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Regler för
finansverksamheten
Borås Stad
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för Borås kommunkoncern. Riktlinjerna för finansverksamheten omfattar Borås Stad med majoritetsägda bolag
samt andra organisationer enligt separat beslut i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat
kommunkoncernen.
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att Kommunstyrelsen ska besluta om regler för
finansverksamheten för Borås Stad. Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att
majoritetsägda bolag ska besluta om regler för finansverksamheten med räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat.
Borås Stads stiftelseförvaltning regleras i Borås Stads regler för förvaltning av kommunens
stiftelser.
1.2 Syfte med reglerna för finansverksamheten
Syftet med reglerna för finansverksamheten är att ange
–
–
–
–

hur kommunens finansiella risker ska hanteras
mål och regler för hur kommunen ska driva sin finansverksamhet
ansvarsfördelning
hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske.

1.3 Mål med finansverksamheten
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att det övergripande målet för finansverksamheten i hela kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att
– tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget
– säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
– inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto
– effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
– effektivt
– betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning
vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma.
– aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till kostnaden för
att minska eller eliminera risker
– med etisk hänsyn och med hög kompetens.
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1.4 Uppdatering av regler för finansverksamheten
Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera dessa regler.

2 Organisation
Kommunfullmäktige

Bolag ej ingående
i Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen

Borås Stadshus AB
med dotterbolag

Servicenämnden

Stadskansliet

Internbanksråd

Servicekontoret

Kommunchef

Redovisningsservice
(finansadministration)

Ekonomistyrning

Finansfunktion
(internbank)

Budgetfunktion
(funktion för riskkontroll)

Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för finansverksamheten och hanterar alla finansiella risker i Borås Stad.
2. En funktion för finansadministration, placerad i avdelningen Redovisningsservice, i
Servicekontoret. Funktionen utgör back office för administration av finansverksamheten.
Funktionen rapporterar direkt till chefen för Redovisningsservice.
3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säkerställa att
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ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken
och följer regler för finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt till ekonomichefen.
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt tjänstemän
från kommunen. Kommunens finanschef är sammankallande. Minst fyra möten med minnesanteckningar ska hållas årligen.

3 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens ansvar styrs av riktlinjer för finansverksamheten som beslutas av Kommunfullmäktige. En aktiv finansförvaltning ställer krav på korta
handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. Utöver vad som
anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning av Kommunstyrelsen beslutad delegationsordning.
Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande.
3.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar - utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar - för att
a) godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken
b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4
c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8
d) vid behov besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9
e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om motvärdet på
exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, enligt kapitel 11
f) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella rapporteringen
3.2 Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att
a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för finansverksamheten
om särskilda skäl föreligger och rapportera detta vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för finansverksamheten tillfälligtvis
ska hanteras.
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3.3 Internbanken
Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten på
de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna för
finansverksamheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner
d) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
e) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
f) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
g) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
h) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2
i) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
j) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
k) sammankalla och leda internbanksrådet
l) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara till nytta
för kommunkoncernen
m) följa upp att bolagen följer av respektive bolagsstyrelse fastställd räntebindningsstrategi
och tillhörande riskmandat
n) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att erbjuda
kommunkoncernen intern och extern rådgivning
3.4 Chefen för Redovisningsservice
Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) administrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner
b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten och andra felaktigheter eller incidenter till chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/
verkstad.
3.5 Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för normportfölj och
riskmandat (bilaga 1)
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b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra felaktigheter eller incidenter till ekonomichefen.

4 Likviditetshantering
4.1 Allmänt
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av
kortfristiga låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering och
förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet.
Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god
likviditetsplanering.
4.2 Likviditetsplanering
Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av internbanken. Bolagen och förvaltningarna rapporterar likviditetsprognoser enligt anvisningar från internbanken. Likviditetsplaneringen ska vara till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12
mån) och lång sikt (1 – 3 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av
likvida medel.
4.3 Koncernkonto
I kommunkoncernen ska finnas ett koncernkontosystem för samordning av betalningsflöden. Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton.
4.4 Likviditetsreserv
Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunkoncernens
kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på tre bankdagar, outnyttjade kreditlöften och
framtida positiva netton av kassaflöden inom tre dagar. Likviditetsreservens storlek specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisker.
4.5 Intern placering av överskottslikviditet
Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag.
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Följande gäller för intern placering av kommunens överskottslikviditet.
a) All placering ska ske med rörlig räntebas.
b) Placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande till kommunens framtida betalningar (matchningsprincipen).
c) All placering ska ske till marknadsmässiga villkor.
d) Interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas och likställas med
extern upplåning.
4.6 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont under 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt nedan.
a) Placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som
gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) Placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en maximal
löptid om 12 månader.
c) Ingen enskild motpart, utom svenska staten, får svara för mer än 50 procent av samtliga
placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos en enskild motpart.
4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år
Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar,
placeras i följande instrument.
a) Kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen A-1 (S&P) eller P-1
(Moody’s);
b) penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K-1-rating (S&P);
c) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska statens helägda bolag, Kommuninvest,
svenska kommuner och landsting;
d) kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med.
4.8 Extern placering av överskottslikviditet med placeringshorisont över 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt nedan.
a) Placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som
gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen).
b) Placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.9 med en genomsnittlig löptid på 2 år med en tillåten avvikelse plus/minus 1 år och en maximal löptid på 5 år.
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b) Ingen särskild motpart, utom svenska staten, får svara för mer än 10 procent av samtliga
placeringar med en återstående löptid över 1 år. Dock får alltid upp till 50 miljoner kronor
placeras hos en enskild motpart.
4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1 år
Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år får, utöver utlåning
inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, placeras i följande instrument.
a) Obligationer utgivna av Kommuninvest, svenska staten och svenska statens helägda bolag samt obligationer garanterade av svenska staten;
b) obligationer utgivna av svenska kommuner och landsting eller av dessa helägda bolag;
c) obligationer utgivna av motparter vars rating är lägst antingen AA- (S&P) eller A1 (Moodys).
4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar
Placering ska ta hänsyn till hur ansvarsfullt företaget agerar i sitt sociala engagemang i
samhället. Även företagets hållning ur ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv ska
beaktas.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner
och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering
medan OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi
och bekämpning av mutor.
Placeringar får inte göras i företag vars rapporterade årliga omsättning till mer än 5 procent
utgörs av vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak.
Kommunen ska undvika att placera inom fossil energi. Kommunen ska inte placera i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas,
oljesand och annan okonventionell fossil olja, eller i företag inom kolbranschen.
Förvaltaren kan använda utomstående bolag för ”screening” av investeringsbolag för att
bevaka ovan nämnda etiska hänsyn. Om placering visar sig strida mot dessa hänsyn ska
engagemanget avvecklas skyndsamt.
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5 Upplåning
5.1 Allmänt
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas av internbanken. Med upplåning avses alla former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av internbanken i Borås Stads namn. Om
verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör för koncernen förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt godkännas
av Kommunstyrelsen.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. All leasing i kommunen
beslutas av Kommunstyrelsen.
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt
som möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer.
5.2 Regler
Följande gäller vid upplåning.
a) Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på
lånedokumentation och enkel administration.
b) Upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen
ska inte förekomma.
c) Internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning.
d) Låneförfall inför årsskiften ska i möjligaste mån undvikas.
e) Upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda lånebelopp inte understiger 100 miljoner kronor.
f) Godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är skandinavisk bank med rating om
minst A- (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA- (S&P)
eller Aa3 (Moody’s).
Regler för hantering av finansieringsrisker finns i kapitel 8.
5.3 Upplåningsformer
Följande upplåningsformer är tillåtna.
a) Upplåning genom obligation eller annat löpande skuldebrev;
b) upplåning genom banklån från svensk eller utländsk bank;
c) upplåning genom skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare.
Kommunstyrelsen ska besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram och
obligationsprogram.
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6 Utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
6.1 Allmänt
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar.
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till bolagen.
6.2 Regler
Följande gäller för utlåning och borgen.
a) Internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra hand
genom att gå i borgen för upplåningen .
b) All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas.
c) All utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad.
d) All utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna.
e) Vid utlåning sker internbankens prissättning enligt 6.3.
f) Borgen får inte vara generell .
g) Underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen
innan borgen tecknas.
h) All borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande
kreditavtal ska arkiveras.
i) Vid borgen ska borgensavgift baserad på internbankens prissättning enligt 6.3 belasta
borgenstagaren.
6.3 Internbankens prissättning
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor för
att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata
aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre än de villkor bolaget
skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av nedanstående två delar.
1. En rörlig räntebas knuten till stibor 3 månader.
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad respektive
bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter på respektive kredit i kommunkoncernens samlade låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms
vid upplåningstillfället och marginalen beräknas därefter som ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern part.
För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan prissättningen utgöras av internbankens
självkostnadspris.
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Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin prissättning, dels för
att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.
6.4 Administration av utlåning
För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag
och ränteberäknar detta dagligen. Kvartalsvis debiteras respektive bolag genom att kvartalets räntekostnader dras från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken
enligt 6.3. Underlag för ränteberäkning skickas till respektive bolag månadsvis.

7 Utlåning och borgen till externa parter
7.1 Allmänt
Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om det kan anses
vara av allmänt intresse.
För extern utlåning och borgen till bolag och organisationer beslutar Kommunfullmäktige i
varje enskilt fall.
7.2 Regler
Följande gäller för att begränsa risken vid utlåning.
a) Utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, alternativt med möjlighet att årligen justera lånevillkoren.
7.3 Internbankens avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas årligen.
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8 Finansieringsrisk
8.1 Allmänt
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs på såväl kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps likviditetskriterier beaktas.
8.2 Regler
För att begränsa finansieringsrisken gäller följande.
a) Internbanken ska vid varje tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande minst 100
procent av kommunkoncernens samlade finansieringsbehov de kommande 3 månaderna
och minst 50 procent av finansieringsbehovet de kommande 12 månaderna, dock lägst 200
miljoner kronor vid varje givet tillfälle.
b) Externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3 månader.
c) Högst 40 procent av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym får förfalla
under en enskild 12-månadersperiod.
d) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens kapitalbindning (bilaga 1).
e) Internbanken ska sträva efter att ha upplånings- och kreditlöftesvolymen fördelad på
minst 3 olika upplåningsformer eller långivare.
f) Om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym beräknas överstiga 1 000
miljoner kronor ska internbanken eftersträva att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma kreditgivare/upplåningsform.
g) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor i
syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av belopp under 25
miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får
dock inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor.
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9 Ränterisker
9.1 Allmänt
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba
genomslag i finansnettot.
Majoritetsägda bolag ska enligt finansiella riktlinjer för Borås kommunkoncern utforma
strategi och riskmandat för respektive bolags räntebindning. Internbanken ska låna ut till
bolagen med rörlig räntebas via koncernkontot och göra transaktioner i räntederivat med
bolagen.
Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat, placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.
Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto
inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.
9.2 Regler
Följande gäller för hanteringen av ränterisker.
a) All utlåning till bolagen ska ske med rörlig räntebas via kommunens koncernkontostruktur.
b) All upplåning för vidareutlåning till bolagen ska som huvudprincip ske med rörlig räntebas.
c) Om upplåning för vidareutlåning till bolagen sker med fast räntebas ska internbanken
ingå de derivattransaktioner som krävs för att nå en rörlig räntebas för vidareutlåning.
d) I alla derivattransaktioner med motparter inom kommunkoncernen ska som huvudprincip ränterisken elimineras genom matchning av räntevillkor i ett externt eller internt derivat
e) undantag från punkt d) medges för derivattransaktioner under 10 miljoner kronor med
en löptid kortare än 3 år. Summan av omatchade derivat får dock inte vid vart tillfälle uppgå
till mer än nominellt 20 miljoner kronor.
f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor för
att minimera ränterisken. Undantag medges för utlåning av belopp under 10 miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får dock inte vid
vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor.
g) Om kommunen är nettolåntagare ska det finnas en tydligt definierad strategi för ränteriskhanteringen som tillsammans med metoder för uppföljning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen. Strategin ska biläggas dessa regler
i bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och
motiv för valet av strategi ska dokumenteras.
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10 Derivatinstrument
10.1 Allmänt
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument i marknaden. All användning av derivatinstrument förutsätter att internbanken har god förståelse
för instrumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har administrativa rutiner
som kan hantera dessa affärer.
10.2 Motpartsrisker
Med motpartsrisker avses risken för att motparten i derivattransaktioner inte kan fullfölja
de förpliktelser som avtalet innebär. Internbanken ska sträva efter att sprida externa motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen ska
avse nettoexponering och beakta kommunens hela engagemang med motparten.
För flexibilitet och handlingsberedskap ska internbanken så långt det är möjligt se till att
kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.
10.3 Regler
Följande gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a) Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar.
b) Kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt, swapar,
optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och valutarisker.
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före
affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av derivatinstrument innehålla en
modell för derivatinstrumentets påverkan på förfallostrukturens räntebindning.
d) Samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas kvartalsvis i månadsrapporteringen.
e) Alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan parterna.
f) kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal med minst 4
externa motparter
g) Godkända externa motparter vid derivataffärer är skandinavisk bank med rating om
minst A+ (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA- (S&P)
eller A1 (Moody’s).
h) Internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade riskmandat för externa motpartsrisker som bilägges i bilaga 1.
10.4 Internbankens avgifter
Internbankens prissättning för derivattransaktioner ska vara marknadsmässiga och utan
påslag.
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10.5 Administration av interna derivat
Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med kommunen
som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska som huvudprincip derivaten
löpa med fyra förfallodagar årligen på IMM-dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni,
september och december. Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och underlag
för debitering skickas kvartalsvis.

