till grund för underlaget till
Sverigeförhandlingen. Det finns många frågor om vilka antaganden man haft i framtagandet av
detta material som behöver förtydligas och korrigeras.
Tillgänglighetseffekterna svåra att mäta I underlaget är tillgänglighetseffekterna svåra att
mäta. Det finns ytterligare faktorer som kan påverka Borås konsumentöverskott (restidsnyttor) i
Sverigeförhandlingens analyser, utöver själva restiderna i de berörda relationerna. Det är frågor
som trafikering, kapacitet, punktlighet och biljettpris.
Gods Det är anmärkningsvärt att man inte tror på någon större ökning av godstrafiken på
järnväg i södra Sverige. Bara 13 % ökning mellan 2006-2030 medan lastbilstrafiken antas öka med
ca 56 % samma period beroende på höjda banavgifter för gods på järnväg. Sjötransporterna antas
öka med ca 57 % för samma period. Godsökning hamnar således på lastbil och båt. En avlastning
på Västra Stambanan som gynnar godstrafiken är bra men kommer inte att hjälpa i de trånga
avsnitten närmast Göteborg. Trafikeringen av gods måste belysas i ett helhetsperspektiv.
Ett integrerat system Trafikverket håller strikt på uppdelningen mellan höghastighetsjärnvägen
och övrig järnväg, men eftersom tågen kommer att behöva köra på båda banorna under vissa
utbyggnadsperioder och anslutning till storstäderna kan man fråga hur skarp uppdelningen
kommer att vara mellan de olika banorna.
Underskattning av miljönyttan Trafikverket anger att koldioxidutsläppen kommer att minska
eftersom flyg och vägtrafik kommer att överflyttas till höghastighetsjärnvägen. Trots att
Trafikverket räknar med effekterna av överflyttning av gods och flyg till järnväg i kalkylen, är
miljövinsterna relativt låga. Varken flyg eller gods påverkas direkt av utbyggnaden av
Götalandsbanan. Trafikverket anger själv att den samhällsekonomiska lönsamheten är osäker och
det är förvånande att analyserna visar att höghastighetsjärnvägen skulle innebära att
inrikesresandet med flyg endast skulle minska med 6%.
Det regionala perspektivet på arbetsmarknadsnoderna Beskrivningen saknar det regionala
perspektivet som höghastighetsjärnvägen får på det pärlband av större städer som finns utmed
sträckan samt hur dessa arbetsmarknads- och utbildningsregioner kommer att växa samman.
Restidsvinsten genererar inte bara ekonomiska vinster Den tidsvinst som kortare restider
ger antar Trafikverket att man kommer att lägga på att man jobbar fler timmar eller att man är
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beredd att resa längre bort för ett mer välbetalt jobb. Om man däremot väljer att få mer
livskvalitet och bo i Borås och njuta av mer ledighet så ingår inte det i prognoserna, varför de
rent ekonomiska vinsterna kanske överdrivs i beräkningarna.
Inget öppningsår angivet I Trafikverkets underlag redovisas hur mycket mer befolkning som
finns 20 år efter öppningsåret, men vilket öppningsår man räknar med framgår inte.
Kort tidshorisont Den basprognos som tagits fram utgår från planerade åtgärder fram till år
2025 och har som målår 2030. Men en såhär stor investering kräver att man har kapacitet och
teknik som är öppna för den utveckling som kommer att ske på längre sikt t.ex.
Kapacitetsutredningens tidshorisont 2050.
Inkomster baseras på 10 år efter öppningsåret. Varför baseras inkomsterna bara på 10 år efter
öppningsåret men 20 år när det gäller sysselsättning? Skillnaden för Borås verkar inte synas
mellan 10 och 20 år. Större skillnad borde förväntas om det ska betraktas som vinst.
Befolkningsutveckling antas vara lika de senaste 20 åren Att se 20 år bakåt i tiden är
vanskligt eftersom samhällsutvecklingen tenderar att förändras snabbare. Svängningar sker i
trender och livsstil, liksom i omvärlden (t.ex. ekonomi, krig och konflikter) och politiken, och
påverkar hur flyttströmmar och resmönster förväntas mellan kommuner. Det är dessa
förändringar i omvärlden och ett kortare tidsperspektiv som säger mer om framtiden.