11 Valutarisker
11.1 Valutarisk
För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett tillhörande riskmandat. Med valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
Valutakursrisker kan uppstå inom verksamheten. I finansverksamheten uppkommer valutarisker om kommunen lånar eller placerar i utländsk valuta. I förvaltningarna uppkommer
valutarisker om kommunen upphandlar varor eller tjänster i utländsk valuta eller får bidrag
i utländsk valuta. Valutarisker i förvaltningarnas verksamheter kan vara komplexa och inte
alltid möjliga att säkra.
Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon kronor
eller mer.
Målet är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet i möjligaste mån ska begränsas.
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras.
11.2 Regler
Följande gäller för hanteringen av valutarisker.
a) Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument.
b) Valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i Kommunstyrelsen
om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer.
c) för valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på exponeringen som
bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar förvaltningen efter samråd med internbanken hur valutarisken ska hanteras.
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12 Operativa risker
12.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna
ska begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutinbeskrivningar och arbetsinstruktioner.
Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.
En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna
samma affär. Detta hanteras praktiskt genom olika behörighetsnivåer i finanssystemet, vilket säkerställer att annan person än den som genomfört affären kontrollerar och godkänner
den.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel i
processer, system eller bristande kontroll.
12.2 Regler
Följande gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a) Alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestordning eller
andra delegeringar.
b) Alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en handelsnota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen.
c) Alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra eller på
annat sätt registreras i redovisningen.
d) Alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa affärsbekräftelser.
e) Alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska löpande
och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart utredas och klaras
upp. Vid oenighet ska kommunchefen informeras.
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13 Rapportering
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels att
vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella riktlinjer
och regler för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den rapportering
som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt deras instruktioner.
13.1 Incidentrapportering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är omöjligt. Varje medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser och
incidenter till kommunchefen. Kommunstyrelsens presidium har rätt att besluta om tillfälliga avvikelser från regler för finansverksamheten och har även rätt att besluta om hur risker
som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras.
13.2 Månadsrapportering
Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt
placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är
specificerade i riktlinjerna och reglerna för finansverksamheten. Rapporteringen ska på en
aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringen av dessa för all upplåning, utlåning
och placeringar i kommunen. För de positioner där marknadsvärdet avviker från bokfört
värde ska även detta visas. Rapporteringsstruktur framgår i bilaga 2.
Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast den 7:e bankdagen i varje månad.
13.3 Rapportering från bolag och förvaltningar till internbanken
Det åligger nämnderna och styrelserna i bolagen att ge internbanken den information som
behövs för en effektiv finansiell samordning i kommunkoncernen. Internbanken ska löpande från förvaltningarna och bolagen begära in rapportering för likviditetsplanering och
planering av kommunkoncernens kapitalförsörjning.
13.4 Rapportering från internbanken till internbanksråd
Internbanken ska rapportera verksamheten till internbanksrådet. Rapporteringen ska bl a
baseras på senaste månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning av
likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för kommunkoncernen. Internbanken
ska i internbanksrådet även rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader
samt internbankens prissättning.
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13.5 Rapportering från internbanken till bolagen
Bolagen ska få motsvarande månadsrapportering som Kommunstyrelsen får enligt 13.2.
Övrig rapportering till bolagen ska bestå av en engagemangsrapport enligt rapporteringsstruktur i bilaga 2.
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Bilaga 1

Normportfölj och riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning - normportfölj och riskmandat
Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen anges som andel av internbankens
totala upplånings- och kreditlöftesvolym med kapitalbindning inom följande tidsintervall.
Intervall
Andel förfall

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

0%

60 %

40 %

0%

Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i
respektive tidsintervall.
Intervall *

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

Maximal andel

25 %

90 %

60 %

20 %

Minimal andel

0%

30 %

10 %

0%

* Notera att maximalt förfall inom en enskild 12 månadsperiod får högst uppgå till 40 procent.

Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen
förfall i något löptidsintervall måste finanschefen utan onödigt dröjsmål återställa
låneportföljen inom riskmandatet.
Strategi och riskmandat för ränteriskhanteringen
Borås Stad är inte nettolåntagare. Kommunstyrelsen har därför inte beslutat om någon
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat för stadens portfölj.
Riskmandat för motpartsrisker derivat
Exponeringen för motpartsrisker begränsas genom reglerna i tabellen nedan. Affärer som
överskrider angivna beloppsgränser får inte göras.
Beloppsgränsen för nominellt belopp ska beräknas som nettot av förlängande och
förkortande positioner per löptidsintervall. Med beloppsgräns för marknadsvärde avses
det positiva marknadsvärde som utestående derivat betingar. Marknadsvärdet beräknas
som nuvärdet av de framtida betalningsflöden som ett derivatavtal medför. Om detta
värde överskrids ska inga nya derivat, som ökar nettoexponeringen, göras med denna
motpart. Utestående derivat behöver dock inte åtgärdas. Bedömningen ska göras avseende
nettoexponering, dvs positioner med motsatt resultatexponering får exkluderas vid
bedömningen.
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Godkända motparter vid derivataffärer
Motpartskategori

Max
löptid

Nominell beloppsgräns
per motpart

Beloppsgräns
marknadsvärde

Skandinavisk bank med rating
om minst A+ (S&P) eller A1
(Moodys)

15 år

3 000 Mkr

150 Mkr per motpart

Motpart med rating om minst
AA- (S&P) eller Aa3 (Moodys)

15 år

2 000 Mkr

50 Mkr per motpart
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Bilaga 2

Rapportstruktur
Rapport

Innehåll

Mottagare

Finansrapport

Likviditetssituation

Kommunstyrelsen

Internbankens finansiering

Ekonomichef

Ränte- och kapitalbindning

Revisionschef

Internbankens snittränta och prissättning

Budgetchef

Känslighetsanalys

Bolag i kommunkoncernen

Riskanalys
Marknadsvärde av utestående derivat
Portföljdata/nyckeltal
Engagemangsrapport

Utestående skuld/fordran

Bolag i kommunkoncernen

Specifikation lån och derivat
Upplupen ränta
Internbankens snittränta
Internbankens aktuella ränta
Aktuell räntebindning
Årsredovisning

Internbankens års- och verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken månatligen, normalt
inom 7 arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för Kommunfullmäktige i
maj följande år.
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Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av
regler
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2014 läggs med godkännande till handlingarna.
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Dnr 2015/KS0596

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av kommunens
stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt
skall dokumentet omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar.
1. Förvaltning av stiftelsekapital 2014
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna.
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskiljd från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2014 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 68,9 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 62,5 mnkr föregående år. Det bokförda värdet utgörs av
det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och
minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Ökningen under 2014
beror främst på reavinster på sålda värdepapper.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2014 års utgång till 75,0
kronor (f å 69,6 mnkr). Någon nedskrivning har således inte behövt ske 2014.
Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2014 har marknadsvärdet ökat med 7,8 %.
Om hänsyn tas till under året utdelade medel har värdet ökat med 9,9 %, att jämföra
med en ökning på 8,6 % för det jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot.
Under 2014 har sammanlagt 1,5 mnkr (3,4 mnkr) delats ut till olika ändamål. Den
stora avvikelsen beror på att utdelning 2013 skedde ur Stiftelsen Familjen Emil
Schultz fond, vilken delar ut medel vart femte år.
Förvaltningsresultatet för 2014 är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr), vilket motsvarar en förräntning med 3,3 % (3,2 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2015. Enligt reglerna bör förvaltningen ge en årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock underkastat
kravet på begränsat risktagande. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i
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räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att avvika +/- 20 %). Med de mycket låga räntenivåer som råder för närvarande är det svårt
att nå 4 % i avkastning med så stor andel räntebärande papper. Eftersom kravet på
begränsat risktagande är överordnat kan därför en lägre avkastning motiveras, och
förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas avkastningskrav.
Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2014-12-31 framgår av Bilaga 1.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av Svenska
Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank Sjuhärad.
2. Översyn av regler
Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunstyrelsen förelägga Kommunfullmäktige förslag till förändringar. Ändringar
föreslås i årets översyn. Befintliga regler för förvaltning av kommunens stiftelser ändrades senast 2011 och gäller som längst till och med 2015.
Föreslagna ändringar i reglerna har tagits fram i samarbete med befintliga externa
förvaltare samt Miljöförvaltningen. Syftet med ändringarna är att:
• få tydligare och mer hanterbara förhållningsregler till förvaltarna
• anpassa reglerna till marknadsutvecklingen
• stärka skrivningen i avsnittet om etiska hänsyn
Följande förändringar föreslås:
2.1 Avsnittet ”1 Tillgångssammansättning”
Befintlig lydelse:
Placeringar ska vid varje tidpunkt utgå från en grundfördelning med 60 procent räntebärande papper
och 40 procent aktier. En avvikelse med 20 procentenheter mellan de olika placeringsformerna är
tillåten.
Med aktier jämställs sådana företagsobligationer som kan vara andelar i räntefonder.
Föreslagen lydelse:
Placeringarna ska vid varje tidpunkt utgå från grundfördelningen
- räntebärande värdepapper 60 procent
- aktier 40 procent
En avvikelse med 20 procentenheter tillåts.
Grundfördelningen är oförändrad (60 % räntebärande värdepapper och 40 % aktier
med en möjlig avvikelse upp till +/-20 %). Tidigare skrivning att företagsobligationer
jämställs med aktier tas bort. Anledningen är att skrivningen är mycket ovanlig och
försvårar en avstämning av tillgångssammansättningen. Då företagsobligationer föreslås tillhöra räntebärande värdepapper ökar i realiteten möjligt aktieinnehav något.
Tillgångssammansättningen och placeringsuppdraget för förvaltaren förtydligas även
genom ett nytt avsnitt, ”7 Placeringsuppdraget”, se nedan.
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2.2 Avsnittet ”2 Avkastningskrav”
Befintlig lydelse: Förvaltningen bör ge en årlig utdelningsbar avkastning på 4 % av förvaltat
kapital. Detta mål är dock underkastat kravet på begränsat risktagande.
Föreslagen lydelse: Förvaltningen ska ge en jämn och rimlig utdelningsbar avkastning årligen.
Skrivningen om avkastningskrav föreslås ändras. Ändringen beror på att det är olämpligt att ha en fast angiven avkastningsprocent med tanke på att marknadsläget varierar
över tiden. Med dagens låga ränteläge och med Borås Stads försiktiga placeringsstrategi med en hög andel räntebärande i tillgångssammansättningen är 4 % ett mycket
högt avkastningskrav, medan 4 % i ett annat marknadsläge kan innebära ett lågt ställt
krav. Istället tydliggörs kommunens behov att kunna ha jämna årliga utdelningar. I
separat avsnitt om jämförelseindex säkerställs att bedömning kan göras om avkastning
och kapitalutveckling är rimlig och marknadsmässig.
Skrivningen om begränsat risktagande tas bort då den är överflödig, det framgår i
avsnitten ”Tillgångssammansättning” och ”Begränsningar i risktagande”.
2.3 Avsnittet ”3 Etiska hänsyn i förvaltningen”
Befintlig lydelse:
Donationsfondsmedel ska placeras i företag som utgår från internationella normer för mänskliga
rättigheter, arbete, barnarbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Placering ska inte göras i företag
som bedriver aktiv verksamhet inom branscherna vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Med
aktiv verksamhet menas att mer än 5 procent av omsättningen kommer från dessa branscher.
Placering ska inte heller göras vid tvivel om ett företag ur etiskt perspektiv. Om tidigare gjord placering strider mot förutsättningarna ovan ska engagemanget avvecklas.
Föreslagen lydelse:
Vid investering ska hänsyn tas till hur ansvarsfullt företaget tar socialt engagemang i samhället.
Även företagets hållning ur ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv ska beaktas.
Kommunen ska eftersträva att placera endast investera i företag som följer ILO:s kärnkonventioner
och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter,
skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s
riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.
Placeringar får inte göras i företag vars rapporterade årliga omsättning till mer än 5 procent utgörs av
vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak.
Kommunen ska undvika placeringar inom fossil energi. Kommunen ska inte placera i företag som
ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av olja, gas, oljesand och annan
okonventionell fossil olja, eller i företag inom kolbranschen.
Förvaltaren kan använda utomstående bolag för ”screening” av investeringsbolag för att bevaka
dessa etiska hänsyn. Om placering visar sig strida mot dessa etiska hänsyn ska engagemanget avvecklas skyndsamt.
Med föreslagen ändring i de etiska hänsynen framhålls Borås Stads vision om social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Förslaget tydliggör de etiska kraven genom att
hänvisa till ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. Ett nytt stycke kring fossil energi tillkommer för att verka i enlighet med kommunens miljömål och verka för fossilfria placeringar. Sammantaget utvidgas och
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stärks skrivningarna kring etiska hänsyn, vilket även medför att utbudet av placeringsalternativ begränsas.
2.4 Avsnittet ”4 Begränsningar i risktagandet”
Kursrisk för aktieplaceringar
För aktieplaceringar görs inga förändringar.
Kreditrisk för räntebärande placeringar
Befintlig lydelse kreditrisk räntebärande placeringar:
Motpartskategori
motpart
1. Svenska staten samt av staten
helägda bolag
2. Överstatliga institut, som Världsbanken och Europeiska investeringsfonden, med samma rating som
svenska staten.
3. Svenska kreditinstitut eller deras
säkerställda obligationer samt svenska
kommuner och landsting med samma
rating som svenska staten.
4. Svenska kreditinstitut samt kommuner,
helägda kommunala bolag och landsting
med lägst rating K1 / A-1 / A.
5. Svenska kommuner, helägda kommunala
bolag och landsting som saknar rating.
6. Swedbank Sjuhärad.
7. Räntefonder vars placeringar överensstämmer med Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.

Maxbelopp per kategori

Maxbelopp per

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

50 procent

50 procent

20 procent

50 procent

20 procent
Se punkt 1-5

Se punkt 1-5

Föreslagen lydelse kreditrisk för räntebärande placeringar:
Placeringar får ske i såväl nominella som reala obligationer samt i penningmarknadsinstrument. Placeringar får göras i svenska obligationer och certifikat emitterade av svenska staten samt motsvarande
instrument för finansiella institutioner ägda eller garanterade av svenska staten samt i;
- svenska företagscertifikat med lägst K1 rating, härav får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner
kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst kort rating P1, Moody´s, A1, Standard & Poor, härav får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst lång rating BAA Moody´s , BBB Standard & Poor, härav får ingen
investering överstiga 2 miljoner kronor per emittent.
Begränsningar här ovan gäller inte vid placeringar i ränte- och obligationsfonder med god riskspridning.
Placeringar i ränte- och obligationsfonder med inslag av så kallade ”high yield”-obligationer (värdepapper
motsvarande S&P rating BB+/K4 eller lägre) får inte överstiga 30 procent av totala andelen räntebärande placeringar.

Föreslagna ändringar innebär en förenkling för förvaltaren att säkerställa att placeringar sker inom mandatet, genom att ha beloppsgränser per motpart istället för totala
procentandelar. Företagsobligationer omdefinieras som nämnts ovan till räntebärande
placering, och förs in i riskmandaten. Med nuvarande marknadsläge ger räntebärande
placeringar mycket låg avkastning. För att kunna nå en avkastningsnivå som möjliggör
rimliga årliga utdelningar föreslås att placering tillåts i företagsobligationer ner till
BBB-rating samt i ränte- och obligationsfonder med inslag av lägre rating. Däremot
föreslås inte den övergripande andelen aktier ökas. Vald andel aktier är förhållandevis
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låg i jämförelse med andra offentliga stiftelseförvaltare, vilket kan motivera en viss
ökad risktillåtelse inom räntebärande placeringar.
Valutarisk
Befintlig lydelse valutarisk:
Samtliga räntebärande papper ska vara nominerade i svenska kronor.
Föreslagen lydelse valutarisk:
Samtliga individuella räntebärande värdepapper ska vara nominerade i svenska kronor.
Avseende valutarisk tilläggs att alla individuella placeringar ska vara nominerade i
svenska kronor. Fondplaceringar tillåts således vara nominerade i andra valutor.
Likviditetsrisk
Befintlig lydelse likviditetsrisk:
Placering får endast ske i papper med hög likviditet. Köpkurs ska kunna ställas vid anmodan och
full likvid ska erhållas senast 5 dagar efter försäljning.
Föreslagen lydelse likviditetsrisk:
Placering får endast ske i papper med hög likviditet.
Avseende likviditetsrisk förkortas skrivningen, befintlig lydelse anses överflödig.
Ränterisk
Befintlig lydelse ränterisk:
Ränterisken i räntebärande papper ska begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen
sätts till högst 3 år.
Föreslagen lydelse ränterisk:
Stycket om ränterisk förslås tas bort. Befintlig lydelse anses överflödig, ränterisken
hanteras i stycket om ”kursrisk för räntebärande”.
2.5 Avsnittet ”5 Derivat”
Befintlig lydelse:
Optioner och terminer får inte användas. Andra derivatinstrument kan användas om samtliga underliggande tillgångar är fondpapper eller penningmarknadsinstrument från motpart som godkänts
ovan under Begränsningar i risktagande.
Föreslagen lydelse:
Optioner och terminer får inte användas individuellt i förvaltningen. Däremot är det tillåtet med
derivatinstrument underliggande i aktiefonder samt ränte- och obligationsfonder.
Derivat föreslås fortsatt inte vara tillåtet för individuella placeringar. För att inte
omöjliggöra placering i fonder tillåts dock derivatinstrument underliggande i aktieoch räntefonder.
2.6 Avsnittet ”6 Jämförelseindex”
Befintlig lydelse:
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att förvaltningen knyts till ett noterat index.
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Föreslagen lydelse:
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att förvaltningen knyts till ett noterat och jämförbart index mot respektive marknad samt att dessa index ska vägas ihop till ett benchmark.
För att förenkla jämförelse och möjliggöra bedömning av förvaltaren läggs skrivning
till om att indexet ska fungera som ett benchmark.
2.7 Avsnittet ”7 Placeringsuppdraget”
Befintlig lydelse:
Föreslagen ny lydelse:

7 Placeringsuppdraget
Förvaltaren får placera i finansiella instrument. Placeringar får ske såväl direkt i överlåtbara värdepapper som indirekt i fondandelar.
Intervallen avser andel av förvaltade tillgångar, inklusive likvida medel på avkastningskonto.
Förvaltaren ska se till att fördelningen av depåns tillgångar inte avviker från riktvärdena i denna
punkt. Om så skulle ske, till exempel till följd av marknadsförändringar, ska förvaltaren snarast
vidta lämpliga åtgärder.
Tillgångsslag
Minimum
Aktierelaterade Finansiella instrument:
varav svenska
varav utländska

Depån totalt, %
Riktvärde
Maximum

20%
20%
0%

40%
30%
10%

60%
40%
20%

40%

60%

80%

0%

0%

0%

Räntebärande Finansiella instrument:
Alternativa investeringar
(hedgefonder, aktieindexobligationer, ränteindexobligationer, strukturerade produkter,
ETF: er)

Placeringsuppdraget för förvaltaren förtydligas genom ett nytt avsnitt, där det i tabellform klargörs godkända mandat och där det framgår att förvaltaren får placera i fonder. Där tydliggörs också att det enbart är aktie- och ränterelaterade tillgångar som
godkänns. Alternativa placeringar såsom hedgefonder och strukturerade produkter är
inte godkända. Främsta skälet till detta är att de kan vara svårbedömda ur riskhänseende.
2.8 Avsnittet ”8 Enhandsengagemang”
Befintlig lydelse:
-
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Föreslagen ny lydelse:

8 Enhandsengagemang
En enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern (svensk eller utländsk), får utgöra maximalt 15 procent av det sammanlagda marknadsvärdet av depån. Denna begränsning gäller inte
placeringar i fonder.
Detta är ett nytt avsnitt och läggs till för att begränsa en enskild emittents andel av det
totala placerade kapitalet, och kompletterar begränsningarna i risktagande i avsnitt 4.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2014 läggs med godkännande till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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2 Förvaltning av stiftelser

Regler för förvaltning
av kommunens stiftelser
Merparten av de stiftelser som kommunen förvaltar har ett evigt syfte. Ett grundläggande krav på kapitalförvaltningen är därför att långsiktigt behålla tillgångarnas reala
värde. Detta ska ske med hög säkerhet i placeringar och val av motparter. Samtidigt
ska ändamålet med stiftelserna tillgodoses så långt det är möjligt genom avkastningskrav för såväl utdelning som kapitalutveckling.
Förvaltningen kan ske genom extern eller egen förvaltning. Vid extern förvaltning
ska avtal träffas med utgångspunkt i dessa regler. Den externa förvaltningen kan
vara diskretionär, vilket innebär att förvaltaren gör ny- och omplaceringar vid tidpunkter som bedöms mest lämpliga.
1 Tillgångssammansättning
Placeringarna ska vid varje tidpunkt utgå från grundfördelningen
- räntebärande värdepapper 60 procent
- aktier 40 procent.
En avvikelse med 20 procentenheter tillåts.
2 Avkastningskrav
Förvaltningen ska ge en jämn och rimlig utdelningsbar avkastning årligen.
3 Etiska hänsyn i förvaltningen
Vid investering ska hänsyn tas till hur ansvarsfullt företaget tar socialt engagemang i
samhället. Även företagets hållning ur ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart perspektiv ska beaktas.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och
skydd mot diskriminering medan OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör
miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen,
beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.
Placeringar får inte göras i företag vars rapporterade årliga omsättning till mer än 5
procent utgörs av vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak.
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Kommunen ska undvika placeringar inom fossil energi. Kommunen ska inte placera
i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion
av olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja, eller i företag inom kolbranschen.
Förvaltaren kan använda utomstående bolag för ”screening” av investeringsbolag för
att bevaka dessa etiska hänsyn. Om placering visar sig strida mot dessa etiska hänsyn
ska engagemanget avvecklas skyndsamt.
4 Begränsningar i risktagande
Placeringar av stiftelsernas kapital ska ske så att riskerna minimeras. Följande riskbegränsningar ska gälla för olika slag av placeringar.
Kursrisk för aktier
Den aktiespecifika risken ska begränsas genom diversifiering. Aktierna ska spridas
på ett flertal olika branscher, och endast i börsnoterade företag. För placering i aktiefond krävs att fonden står under Finansinspektionens tillsyn. Marknadsvärdet på en
viss aktie får utgöra högst 10 procent av aktieinnehavet.
Den marknadsspecifika risken kan begränsas genom diversifiering på olika geografiska marknader. För att undvika ett ensidigt beroende av den svenska aktiemarknaden och minska konjunkturkänsligheten kan en del av exponeringen ske mot utländska börser. Den utländska exponeringen får inte ske genom enskilda aktier utan ska
ske via aktiefonder eller instrument kopplade till utländska aktieindex. Maximalt 20
procent av kapitalet får vara exponerat mot utländska börser.
Kursrisk för räntebärande
Placeringar får ske i såväl nominella som reala obligationer samt i penningmarknadsinstrument. Placeringar får göras i svenska obligationer och certifikat emitterade av
svenska staten samt motsvarande instrument för finansiella institutioner ägda eller
garanterade av svenska staten, samt i
- svenska företagscertifikat med lägst K1 rating, härav får ingen investering överstiga
nominellt 5 miljoner kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst kort rating P1, Moody´s, A1, Standard & Poor,
härav får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst lång rating BAA Moody´s , BBB Standard & Poor,
härav får ingen investering överstiga 2 miljoner kronor per emittent.
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Begränsningar här ovan gäller inte vid placeringar i ränte- och obligationsfonder
med god riskspridning. Placeringar i ränte- och obligationsfonder med inslag av så
kallade ”high yield”-obligationer (värdepapper motsvarande S&P rating BB+/K4
eller lägre) får inte överstiga 30 procent av totala andelen räntebärande placeringar.
Valutarisk
Samtliga individuella räntebärande värdepapper ska vara nominerade i svenska kronor.
Likviditetsrisk
Placering får endast ske i papper med hög likviditet.
5 Derivat
Optioner och terminer får inte användas individuellt i förvaltningen. Däremot är det
tillåtet med derivatinstrument underliggande i aktiefonder samt ränte- och obligationsfonder.
6 Jämförelseindex
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att förvaltningen knyts till ett
noterat och jämförbart index mot respektive marknad samt att dessa index ska vägas
ihop till ett benchmark.
7 Placeringsuppdraget
Förvaltaren får placera i finansiella instrument. Placeringar får ske såväl direkt i överlåtbara värdepapper som indirekt i fondandelar.
Intervallen avser andel av förvaltade tillgångar, inklusive likvida medel på avkastningskonto.
Förvaltaren ska se till att fördelningen av depåns tillgångar inte avviker från riktvärdena i denna punkt. Om så skulle ske, till exempel till följd av marknadsförändringar, ska förvaltaren snarast vidta lämpliga åtgärder.
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Tillgångsslag		
Depån totalt, %
					
Minimum
Riktvärde
Maximum
Aktierelaterade finansiella instrument:
- varav svenska
- varav utländska

20
20
0

40
30
10

60
40
20

Räntebärande finansiella instrument:

40

60

80

Alternativa investeringar
(hedgefonder, aktieindexobligationer,
ränteindexobligtioner, strukturerade
produkter, ETF:er)

0

0

0

8 Enhandsengagemang
En enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern (svensk eller utländsk),
får utgöra maximalt 15 procent av det sammanlagda marknadsvärdet av depån.
Denna begränsning gäller inte placeringar i fonder.
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9 Uppföljning
Stadskansliet ska årligen redovisa resultatet av kapitalförvaltningen till Kommunstyrelsen. Samtidigt ska Kommunstyrelsen ompröva dessa regler och föreslå eventuella
ändringar.
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Bilaga 1

Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls Stipendiefond
Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond
H Thorens stiftelse fågelkolonin
Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta
Britta och Evald Samens stipendiestiftelse
Övriga stiftelser
Totalt

Bokfört värde
26 382 905
10 303 369
8 001 763
640 444
366 724
23 175 714

Marknadsvärde
28 178 885
11 263 859
8 684 843
812 563
647 903
25 431 410

Förvaltningsresultat
784 559
279 164
229 866
-7 421
6 702
740 200

68 870 919

75 019 463

2 033 070

Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

20 229 966
22 843 999
21 970 685
22 564 920
23 357 088
23 279 008
26 382 905

20 229 966
24 148 753
24 564 167
23 094 012
23 611 927
25 971 524
28 178 885

Årsresultat

8,5%
10,9%

-1 404 645
2 607 208
703 511
1 206 445
734 168
1 403 420
3 070 572

Utdelning
680 000
772 000
776 500
647 000
898 000
610 000
617 950

Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

8 215 164
9 101 865
9 615 430
9 992 189
10 143 114
9 221 856
10 303 369

8 213 709
9 816 902
10 692 857
10 217 119
10 662 934
10 428 608
11 263 859

Årsresultat

8,0%
8,0%

-496 531
881 626
528 640
376 760
52 536
481 090
1 164 826

Utdelning
1 951 000
0
0
0
0
1 500 000
0

H Thorens stiftelse fågelkolonin

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

6 060 398
6 512 687
6 773 008
7 125 436
7 140 067
7 465 399
8 001 763

6 105 349
7 516 887
7 857 516
7 217 261
7 310 509
8 203 522
8 684 843

Bokfört värde

Marknadsvärde

647 594
687 272
695 619
711 001
721 784
647 865
640 444

647 594
699 750
808 180
731 441
774 509
748 035
812 563

Årsresultat

5,9%
7,8%
Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

-1 037 133
421 358
582 901
461 760
144 272
408 465
755 686

Årsresultat

8,6%
8,6%

30 905
39 678
8 347
15 382
11 907
-6 919
-7 421

Utdelning
51 159
175 914
61 177
138 973
133 373
129 698
156 771

Utdelning
78 940
0
0
0
0
67 000
0

Britta och Evald Samens stipendiestiftelse

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

375 249
365 810
368 172
364 402
364 390
364 605
366 724

407 877
484 332
526 057
488 903
488 883
649 115
647 903

Bokfört värde

Marknadsvärde

12 033 106
18 846 100
19 477 568
19 902 191
20 662 578
21 522 591

12 033 106
19 920 504
21 459 296
19 902 191
21 153 465
23 618 835

Årsresultat

-0,2%
0,5%

20 201
6 671
8 366
3 760
3 371
5 093
6 702

Utdelning
0
16 110
6 004
7 530
3 384
4 877
4 583

Övriga stiftelser

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31

Årsresultat
-477 451
1 590 337
795 189
1 055 507
1 264 965
1 972 922

Utdelning
401 951
139 298
829 649
603 233
505 984
1 110 709
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra åt Tekniska nämnden att i samarbete med Kommunstyrelsen utreda trafiksituationen kring Åsvägen i
Hässleholmen. De boende och verksamma i stadsdelen ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Motionen bifalles.

2015-09-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0339 311
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 73 22
Datum/avdelningschef: 2015-08-04 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
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Dnr 2012/KS0339

Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP),
Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson
(C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen
Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD) har motionerat om att uppdra åt Tekniska nämnden att
 Se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen
 Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.
Motionärerna skriver att vägen används som genomfartsled till Brämhult, att vägen
delar området Hässleholmen i två delar med skolor/förskolor på båda sidor och affärscentrum Hässle torg på ena sidan vägen. Motionärerna hänvisar till en undersökning där de boende upplever att gatan utgör en barriär mellan kvarteren och att trafikanterna inte respekterar hastighetsbegränsningen. Det finns ett antal gångtunnlar och
en förhöjning i gatan vid Hässle torg. Dessvärre finns det många som inte använder
tunnlar då man kanske tycker att det är obehagligt eller av ren bekvämlighet och istället tex går rakt över gatan eller utmed gatan som saknar trottoarer för att komma till
busshållplats vid Fjärdingskolan. Ingen särskild hastighetsbegränsning gäller utanför
skolorna. Motionärerna menar att det är ett under att ingen olycka inträffat hittills.
Hela trafiksituationen behöver ses över för att minska genomfartstrafiken och bidra
till att Hässleholmen blir ett enat område.
Motionen har 2012 varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnd
Öster och Tekniska nämnden. Mycket har genomförts kring att tex minska olycksrisker, men mer kan göras.
Tekniska nämnden föreslog att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att
tillsammans med Tekniska nämnden se över hela trafiksituationen på Hässleholmen.
Nämnden informerade också om åtgärder som är gjorda bl a hastighetssänkning, förhöjt övergångsställe, nya busshållplatser, ändrat utformning av parkering, ny in- och
utfart, anlagt ny gång- och cykleväg, skärmat gångytor mot körytor, beskärning av
buskar, belysning, vägvisning, klottersanering och separering av trafikantgrupperna
gående och cyklande genom tunnlar. Att förändra Åsvägens funktion så radikalt som
motionärerna föreslår kräver en översyn av trafiknätet inom ett större område av de
östra stadsdelarna. Går det att förändra funktionen på Åsvägen och finna alternativa
vägar för den trafik som Åsvägen idag rimligen ska bära? Ansvaret för en sådan studie
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menar Tekniska nämnden vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvaret
för den övergripande trafikplaneringen i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden vill tillstyrka motionen med tillägget att Samhällsbyggnadsförvaltningen bör vara med i arbetet med att se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen. Nämnden menar att det inte räcker med genomförandeåtgärder när det gäller att komma till rätta med trafikproblemen kring Åsvägen i Hässleholmen, utan att problemet kring att minska de barriäreffekter som idag upplevs
och förbättra trafiksituationen måste utredas på ett övergripande plan.
Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker motionen och ser positivt på att det görs en översyn
av trafiksituationen gällande Åsvägen på Hässleholmen. Vägen delar området och
skolor, förskolor och boenden finns på båda sidor om vägen. Trafiken är intensiv och
hastigheten upplevs som hög. Utmed vägen finns gångtunnlar och ett övergångsställe
vid torget som inte alltid används utan människor väljer andra ställen att korsa den
starkt trafikerade vägen. För att besöka torget, skolor och förskolor måste boende ta
sig genom gångtunnlar eller via upphöjda övergångsstället mitt för torget. Gångtunnlarna upplevs av många otrygga vissa tider på dygnet. Människor är ibland bekväma
och tänker inte på riskerna utan väljer kortaste vägen till sitt mål, tex utmed vägen till
busshållplatserna trots avsaknad av trottoarer. Nämnden ser det av stor vikt att en
översyn görs av trafiksituationen på Åsvägen och att boenden på Hässleholmen får
vara delaktiga i arbetet kring trafiksituationen.
Efter remissrundan har en omorganisation genomförts mellan nämndernas ansvarsområden, vilket innebär att Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande trafikplanering och Tekniska nämnden har ansvaret för mer detaljerad trafikplanering.
Svaret på motionen bör ses i kombination med svar på en annan motion: Utveckling
av Hässleholmen 2010/KS0204, från Kjell Classon (S).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra åt Tekniska nämnden att i samarbete med Kommunstyrelsen utreda trafiksituationen kring Åsvägen i Hässleholmen. De boende och verksamma i stadsdelen ska ges möjlighet
att delta i arbetet.
Motionen bifalles.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

MOTION

Kommunfullmäktige
2012-04-12

Ett enat Hässleholmen
Åsvägen går från Hultamotet vid Rv40 och genom Hässleholmen till Smörhulegatan. Vägen
används som genomfartsled till Brämhult av många trafikanter och hastigheten är begränsad
till 50 km i timmen.
Vägen delar området Hässleholmen i två delar. Skolor och förskolor ligger på båda sidor om
gatan samt affärscentrumet Hässle torg ligger på ena sidan vägen. Vid en undersökning gjord
av AB Bostäder, Kommundelskontoret Brämhult och Hyresgästföreningen, som presenterades
2007, framförde de boende att de upplevde att gatan utgör en barriär mellan kvarteren och att
trafikanterna inte respekterar hastighetsbegränsningen.
Det finns ett antal gångtunnlar under Åsvägen och dessutom en förhöjning i gatan vid Hässle
torg. Dessvärre är det många som inte använder dessa. Orsakerna kan vara att man tycker att
det är obehagligt att gå genom tunneln eller att det är av ren bekvämlighet. Vid
Fjärdingskolan till exempel går personer rakt över gatan och/eller utmed gatan som saknar
trottoarer för att komma till busshållplatsen. Det är ett under att ingen olycka inträffat hittills!
Ingen särskild hastighetsbegränsning gäller idag utanför skolorna.
Hela trafiksituationen behöver ses över för att minska genomfartstrafiken och bidra till att
Hässleholmen blir ett enat område. Trafiken från Brämhult in till centrala staden kan
exempelvis ledas via Smörhulegatan ut på Rv40. Ytterligare åtgärd kan vara att införa
hastighetsbegränsning till 30 km/tim mellan Smörhulegatan och förbi Fjärdingskolan.
Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att Kommunfullmäktige i Borås stad beslutar
att uppdra åt Tekniska nämnden att:

‐
‐

Se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen.
Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.

Anne-Marie Ekström (FP)
Anna Christensen (M)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)
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2012-09-19

2012/326 331 15

Alf Iwarson 033-35 74 55

Kommunstyrelsen

Motion om ett enat Hässleholmen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0339
Tekniska nämndens beslut
Föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Tekniska
nämnden se över hela trafiksituationen på Hässleholmen.
Tekniska nämndens yttrande:
Åsvägen, matargatan genom hela Hässleholmen är ursprungligen planerad och
utformad för 70 km/h. Detta var också den högsta tillåtna hastigheten i området från
början av 1970-talet fram till 1990-talet, då dåvarande trafiknämnden tog initiativ till
en sänkning av den högsta tillåtna hastigheten från 70 till 50 km/h. Man kan tycka
vad man vill om detta men en av tankarna bakom utformningen var att man skulle få
snabba och säkra matar- vägar till och inom stora bostadsområden som till exempel
Åsvägen och Lars Kaggsgatan. Fotgängares och cyklisters säkerhet var, ansåg man,
tillgodosedd genom de planfria korsningarna i form av gång- och cykeltunnlar som
var anlagda, en vid korsningen Åsvägen/Brämhultsvägen/Solvarvsgatan,en mitt
emellan Distansgatan och Våglängdsgatans södra ände, en strax öster om
Gäsenevägen och en väster om Hybergsvägen. Tilltron till denna lösning var stor. Nu
med facit i hand kan vi konstatera att människor gärna utsätter sig för stor fara genom
att i plan korsa gatan på diagonalen rakt över gångtunneln hellre än att välja en några
meter längre och naturligtvis säkrare väg genom tunneln.
Åt denna inställning kan Tekniska förvaltningen inget mer göra än att skärma
gångytor från körytor. Detta är också gjort så långt som det låter sig göras.
Förvaltningen har också försökt att med olika medel göra så att gående och cyklande
känner sig säkrare i tunnlarna genom beskärning av buskage, bättre belysning, tydlig
vägvisning, klottersanering och separering av trafikantgrupperna gående och cyklande
genom tunnlarna.
Förutom ovan nämnda hastighetssänkning och andra åtgärder, har Tekniska
förvaltningen genomfört flera större trafiksäkerhetshöjande åtgärder. På Åsvägen i
höjd med Hässle torg har vi ett förhöjt övergångsställe anlagts och nya busshållplatser
på ömse sidor om detta. I samarbete med AB Bostäder har vi ändrat utformningen på
parkeringen vid Hässle torg och anlagt en ny ut- och infart från Åsvägen till
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Våglängsgatan väster om Gäsenevägen. Senare har också en gång- och cykelbana
anlagts utmed Åsvägens norra sida mellan Hybergsvägen och Gäsenevägen.
Under de tio senaste åren har även Dammgatan mellan Kyrkvägen och
motorvägen/Rv 40 byggts för att underlätta för de som bor i den nordöstra delen av
Brämhult att köra bil in till stadens centrum via Rv40.
Ombyggnationen av Hybergsvägens anslutning till Åsvägen och Smörhulegatan genom en
cirkulationsplats var också den avsedd att underlätta för övriga brämhultsbor att på samma
sätt komma till centrum via Smörhulegatan och motorvägen. Cirkulationsplatsen i
korsningen Åsvägen/Brämhultsvägen/Solvarvsgatan byggdes bland annat för att minska
kötider under högtrafik för de som skall ut till Hultamotet och Rv 40 från lasarettsområdet.
Förvaltningen har haft på förslag att på den aktuella sträckan av Åsvägen, bygga så
kallade timglashållplatser, busshållplatser där bussen hindrar all trafik när den står och
tar upp och släpper av passagerare, men efter argument från Räddningstjänsten har
dessa planer inte fullföljts.
Sedan Åsvägen anlades på tidigt sjuttiotal har således tidigare Gatukontoret numera
Tekniska förvaltningen varit med och bidragit till många förändringar för att försöka
anpassa Åsvägen till den funktion den har idag.
Gatunätet inom Hässleholmen kommer säkert att vara i förändring också under
många år framöver, men att göra som motionärerna föreslår, att sänka tillåten
hastighet på Åsvägen till 30 kmh, är ingen fungerande lösning, då acceptansen hos
och efterlevnaden av trafikanterna för reglering av en hastighet kräver att
utformningen av gaturummet överensstämmer med den beslutade hastigheten. Vare
sig Fjärdingsskolan eller Bodaskolan ligger i direkt anslutning till Åsvägen. Barnens
skolvägar till dessa är väl utformade och rationellt dragna gång- och cykelvägar med
planfria gång- och cykeltunnlar, varför en hastighetssänkning förbi dessa inte kan
anses vara befogad av skälet att barnen skulle behöva korsa Åsvägen i plan.
Dagens utformning gynnar också kollektivtrafiken attraktivitet och utryckningsfordon
genom bättre framkomlighet och därmed kortare res- och insatstider.
Att förändra Åsvägens funktion så radikalt som motionärerna föreslår kräver en
översyn av trafiknätet inom ett större område av de östra stadsdelarna.
Går det att förändra funktionen på Åsvägen och finna alternativa vägar för den trafik
som Åsvägen i dag rimligen skall bära?
Ansvaret för en sådan studie vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har
ansvaret för den övergripande trafikplaneringen i kommunen.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Ordförande
Gunnar Isackson
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Dnr 2012/SDNO0071