DYNLOK ger långa restider Dynlok-resultaten baseras på restidsmatriser i SAMPERS, utifrån
upplevd restid. Dessa restidsmatriser ger väldigt långa restider i många relationer eftersom den
första väntetiden är inkluderad. Det innebär att om det finns kollektivtrafik som går en gång i
timmen är den första väntetiden 30 minuter. Därutöver ska restid, bytestid och gångtid adderas,
vilket ger långa restider. Detta har sannolikt påverkat resultaten från Dynlok-analyserna, dock
oklart hur mycket. Om avgångarna sker mer sällan så är det rimligt att tro att resenären anpassar
starten på sin resa för att slippa den första väntetiden.
Lokaliseringsmodellen för arbetskraftens och arbetsplatsernas lokalisering övervärderar
utfallet Alla beräknade förändringar är positiva och representerar potentialer snarare än effekter.
Eftersom denna analys omfattar en så stor del av Sverige betyder det att en stor del av
omlokaliseringen rimligtvis måste ske inom det område som ingår i analysen. Konkurrenseffekter
mellan regioner och kommuner beaktas inte alls, eller endast delvis, i de regionalekonomiska
modellerna. Sannolikt sker en omflyttning av arbetskraft och befolkning inom landet. Modellen
pekar emellertid inte ut några minskningar i några områden. En mer realistisk bedömning är att
omlokalisering inom denna del av Sverige kommer att ske vilket kan få negativa effekter för de
områden som ligger mer avsides och/eller har en svag tillväxt. Exempel på detta kan förekomma
även inom Sjuhäradsområdet där tillgängligheten är låg.
Problem med markvärdesmodellen I underlaget påpekas bristen i att markvärdesmodellen inte
hanterar effekter på fastighetspriser av trafikbuller, utan markvärdet skattas enbart som beroende
av tillgänglighet. Avigsidan av höghastighetsjärnvägen, d.v.s. intrångseffekter och buller hanteras
alltså inte, vilket betraktas som en svaghet. Modellen fångar med andra ord inte upp att det
kommer finnas begränsningar i attraktivitet och byggande i anslutning till höghastighetsbanan.
Det är med andra ord en inte obetydlig aspekt i bedömningen av fastighetspriser som modellen
helt utelämnar, och som sannolikt påverkar utfallet.
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Arbetsprocess för framtagande av
dokumentet
Kommunstyrelsen ansvarar för frågor kopplade till Götalandsbanan, avdelningen för Strategisk
samhällsplanering på Stadskansliet leder arbetet. För att skapa en transparent process, få
kontinuerlig avstämning i det pågående arbetet, höja kunskapen om processen samt få en bred
kunskapsbas in i arbetet har Borås Stad valt att skapa en intern organisation för arbetet med
Götalandsbanan.
Det finns en styrgrupp med politisk representation från Kommunstyrelsen, partiernas
gruppledare i kommunen samt presidierna från berörda nämnder (Samhällsbyggnad, Tekniska
och Miljö). Styrgruppen träffas en gång i månaden. På tjänstemannanivå finns det två grupper.
En samordningsgrupp där kommunchefen är sammankallande. Där träffas berörda förvaltningsoch avdelningschefer varannan vecka. Därutöver finns det en arbetsgrupp som tar fram och
bearbetar underlag löpande. Under 2015 är fokus Trafikverkets lokaliseringsutredning för
etappen Bollebygd-Borås samt att ta fram de nyttoanalyser som Sverigeförhandlingen har begärt.
I arbetet med nyttoanalyserna ingår Borås Stad även i olika samarbeten och nätverk.
Arbetet med nyttoanalyserna har legat i fokus för arbetet med Götalandsbanan och inneburit
omfattande arbetsinsatser under hela våren och sommaren 2015.
Medverkande förutom Strategisk samhällsplanering är: Markenheten, Näringslivsenheten,
Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder,
Kvalitet och utveckling, Kulturförvaltningen, Fritid och folkhälsa, Arbetslivsförvaltningen. Vi har
tagit in konsulter för att göra särskilda utredningar.
Vi har samarbetat inom följande nätverk med andra
Götalandsbaneorganisationen samt Västra Götalandsregionen.
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