Handläggare:
Eva Aspman
033-35 52 13

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Ett enat Hässleholmen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0339
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen om ett enat
Hässleholmen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen förslås att kommunfullmäktige i Borås ska ge Tekniska nämnden i
uppdrag att se över trafiksituationen på Åsvägen på Hässleholmen. Motionärerna
yrkar att innevånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i arbetet.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att det görs en översyn av
trafiksituationen gällande Åsvägen på Hässleholmen.
Åsvägen delar området och skolor, förskolor och boenden finns på båda sidor
om vägen. Trafiken är intensiv och hastigheten upplevs som hög.
Utmed vägen finns gångtunnlar och ett övergångsställe vid torget som inte alltid
används utan människor väljer andra ställen att korsa den starkt trafikerade
vägen.
Nämnden ser det av stor vikt att boenden på Hässleholmen får vara delaktiga i
arbetat kring trafiksituationen.
Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen yrkar motionärerna att kommunfullmäktige i Borås ska ge Tekniska
nämnden i uppdrag att se över trafiksituationen gällande Åsvägen på
Hässleholmen. Motionärerna önskar att innevånarna på Hässleholmen ges
möjlighet att delta i arbetet.
Åsvägen delar området Hässleholmen, det finns boenden, förskolor och skolor
utmed båda sidorna av vägen. För att besöka torget, skolor och förskolor måste
boenden ta sig genom gångtunnlar eller via upphöjda övergångsstället mitt för
torget. Gångtunnlarna upplevs av många otrygga vissa tider på dygnet.

BESLUT
Datum 2012-06-14
Handläggare:
Eva Aspman
033-35 52 13
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Dnr 2012/SDNO0071

Människor är ibland bekväma och tänker inte på riskerna utan väljer kortaste
vägen till sitt mål.
Åsvägen är en genomfartsled mot Brämhult. Trafiken är intensiv och hastigheten
upplevs som hög, hastigheten är begränsad till 50 km/tim. Vid busshållplatserna
går människor över- och utmed vägen trots avsaknad av trottoarer. Hela
trafiksituationen längs Åsvägen är riskfylld för gångtrafikanter.
Trafikverket och NTF förespråkar 30 km/tim på gator och vägar i närheten av
skolor där många gåenden och cyklister rör sig. Riksdagen ser med hänvisning till
FN:s konvention om barns rättigheter trafiksäkerhetsinsatser som skyddar barn
mycket angelägna.
Nämnder ser stor oro på att det kan ske olyckor när barn och vuxna korsar
vägen på ej markerade platser.
Tidigare träffar med boenden i området har frågan om trafiksituationen
diskuterats, hur tryggheten ska förbättras längs vägen. Nämnden ser det som
viktigt att de som bor på Hässleholmen blir lyssnade på och delaktiga i arbetet.
Stadsdelsnämnder ser mot bakgrund av trafiksituationen på Åsvägen det av stor
vikt att en översyn görs.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande
Rita Johansson
Stadsdelschef
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Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Fler gångoch cykelvägar behövs i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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2012/KS0394

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Fler
gång- och cykelvägar behövs i Borås
Kerstin Hermansson (C) har den 5 september 2012 inlämnat rubricerade motion.
I motionen föreslås att Borås Stad omgående tar initiativ till att i samverkan med
trafikverket planera, projektera och budgetera för att snarast färdigställa gång –
och cykelvägarna mellan Sandhults tätort och dess idrottsplats samt Kinnarumma – Fagersberg.
Följande yttranden har inkommit:
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att genomförandet av sträckan Kinnarumma – Fagersberg bör uppskjutas till dess att åtgärdsobjekten i Cykelhandlingsplanen 2012 för Borås Stad är genomförda.
Tekniska nämnden har inget att erinra vad avser ambitionen att tillskapa fler
gång- och cykelvägar i Borås kommun. Formerna för genomförandet bör dock
formaliseras så att väghållaren tar detta ansvar.
Miljö- och Konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Fritids och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Väster och Öster tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Norr och Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över
motionen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen.
Kommunala Funktionshindersrådet tillstyrker motionen.
Centrala Pensionärsrådet tillstyrker motionen.
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Kommunstyrelsen anser i likhet med Tekniska nämnden att Borås Stad tar och
har tagit stort ansvar vad gäller utbyggnad av cykelvägar inom kommunens gränser. Detta gäller såväl inom det egna väghållningsområdet som där Trafikverket
är väghållare.
Styrelsen stödjer vidare Tekniska nämndens synpunkt att ”Vis av erfarenhet kan
Tekniska nämnden konstatera att det finns inget att vinna på att Borås Stad tar
ansvar för planering och projektering utmed vägar där Trafikverket är väghållare,
snarare tar det längre tid när kommunen ska tillämpa Trafikverkets regelverk
med förstudie och arbetsplan.”
Styrelsen anser vidare att de i motionen framhållna objekten i Sandhult och Viskafors/Kinnarumma får hanteras i det nya förlaget till cykelvägsplan som håller
på att tas fram. Dessa får prioriteras i förhållande till övriga angelägna GC-vägar/banor inom planen och därefter läggas in i kommunens investeringsplanering.
Styrelsen menar vidare att Tekniska nämnden inte bör ta på sig ansvaret för
projektering och kontroll av ytterligare objekt. Kommunens roll bör inskränka
sig till att vara medfinansiär.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Borås 2012 05 09
Motion till kommunfullmäktige

Fler gång och cykelvägar behövs i Borås
Vi har alla en önskan om att Borås skall bli en ännu bättre stad när det gäller tillgänglighet
och säkerhet.
Vi arbetar också med att Borås skall bli en cykelkommun. Flera gång‐ och cykelvägar är också
på gång att iordningställas, det är bra!
Det är viktigt att cykelnäten blir heltäckande i centrala Stan och att det finns säkra gång‐ och
cykelvägar i samhällena och i de mindre orterna.
Det är också känt att det tar lång tid mellan idé, beslut och färdigställande av olika
infrastrukturprojekt. Gång‐ och cykelvägar är inget undantag.
Det finns många vägar som är farliga och behöver åtgärdas ur säkerhetssynpunkt. Vi vill lyfta
fram två vägsträckor som saknar gång och cykelväg.
‐

‐

Dels är det vägsträckan mellan Sandhults tätort till dess idrottsplats, utmed väg 1762.
Efter den vägsträckan finns också en kyrkogård belägen. Vägen är hårt trafikerad, och
invånarna vågar inte gå eller cykla till nämnda platser för det är för farligt.
En annan vägsträcka som saknar gång‐ och cykelväg är sträckan Kinnarumma –
Fagersberg. Här behövs en gång och cykelväg för att binda ihop orterna Kinnarumma
– Viskafors.

Båda dessa farliga vägsträckor har diskuterats i många år och nu måste något hända!
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
‐

Att Borås Stad omgående tar initiativ till att i samverkan med trafikverket planera, projektera
och budgetera för att snarast färdigställa gång‐ och cykelvägar på de två ovan nämnda
vägsträckorna.

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Kerstin Hermansson
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Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
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Alternativt förslag
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås
spola WC:n
Annette Carlson (M) har 25 april 2013 lämnat motion När vågar Borås spola
WC:n. Motionen föreslår att vid byggande av kommunala anläggningar och
lägenheter successivt fasa ut det gamla systemet och sträva efter att i framtiden
välja ekologiska lösningar när det gäller avlopp, toalett- och hushållsavfall, samt
att genom information påverka privatpersoner och byggentreprenörer att välja
ekologiska lösningar när det gäller nybyggnationer av avlopp, toalett- och
hushållsavfall.
Motionen har sänts på remiss till Borås Energi och Miljö AB, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och konsumentnämnden.
Borås Energi och Miljö AB anser att förslaget är bra i det avseendet att man
framhäver alternativa miljövänliga lösningar. Systemet är dock ännu inte
utvecklat för annat än småskaliga lösningar och är således ännu inte ett alternativ
för en stor stad som Borås. Bolaget svarar att Borås Stad nu gör en stor
miljöinvestering genom att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Investeringen i
detta verk ska säkerställa att avloppshanteringen blir ett miljöeffektivt system för
hela staden för lång tid framöver.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar att förutsatt att infrastrukturen finns ser man
inga hinder för att Borås Energi och Miljö AB provar alternativa lösningar för
stadens tekniska system. Nämnden framhåller att det inte framgår av motionen
hur man ser utvecklingen för befintligt bostadsbestånd. Eftersom Samhällsbyggnadsnämnden samråder med Miljö- och konsumentnämnden samt Borås Energi
och Miljö AB i samband med detaljplaner har de möjlighet att driva lösningar
med alternativa VA-system i samband med planprocess.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen men betonar vikten av att
alla led i avloppshanteringen är lösta för att få ett kretsloppsanpassat system.
Avfallsplanen bör kompletteras med en strategi om hur olika avloppsfraktioner
från källsorterade avloppssystem ska ta som hand och återföras till kretsloppet.

2 (2)
2015-10-12

2013/KS0360 429

Kommunfullmäktige godkände i september 2010 Vattenresursprogrammet. I
detta fick Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med VA-ansvarig
nämnd/bolag uppdraget att upprätta en VA-plan. Avsikten är att motionens
innehåll behandlas i arbetet med denna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Motion

2013-04-25

När vågar Borås spola WC:n?
Miljödebatten är ständigt pågående och det diskuteras utsläppsrätter, miljöbilar, industriernas
utsläpp i våra vattendrag, energisnåla hus och miljövänlig el. Nu är det hög tid att vi i en
miljövänlig stad som Borås frågar oss varför vi år 2013 fortfarande använder oss av något så
otidsenligt och miljöförstörande som vattentoaletter. Det borde inte byggas ett enda nytt hus
eller lägenhet med den gamla traditionella toalösningen.
På flera platser i Sverige har man kommit långt på detta område och utvecklingen går
snabbt framåt.
Ett exempel är kvarteret Porten i Hagebyområdet i Norrköping där man har varit igång sedan
1997. Ekohuset är ansluten till de kommunala systemen när det gäller fjärrvärme och vatten,
men avloppsledningarna är helt kapade. Toalettavfallet separeras i dubbeltoaletterna, där
urin går till speciella tankar som tömmas av ekologiskt inriktade bönder och det fekalierna
transporteras ner till en komposttrumma. I trumman blandas avföringen med hushållsavfall
och skruvas fram till mylla på bara sex veckor. Komposten läggs för efterkompostering i en
liten kompostlada på baksidan av fastigheten och används sedan som jord i de små
odlingslotter som hör till huset. Resten av avloppsvattnet renas med hjälp av ett UV-filter och
förs sedan ut till trekammarbrunnar och till en rotzonsanläggning i närheten.
Ett annat exempel är Göteborgsföretaget Again som säljer miljövänliga avloppslösningar. De
har utvecklat en teknik för att återföra näring från hushållens toalettavlopp. Den går ut på att
man extraherar näringen ur urin och får då en pulverform som är lätt att transportera till
lantbrukskunder och är fritt från hormoner och läkemedel. Pulvret är ett gödningsmedel som
kan ersätta en liten del av den konstgödsling med fosfor och kväve som sker idag.
Det är hög tid att Borås tar ansvar för framtiden och börjar bygga ekologiska hus som
separerar och återvinner det som med vattnet annars hamnar i reningsverket, och att vi
strävar efter att påverka privata aktörer att göra detsamma.
Min förhoppning är att vi om några år hittar vattenklosetten där den hör hemma, på ett
museum.
Jag föreslår kommunfullmäktige besluta
Att

vid byggandet av kommunala anläggningar och lägenheter succesivt fasa ut
det gamla systemet och sträva efter att i framtiden välja ekologiska lösningar
när det gäller avlopp, toalett- och hushållsavfall.

Att

genom information påverka privatpersoner och byggentreprenörer att välja
ekologiska lösningar när det gäller nybyggnationer av avlopp, toalett- och
hushållsavfall.

Annette Carlson (M)

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP): Etablera en textilvandringsled med miljöoch industritema
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ge Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att tillsammans med andra berörda
aktörer ta fram ett förslag till en textilvandringsled med miljö- och industritema.
Samt i övrigt bifalla motionen.

2015-09-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0546 269
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 3.8.2015/bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2013/KS0546 269

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP): Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema
Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-22 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger uppdrag till miljöförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett
förslag till en vandringsled enligt motionens intention som fullmäktige kan ta ställning
till.
Motionens intention är att etablera en permanent industrivandringsled som inte
nödvändigtvis behöver vara bemannad. Motionen har inte varit remitterad.
Textilstaden Borås bär på spännande och levande industrihistoria. I staden finns det
bevarat en hel del historisk bebyggelse med anknytning till den textila produktionen
längst Viskan som är angeläget att lyfta fram for Boråsare och besökare utifrån. Miljöförvaltningen arrangerade tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden en spännande
stadsvandring för de deltagarna som deltog i Sveriges Ekokommuners årkonferens
2013-04-25. Stadsvandringen hade ett textilt tema som även lyfte kopplingen till miljöfrågan på ett intressant sätt. Motionärerna anser att det hade varit spännande med
en etablering av en permanent industrivandringled med ovan sagda tema. Vandringsleden behöver inte nödvändigtvis vara bemannad utan kan utgöras av en led som är
konstnärligt och tydligt utmärkt på den fysiska kartan och på en digital karta över
Borås. Leden bör innehålla informationsskyltar med förklarande text och/eller fotografier samt QR-koder som hänvisar till mer information.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och konsumentnämnden i uppdrag att tillsammans med
andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en textilvandringsled med miljö- och industritema.
samt i övrigt bifalla motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering
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Motion - texiilwndring - G q le D r i ~

Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema

Textilstaden Borås bär på spännande och levande mdqtrihistoria. I staden finns det bevarat en hel del
historisk bebyggelse med anknytnmg till den textila produktionen längst viskan som ar angeläget att Sftas
fiam for Boråsare och besökare utdifin. För en tid sedan annordnade miljöforvaltningen tillsammans
med sa~nhäilsbyggnadsnämndenen spanannde stadsvandring for de deltagarn som deltog Sveriges
Ekokommuners årkonferens (20 13-04-25). Stadsvandringen hade ett textil tema som aven lyfle
kopplingen till mijöfiågan på ett Intressant satt. Etablering av ett permanent Industrivandringled med
ovan sagda tema hade varit spännande. Vandringsleden behöver inte nödvändigtvis vara bemannad
utan kan utgöras av ett led som ar konstnärligt och tydligt utmärkt på den @siska gatan och på en digrtal
karta över Borås. Leden bör innehålla informationsskyltar med förklarande text ochleller fotografier
samt QR-koder somhänvisar till mer information

Yrkande:

att fullmaktige ger uppdrag till miljöforvaltningen och samhällsb,vggnadsförvaltningen att
tillsammans med andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en vandringsled enligt motionens
intention som fullmäktige kan ta ställning till.
Heiti Ernits (W)
Thomas Wingren (W)
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SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att detaljplanelägga området.

2015-09-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0324 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-06-26 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2015/KS0324 214
Ert dnr BN2015-495

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Sparsör,
Sölebo 1:54 m.fl.
Förtätning av bostäder i kollektivtrafikstråk är positivt och bidrar dessutom till
förbättrad service och handel i Fristad.
Inom området finns många frågeställningar som behöver utredas innan en byggnation
kan vara möjlig, detta utreds lämpligtvis i detaljplaneprocessen. Kompensationsåtgärder enligt grönområdesplanen bör tillämpas.
Plankostnadsavtal ska tecknas innan planarbete kan påbörjas.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att
detaljplanelägga området.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för del av Alideberg,
Glesvingen 17
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen.

2015-09-16
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-16
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0444 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-09-14 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2015/KS0444 214
Ert dnr BN2015-932

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för del av Alideberg,
Glesvingen 17
Det är bra att få fler boende i Knallelandsområdet, där befintlig infrastruktur kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Avståndet till Älvsborgsbanan är ganska litet vilket kräver
studier av hälsa och säkerhet i ett tidigt skede.
Kommunsstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att
ändra detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS
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E-POST
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BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om upphävande av fastighetsplan för Göta,
Silverpoppeln
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att upphäva fastighetsplanen så att tänkt fastighetsreglering kan ske enligt detaljplanen för Silverpoppeln 5 m.fl.

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0551 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 30.9.2015/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2011/KS0551 214
Ert dnr BN2011-000902

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om upphävande av fastighetsplan för
Göta, Silverpoppeln
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att upphäva fastighetsplanen så att tänkt fastighetsreglering kan ske enligt detaljplanen för Silverpoppeln 5 m.fl.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
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

SP8

BESLUTSFÖRSLAG

Lokalisering av förskola på Hässleholmen
Stadskansliet har i nära samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Öster, Borås Energi och Miljö samt
Borås Elnät tagit fram lokalisering för förskola.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0302 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 30.9.2015/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2013/KS0302 214

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalisering av förskola på Hässleholmen
Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att
hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I
denna omgång har Hässleholmen studerats.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för
att se på möjligheterna att etablera förskola på nedanstående plats samt höra berörd
Stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Stadsdelsnämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan alternativt
bygglov.
Området ligger i hörnet av Tunnlandsgatan/Gäsenevägen och utgör idag en dunge
med tät lövvegetation. Borås Stad är markägare för merparten av ytan. Markförvärv
av del av fastigheten Stången 6 (AB Bostäder i Borås) kan bli aktuell för att optimera
förskolans lekytor.
Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
Kopia till:
Samhällsbyggnadsnämnden
SDN Öster
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BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm,
Hamstern 1 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Genomförandebeskrivningen bör förtydligas så att avtal tecknas innan detaljplanen antas. I övrigt ingen erinran.

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0756 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 30.9.2015/ bh

Programområde: 2

Sida
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Dnr 2013/KS0756 214
Ert dnrBN2013-1914

Avd: Strategisk samhällsplanering/Markavdelningen
Handläggare: Karin Johansson/ Elisabeth Eickhoff

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Nedre
Norrmalm, Hamstern 1 m.fl.
Genomförandebeskrivningen bör förtydligas så att avtal tecknas innan detaljplanen
antas.
I övrigt ingen erinran.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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BN 2013-1914

Detaljplan för Nedre Norrmalm
HAMSTERN 1 m.fl.
Borås Stad

SAMRÅD normalt planförfarande

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten
planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov
för studentbostäder har getts. Fastighetsägaren vill
utöka antalet studentbostäder samt permanenta de
som redan ﬁnns. Planen tillåter förutom bostäder även
kontor, tillfällig vistelse (exempelvis vandrarhem) samt
handel.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

Instans/datum
DEL. 2015-08-18

GRANSKNING

-

REVIDERING

-
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-
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-
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SAMRÅD

Planbeskrivning
Detaljplan för Nedre Norrmalm,
HAMSTERN 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 17 augusti 2015
1. Inledning

knappt en kilomter och till Knalleland cirka 500 meter.
Planområdet är drygt 7400 m2 stort och omfattar
fastigheterna Hamstern 1, 2 och 3 samt delar av
Norrmalm 1:1. Fastigheterna Hamstern 1 och 3 är i
privat ägo medan Hamstern 2 och Norrmalm 1:1 ägs
av kommunen.

2. Tidigare ställningstaganden

1.1 Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är
fastigheten planlagd för industriverksamhet men
tillfälliga bygglov för studentbostäder har getts.
Fastighetsägaren vill utöka antalet studentbostäder
samt permanenta de som redan ﬁnns. Planen tilllåter förutom bostäder även kontor, tillfällig vistelse
(exempelvis vandrarhem) samt handel.
1.2 Handlingar

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

Planområdet tillhör stadsdelen Nedre Norrmalm och
ligger mellan Sagagatan och Tallåsgatan i korsningen
med Brahegatan. Från området till högskolan är det

2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har 2014-02-14 §85 beslutat uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten
att upprätta detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1. Planuppdraget har initierats av att fastighetsägaren vill bygga ﬂer studentbostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2014-04-10 §SBN
2014-000127 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för fastigheten Hamstern 1.
Fastighetsägaren har sedan beslut om uppdrag begärt
att även Hamstern 3 ska ingå i detaljplanen.
2.2 Borås 2025

Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Borås
2025 Vision och strategi, som beskriver vad Borås
ska sträva efter att uppnå. Visionen innehåller sju
strategiska målområden och handlar bl a om att Borås
ska vara en plats där många människor möts, att alla
ska ta ansvar för barn och unga, att företagen ska
växa genom samverkan och att Borås centrum ska bli
livligare med ﬂer bostäder.
Detaljplanen bidrar till visionen genom att möjliggöra
en förtätning i närheten av stadskärnan i beﬁntligt
bestånd med ﬂer studentlägenheter. Planförslaget
bidrar därmed särskilt till att nå målområdet om en
livskraftig stadskärna.
2.3 Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att skapa
en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till
bl a följande mål; Begränsad klimatpåverkan (centralt
läge nära kollektivtraﬁk, beﬁntligt byggnadsbestånd
får ny användning) samt God bebyggd miljö (komplettering med ﬂer bostäder i ett attraktivt läge nära
centrum).
2.4 Miljömål för Borås

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige december 2012. För att nå de nationella miljökvalitetsmålen har Borås Stad valt att arbeta med fyra
prioriterade områden: Hållbara perspektiv, Hållbar
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat
område har ett antal mål och etappmål utarbetats,
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där tanken är att etappmålen ska uppnås under tiden
2013–2016. Det mål och etappmål som främst berör
planarbetet är: Mål 5. Borås planerar för ett hållbart
samhälle.
2.5 Översiktliga planer

Gällande översiktsplan, antagen 2006 (ÖP06), anger
grunddragen för mark- och vattenanvändningen i
Borås och behandlar bebyggelseutvecklingen inom
kommunen. Till ÖP06 hör ett antal bilagor som
visar möjlig markanvändning för olika områden. I
kartbilaga för Centrum ingår det aktuella planområdet
i ett utredningsområde där lämplig markanvändning
ska studeras vidare. I pågående förslag till Strategisk
plan för Knalleland har industriområdet som kvarteret
Hamstern tillhör, angetts som lämpligt område att
utveckla för bostadsändamål.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Hamstern 1 består idag till största delen av hårdgjorda
ytor för parkering och körytor. Det ﬁnns en mindre
dunge av lövträd i den södra delen av fastigheten, och
längs med Tallåsgatan ﬁnns en trädrad med uppvuxna
lövträd. Aktuellt planförslag speciﬁcerar inte byggrätten till en viss del av tomten, utan reglerar endast omfattningen av tillåten byggarea, varför fördelningen av
ytor kan komma att förändras. Exploatören har dock i
dagsläget inga planer på att bygga en ny byggnad utan
vill utveckla den beﬁntliga. Förändringen i mark och
vegetation bedöms därför som minimal.

2.6 Gällande detaljplaner

För planområdet gäller stadsplan P402 som vann laga
kraft 1973. Planen anger ändamålet småindustri för
kvarteret Hamstern. Genomförandetiden har gått ut.

4.1.2 Geoteknik

2.7 Bostadsförsörjningsprogram

Större delen av planområdet är sedan tidigare bebyggt
och det har därför inte bedömts nödvändigt att göra
en geoteknisk utredning i samband med planarbetet.

I Borås Stads bostadsförsörjningsprogram, antaget av
Kommunfullmäktige april 2009 och reviderat augusti
2013, anges riktlinjen att: ”Kommunen ska beakta
behovet av studentbostäder i planeringen och ska
samverka med andra intressenter för att tillmötesgå
behovet”.

4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas
som normalriskområde för radon gäller generellt att
man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon
lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från
Boverket, att grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i
kontakt med jorden utformas så att luft från marken
förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därför ges åt håltagningar i golvet
för genomföringar etc. Åtgärder för att klara tillåten
radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen
av eventuell nybyggnation.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7 i
Miljöbalken.
Närliggande järnväg Älvsborgsbanan utgör riksintresse för kommunikation. Detta innebär att den ska
skyddas mot åtgärder som kan hindra eller försvåra
utnyttjandet av järnvägen som kommunikationsled.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt. Planområdet ligger inom utredningsstråket för
Götalandsbanan, vilken också utgör riksintresse för
kommunikation, men då ändringen avser ett beﬁntligt
hus är bedömningen även här att riksintresset inte
påverkas negativt.

4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom eller i
angränsning till planområdet och inte heller någon
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
4.2 Bebyggelseområden

Planområdet berörs inte av strandskydd från närliggande vattendrag.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB.
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4.2.1 Bostäder

Kvarteret Hamstern ligger i utkanten av ett bostadsområde med fristående villor och ﬂerfamiljshus i
två-tre våningar. De ﬂesta husen är i sutteräng med en
källarvåning samt har sadeltak. Källarplanen används

5

både som bostäder och för verksamheter. Inom
området är det i övrigt en stor spridning på stilar och
material, men ljust putsade fasader dominerar.
Beﬁntlig byggnad inom fastigheten Hamstern 1 är
i sutteräng i två plan, med fasader av tegel och med
plåtdetaljer kring fönstren. Byggnaden är cirka 60
meter lång och har entréer både mot Sagagatan och
mot den övre delen av fastigheten, längs med Tallåsgatan. Idag används drygt hälften av byggnaden för
studentbostäder, resten används som kontor och lager.
Eftersom gällande plan för kvarteret anger småindustriändamål är de delar som används för studentbostäder endast beviljade med tillfälligt bygglov.

Beﬁntlig byggnad till höger i bild, sedd från Sagagatan.

På fastigheten Hamstern 3 ﬁnns ett mindre garage,
delvis inbyggt i kullen, samt en lastbrygga med
skärmtak.
Aktuellt planförslag möjliggör att de beﬁntliga
studentbostäderna kan permanentas och att verksamheten kan utökas med ﬂer bostäder.
4.2.2 Arbetsplatser

Fastigheten Hamstern 1 ingår i ett större verksamhetskvarter där de angränsande fastigheterna innehåller
lagerförsäljning och konsultverksamhet av olika slag.
I kvarteret direkt väster om fastigheten, längs med
Sagagatan ﬁnns det även ett företag som tillverkar
etiketter för textila produkter. Närliggande handelsområdet Knalleland har många arbetsplatser inom
handel och kontor.

Beﬁntligt garage på fastigheten Hamstern 3.

Aktuellt planförslag tillåter förutom bostäder även
handel, kontor och tillfällig vistelse vilket möjliggör att
företag kan etablera sig inom fastigheten.
4.2.3 Offentlig service

Närmaste förskola är Tokarpsbergs förskola som
ligger vid Norrmalms kyrka, cirka 500 meter öster
om planområdet. Där ﬁnns även Bergdalskolan med
klasser från förskoleklass till årskurs 6. Äldre elever
hänvisas till Engelbrektskolan och Viskastrandsgymnasiet.

Beﬁntlig byggnad, sedd från Tallåsgatan.

4.2.4 Kommersiell service

Närmaste dagligvaruhandel ligger inom drygt 400 meters gångavstånd från fastigheten. Annan kommersiell
service återﬁnns på drygt 500 meters gångavstånd.
4.2.5 Tillgänglighet

Beﬁntlig byggnad kan angöras både vid entréplan och
från våning två vid Tallåsgatan. Omgivande mark är
i stort sett hårdgjord och har inga större lutningar.
En trädbevuxen slänt skiljer de två nivåerna åt men
beﬁntlig byggnad har hiss. Det ﬁnns möjlighet att
parkera nära båda entréerna.
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Beﬁntlig byggnad är i sutteräng. Mellan Sagagatan och Tallåsgatan skiljer det en våning.
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4.4 Gator och trafik

4.2.6 Byggnadskultur och gestaltning

Fastigheten Hamstern 1 ingår i ett verksamhetskvarter
där det är en stor spridning av storlek, material och
utseende bland de beﬁntliga byggnaderna. Mellan
fastigheten och närmaste bostadshus är det drygt 30
meter. Fastigheterna skiljs åt av en slänt med lövträd.
Aktuellt detaljplaneförslag reglerar inte byggnadens
utseende annat än till byggarea och höjd. Detta då
beﬁntlig byggnad inte har bedömts vara en del av
ett större sammanhang där fasadutformningen är en
viktig del av helheten. Enligt gällande plan ﬁnns möjligheten att bygga ett högre hus än beﬁntlig byggnad.
I den gällande planen får man bygga +26,0 meter över
stadens nollplan (1973), vilket enligt dagens höjdsystem motsvarar en höjd på cirka +156,11. Beﬁntlig
byggnads nockhöjd ligger på cirka +149.

4.4.1 Gatunät

Planområdet ligger i utkanten av det ﬁnmaskiga
gatunät som bildar kvarterstrukturen för stadsdelen
Nedre Norrmalm. Området nås både från Sagagatan
och Tallåsgatan, vilka i sin tur kopplar till Vegagatan
och Brahegatan och i förlängningen till Knallelandsrondellen och Skaraborgsvägen. Tallåsgatan
är en återvändsgata som har sin vändzon strax norr
om planområdet medan Sagagatan fortsätter runt
kvarteret. Båda gatorna traﬁkeras främst av besökare
och boende till fastigheterna längs med gatorna.
På Sagagatan förekommer en mindre andel tung
traﬁk, men bedömningen är att den är i såpass liten
omfattning att den inte inverkar störande på bostäder.
Beﬁntlig infrastruktur bedöms klara ett eventuellt
genomförande av aktuell detaljplan eftersom en utökning av antalet studentbostäder inte beräknas tillföra
en större mängd traﬁk.

Aktuellt detaljplaneförslag tillåter en maximal nockhöjd om +156,5 över grundkartans nollplan. Detta är
i stort i linje med redan tillåten höjd i gällande plan.
Avrundningen uppåt från +156,11 till +156,5 är gjord
utifrån att man idag generellt isolerar taken mer än
tidigare.

4.4.2 Gång- och cykeltrafik

Längs båda sidor om Brahegatan och längs med
Sagagatans västra sida ﬁnns trottoarer för gående
men en separat cykelbana saknas. Överlag bedöms
traﬁksäkerheten samt tillgängligheten för gående och
cyklister som bra. Järnvägen kan korsas på två ställen
i planområdets närhet. Korsningen vid Albanorondellen / Vegagatan är ljus- och bomreglerad medan den
norr om planområdet, vid Sagagatan består av en
gångtunnel under järnvägen.

4.3 Friytor
4.3.1 Lek och rekreation

På cirka 300 meters avstånd når man parkerna Borgarparken, Tallåsparken samt Sagaparken och Sagavallens
idrottsområde. Både Borgarparken och Sagaparken
har lekplatser och promenadstråk. Det lite större
grönområdet Tokarps berg ligger drygt 500 meter från
planområdet.

Sektion A-A
Beﬁntligt hus i förhållande till omgivningen.

Kartan visar var sektion A-A är dragen.

Skala 1:1000

Sektion A-A
Skala 1:1000
Sektionen illustrerar hur det skulle kunna se ut om beﬁntlig
byggnad byggs på upp till föreslagen maximal nockhöjd.
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4.4.3 Kollektivtrafik

Tillgången till kollektivtraﬁk från planområdet
är mycket god, med ﬂertalet anknytningar till
Resecentrum, Södra torget och Högskolan. Till
busshållplatsen Elinshöjd är det cirka 250 meter och
till hållplatsen Albanoliden cirka 350 meter. Elinshöjd
traﬁkeras av stadsbusslinje 13 som avgår med sex
avgångar/veckodag respektive fyra avgångar/helgdag
från och till Södra torget. Albanoliden traﬁkeras av
stadsbusslinjerna 1, 3, 11 och 30 med destinationerna
Sjöbo-Hässleholmen, Almenäs/Ishallen-Svensgärde,
Sjöbo-Brotorp samt Holmen-Tosseryd. Turtätheten är
god både vardagar och helger från Albanoliden.
4.4.4 Parkering

Idag ﬁnns 12 parkeringsplatser i anslutning till entréerna mot Tallåsgatan och 12 platser i anslutning till
entrén mot Sagagatan. Enligt kommunens nu gällande
p-norm bör man räkna med 9 bilplatser/1000 m2
bostadsyta för beﬁntliga ﬂerbostadshus i Norrmalm.
Detta ger ett behov på cirka 8 p-platser (inklusive
besöksparkering) efter utökningen av antalet studentrum. Beﬁntlig parkering är då tillräcklig även efter
utökningen.

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall,
Sveriges Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig,
säker och estetisk, följas.
4.6 Risker och störningar
4.6.1 Buller

Gällande riktvärden för buller utomhus är 55 dBA
ekvivalent ljudnivå sett över ett dygn och 70 dBA
maximal ljudnivå vid uteplats. Enligt Borås Stads
översiktliga bullerkartering är ekvivalent bullernivå
för järnväg och väg inom planområdet under gällande
riktvärden. Maximal ljudnivå vid uteplats påverkas
inte direkt av buller från väg men ligger på gränsen
för buller från järnväg. Riktlinjen är att maximalnivå
vid uteplats i anslutning till en bostad får överskridas
högst fem gånger per timme. Sett till att stora delar av
planområdet har värden långt under rekommenderade
ljudnivåer så är bedömningen att även vid en framtida
traﬁkökning går det att uppnå en bra ljudmiljö inomhus samt säkerställa en ljudskyddad uteplats inom
planområdet.

4.4.5 Angöring/utfarter/varumottag

Planområdet kan angöras både från Sagagatan och
från Tallåsgatan. Idag sker in- och utfarten in till
området från Tallåsgatan via en del av fastigheten
Norrmalm 1:1. I gällande plan är denna del planlagd
som allmän platsmark med ändamålet Park. I aktuellt
planförslag ingår den i kvartersmarken för bostadsändamål. Detta möjliggör att marken kan fastighetsregleras till Hamstern 1 samt att ansvaret för skötsel och
drift tydliggörs.
4.5 Teknisk försörjning

Kommunalt vatten och avlopp ﬁnns kopplat till
fastigheten idag. Beﬁntliga system bedöms klara den
tänkta utökningen utan att åtgärder behöver vidtas.
Beﬁntlig byggnad är ansluten till fjärrvärme och till
elledningar i Tallåsgatan.

Kartan visar ekvivalent nivå för väg och järnväg tillsammans.

4.5.1 Dagvatten

Anslutningspunkt till servisledning för dagvatten ﬁnns
i Sagagatan. För att få koppla till allmän dagvattenledning krävs det för fastigheter som har en hårdgjord yta
större än 2500 m2 att fördröjningsåtgärder ska vidtas.
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3
per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Idag är cirka
950 m² hårdgjort på det övre planet mot Tallåsgatan,
och cirka 650 m² på det nedre planet mot Sagagatan.
4.5.2 Avfall

Kartan visar maximal nivå för väg.
Legend ekvivalent:
45-49 dbA
55-59 dBA
50-54 dBA
60-64 dBA

Beﬁntligt miljöhus är placerat på gården mot Tallåsgatan.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Fler användningar gör planen mer ﬂexibel och
anpassningsbar utifall förändrade behov uppstår i
området. Samtidigt är det positivt med en variation
av funktioner utifrån att området befolkas över olika
tider över dygnet och att det inte enbart blir bostäder i
området utan även en del närservice.
Själva användningen bostäder innebär boende av
varaktig karaktär och användningen detaljhandel
medger verksamheter som tillhandahåller varor eller
tjänster framförallt till privatpersoner. Detaljhandel
tillåts enbart i bottenvåningen mot Sagagatan eftersom
Tallåsgatan är en återvändsgata och inte är lämpad för
den typ av traﬁk som handel kan generera.

Kartan visar maximal nivå för järnväg.
Legend maximal:
50-59 dbA
60-69 dBA
70-79 dBA

Inom användningen kontor ryms tjänsteverksamhet
med liten eller ingen varuhantering. Användningen
tillfällig vistelse innebär alla typer av tillfällig övernattning såsom t.ex. hotell eller vandrarhem. Konferenslokaler ingår också i denna användning.

80-89 dBA
>=90 dBA

4.6.2 Farligt gods

De risker som har identiﬁerats för planområdet är
förknippade med farligt gods-traﬁken på Älvsborgsbanan. En detaljerad riskbedömning har gjorts av
WSP (WSP 2014-09-15) för att utreda risknivåerna för
bostäder inom planområdet.
Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna
visar att inga riskreducerande åtgärder behöver
vidtas för det undersökta planområdet eftersom
både individ- och samhällsrisken understiger DNV:s
riskkriterium bortom 25 meter från Älvsborgsbanan.
Inom 25 meter från Älvsborgsbanan kommer dock
individrisken att överstiga DNV:s riskkriterium men
då planområdet är placerat cirka 100 meter från
Älvsborgsbanan påverkas inte planområdet av detta.
Risknivån för planområdet bedöms nå en låg och
acceptabel nivå med dess nuvarande placering.
I yttrande daterat 2015-01-09 anger SERF (Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund) att Räddningstjänsten inte har detaljstuderat riskanalysen men har av
riskanalysens slutsats kunnat konstatera att det inte är
troligt att mindre förändringar i detaljer i riskanalysen
kommer att påverka slutresultatet. Vidare refererar
man till andra riskanalyser längs med Älvsborgsbanans
sträckning i vilka det också går att utläsa att det är en
tolerabel riskbild 100 meter från spåren.

5. Förklaring av planbestämmelser
Syftet med detaljplanen är att permanenta beﬁntliga
studentbostäder. Användningen för planområdet
blir dock inte speciﬁkt studentbostäder utan BHKO:
Bostäder, Detaljhandel, Kontor och Tillfällig vistelse.

SAMRÅD

Kvartersmarken får en byggrätt som motsvarar maximalt 35% av fastighetsarean. Arean på kvartersmarken
uppgår till cirka 4770 m2 vilket innebär att cirka 1670
m2 kan byggas. Detta möjliggör en viss utökning
jämfört med beﬁntlig byggnad. Högsta tillåtna nockhöjd är +156,5 meter över nollplanet vilket är i nivå
med, respektive cirka 3,5 meter lägre än nockhöjden
för byggnaderna på Brahegatan 7 och 9. Beﬁntlig
byggnad består idag av två våningar med en nockhöjd
på cirka +149, vilket innebär att det är möjligt med
en påbyggnad med ytterligare två våningar. I princip
är det ingen höjning i tillåten nockhöjd jämfört med
gällande plan.
Delar av området är markerat med kryssmark vilket
innebär att området endast får bebyggas med komplementbyggnader. Inom kryssmarkerat område kan
exempelvis miljöhus eller cykelhus uppföras. Parkering
och angöring är också möjligt inom kryssmarkerat
område. Det kryssmarkerade området säkerställer ett
visst avstånd mellan ovanliggande bostadsfastigheter
och aktuell byggrätt. Avståndet från byggrätt till
närmaste bostadsfastighet är cirka 25 meter.
Planbestämmelse om att dagvatten ska kunna fördröjas gäller för hela kvartersmarken.
För att säkerställa att bottenvåningen mot Sagagatan
inte blir helt sluten utifall en ny byggnad skulle
uppföras ﬁnns en planbestämmelse som reglerar att
bostadsentré ska ﬁnnas mot gatan.
Då planområdet ligger inom 150 meter från järnvägen
där farligt gods transporteras rekommenderas att
friskluftsintag placeras vända bort från järnvägen.
Detta är en försiktighetsåtgärd som minskar individ-
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risken utifall att en olycka sker längs med järnvägen.
Planbestämmelse som reglerar detta gäller inom hela
kvartersmarken.
När den gällande planen för området upprättades
1973 var tanken att vägarna i området skulle få en
annan sträckning än de beﬁntliga dragningarna, något
som aldrig genomfördes. För att bättre spegla verkligheten planläggs därför fastigheten Hamstern 2 som
gatumark. I gällande plan är Hamstern 2 planlagd för
småindustri.
Den del av Hamstern 1 och 3 som i gällande plan är
planlagd som park föreslås i aktuellt förslag bli till
kvartersmark. Marken är idag i privat ägo och består
av en relativt brant slänt med litet rekreationsvärde för
allmänheten. Även den del av Norrmalm 1:1 som är
planlagd som park och som används för in- och utfarten till fastigheten Hamstern 1 blir till kvartersmark.
En ändring av användningen för dessa delar tydliggör
skötselansvar samt gör det möjligt att fastighetsreglera
in- och utfarten till fastigheten Hamstern 1.
Fastigheten Hamstern 2 med
användningen småindustri;
är gata i verkligheten.

Del av fastigheterna
Hamstern 1 och 3
med användningen
park; är i privat ägo.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår nedan av
konsekvensbeskrivningen.
6.2 Hållbar utveckling

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens
spelregler som avser att vägleda till en hållbar bebyggelsestruktur:
•

Planförslaget innebär en förtätning i beﬁntlig
stadsstruktur med en möjlig omvandling av
industri-/kontorslokaler till studentbostäder.
Detta innebär en större variation av bebyggelsen
och kan stärka beﬁntlig handel och service i
stadsdelen.

•

Planförslaget har tillgång till ett bra utbud av
kollektivtraﬁk och tillskottet av bostäder kan
ytterligare stärka kollektivtraﬁken. Området är bra
försörjt med gångvägar och acceptabelt traﬁksäkert att nå med cykel.

•

Beﬁntlig byggnad är ansluten till fjärrvärmenätet.

•

Bostäderna får nära till ﬂertalet grönområden.

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till gällande
markanvändning.
6.3 Miljö
6.3.1 Konsekvenser för angränsande fastigheter

Del av fastigheten
Norrmalm 1:1 med
användningen park;
används för in- och
utfart till Hamstern 1.
Planmosaik för gällande plan från 1973 där gult är bostäder,
brunt är handel, grönt är park, vitt är gata och blått är industri/småindustri. Aktuellt planområde är markerat med röd
linje.

6. Konsekvenser
6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planområdets tillåter användning för bostäder, kontor, handel
och tillfällig verksamhet. Planbestämmelser begränsas
byggrättens storlek och volym samt placering.
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Planförslaget leder inte till en negativ omgivningspåverkan vad gäller tillförsel av farliga ämnen, buller etc.
Bostäder genererar generellt mindre störningar till sin
omgivning än industri. En förändrad användning från
småindustri till bostäder innebär dock att avståndet
mellan närliggande industriverksamheter och bostäder
minskar. Närheten till bostäder är något som det
tas hänsyn till i miljötillståndsprövningar och som
påverkar vilken typ av verksamhet som får etablera sig
i närområdet eller hur mycket störningar en verksamhet får generera. Beroende på vilken typ av verksamhet som vill etablera sig på angränsande fastigheter
kan det bli aktuellt med en miljötillståndsprövning.
Bedömningen är att konsekvenserna för angränsande
fastigheter blir acceptabla utifrån att planförslaget
följer den långsiktiga visionen om en ändrad användning för kvarteret.
6.3.2 Stadsbild

Planbestämmelser som reglerar byggarea, högsta
totala nockhöjd och bebyggelseförbud säkerställer att
detaljplanens byggrätt samspelar med sin omgivning
vad gäller skala och placering.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

6.3.3 Ändamålsenlig struktur

6.5.6 Skyddsavstånd

Planförslaget innebär en förtätning och ett effektivt
användande av beﬁntlig infrastruktur såsom gator, VA,
fjärrvärme och kollektivtraﬁk.

Behov av skyddsavstånd bedöms inte ﬁnnas i eller i
anslutning till planområdet.

6.3.4 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.

6.5.7 Övriga störningar

Tillgänglig koppling mellan utemiljöns två nivåer
sker invändigt med hjälp av hiss i beﬁntlig byggnad.
Utvändigt förbinds nivåerna via en gångväg direkt
söder om planområdet.

6.5.8 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
avsevärt av riskerna förknippade med transport av
farligt gods. Avståndet till farligt godsled är cirka
100 meter. En riskutredning har gjorts som visar att
avståndet är acceptabelt för bostäder.

6.4 Sociala värden

Planförslaget innebär en förtätning och en ökad
variation i bebyggelsen. Fastigheten utökas med ﬂer
bostäder samtidigt som kontorsverksamhet fortsatt
kan behållas i beﬁntliga lokaler och även utökas med
handelslokaler. Det ger utrymme för ett varierat
stadsliv, med många olika invånare och besökare
under olika tider på dygnet. Bostäder innebär en ökad
närvaro kvällstid vilket kan stärka upplevelsen av
trygghet i området.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 (fem) år efter att planen
har vunnit laga kraft.
7.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

6.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

7.3 Planavgift

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p g a den
verksamhet som medges i detaljplanen.
6.5.2 Risk för höga vattenstånd och förorening av
grundvatten

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

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

Utredningar avseende risker utgör planunderlag.
7.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Ny användning innebär en mindre risk för att föroreningar tillförs grundvattnet än beﬁntlig användning
småindustri.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar

6.5.3 Förorenad mark

Arbetet har skett i samverkan med markägaren.

En översiktlig inventering av verksamhetshistoriken
(potentiellt förorenande verksamheter) har gjorts för
planområdet. Inga kända förorenande verksamheter
har funnits inom planområdet.

Planavdelningen

6.5.4 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på traﬁkmiljön.
Fler studentbostäder genererar ingen större mängd
traﬁk.

Andreas Klingström

Elina Friberg

planchef

planarkitekt

6.5.5 Buller

Med hänsyn till Borås Stads översiktliga bullerkartering bedöms risken för att människor blir störda av
buller som mycket liten. Se mer under rubriken 4.6.2.
Buller.

SAMRÅD
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Nedre Norrmalm,
Hamstern 1 m.fl., Borås Stad, upprättad den 17 augusti 2015
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av
plankartan och planbestämmelserna.
Idag är området planlagt för industriverksamhet men
tillfälliga bygglov har getts för studentbostäder.
Syftet med detaljplanändringen är att ändra ändamål
från småindustri till främst bostäder och på så sätt
möjliggöra permanent bygglov för de beﬁntliga
studentbostäderna.
Avsikten med genomförandebeskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanändring.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Yngve
Hanson Fastighets AB, nedan kallad fastighetsägaren,
och avser att möjliggöra byggandet av ﬂer studentbostäder.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

3 kvartalet 2015

Granskning

4 kvartalet 2015

Antagande

1 kvartalet 2016

Laga kraft

1 kvartalet 2016

Genomförandetiden är 5 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
2.3 Huvudmannaskap

Borås Stad är huvudman för den allmänna platsmarken inom detaljplanen.
2.4 Avtal

Del av Norrmalm 1:1 som ägs av kommunen och
som används av fastighetsägaren för in- och utfart till
Hamstern 1 ska säljas till fastighetsägaren. Avtalet ska
tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägoförhållanden

Hamstern 1 och 3 ägs av fastighetsägaren medan
Hamstern 2 och del av Norrmalm 1:1 ägs av kommunen.
3.2 Fastighetsbildning

Plangenomförandet kommer att kräva förändringar i
fastighetsindelningen. Del av fastigheterna Hamstern
1 och 3 är planlagt som park i gällande detaljplan. Del
av Norrmalm 1:1 är också planlagt som park men
används för in- och utfart till Hamstern 1. Parkmarken
ändras till kvartersmark med samma ändamål som för
resten av fastigheterna Hamstern 1 och 3. Åtgärdena
kan genomföras genom planändring följt av fastighetsreglering.
Hamstern 2 är planlagt som småindustri i gällande
plan men används i verkligheten för gatumark. Fastigheten får ändrad användning och ska fastighetsregleras
till Norrmalm 1:1.
Hamstern 3 planeras att överföras till Hamstern 1
genom fastighetsreglering.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
När planen vinner laga kraft kan erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomföras.
Detaljplanen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
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2.2 Genomförandetid

3.3 Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan och kostnader för ovanstående fastighetsbildningsåtgärder fördelas mellan kommunen och
fastighetsägaren efter vad som anses egna åtgärder.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4. Tekniska frågor

4.5 Bulleråtgärder

Planområdet har värden långt under rekommenderade
ljudnivåer. Bedömningen är att även vid en framtida
traﬁkökning går det att uppnå en bra ljudmiljö inom
kvartersmarken.

4.1 Vatten och avlopp, dagvatten, värme och el

Kommunalt vatten och avlopp ﬁnns kopplat till
fastigheten idag. Beﬁntliga system bedöms klara den
tänkta utökningen utan att åtgärder behöver vidtas.
Beﬁntlig byggnad är ansluten till fjärrvärme och till
elledningar i Tallåsgatan.
För att koppla till allmän dagvattenledning krävs för
fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500 m2
att ett fördröjningsmagasin med en effektiv volym av
3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Kommunala intäkter och kostnader

Borås Stad får inkomster till följd av försäljning av del
av fastigheten Norrmalm 1:1. Kommunen får även
intäkter i form av bygglovsavgifter på de bygglov som
söks för att permanenta beﬁntliga studentbostäder
samt på de bygglov som söks för nya studentbostäder.
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov i enlighet
med upprättat plankostnadsavtal.

4.2 Gator och Trafik
4.2.1 Gatunät

Planområdet ligger i utkanten av det ﬁnmaskiga
gatunät som bildar kvarterstrukturen för stadsdelen
Nedre Norrmalm. Området nås både från Sagagatan
och Tallåsgatan, båda gatorna traﬁkeras främst av
besökare och boende till fastigheterna längs med gatorna. Viss andel tung traﬁk förekommer på Sagagatan
men bedömningen är att den är såpas liten omfattning
att det inte inverkar störande på bostäder. Beﬁntlig
infrastruktur bedöms klara ett eventuellt genomförande av aktuell detaljplan.

Borås Stad får utgifter till följd av förrättningskostnader på åtgärdena på kommunens mark.

Markavdelningen
Carol Jarpa de Emilson
Exploateringsingenjör

Närliggande järnväg Älvsborgsbanan, utgör riksintresse för kommunikation. Detta innebär att den ska
skyddas mot åtgärder som kan hindra eller försvåra
utnyttjandet av järnvägen som kommunikationsled.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset.
4.2.2 Gång och cykeltrafik

Längs båda sidor om Brahegatan och längs med
Sagagatans västra sida ﬁnns trottoarer för gående,
men en separat cykelbana saknas. Överlag bedöms
traﬁksäkerheten samt tillgängligheten för gående och
cyklister som bra.
4.3 Parkering

Beﬁntlig parkering bedöms ha tillräckligt med kapacitet även efter en utökning av antalet studentbostäder.
4.4 Angöring/utfarter

Planområdet kan angöras både från Sagagatan och
från Tallåsgatan. Idag sker in –och utfarten in till
området från Tallåsgatan via en del av fastighteten
Norrmalm 1:1 som ägs av kommunen. Marken ska
säljas till fastighetsägaren och fastighetsregleras till
Hamstern 1.

SAMRÅD
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Beﬁntlig byggnad på fastigheten Hamstern 1, sedd från
Sagagatan.

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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Delegationsbeslut
2015-09-07 § Pl 2015-000009

BN2015-479

Inbjudan till samråd för tillägg till detaljplan för
Sandared, Sandhults-Rydet 1 :22 m.fl, Strandvägen,
Borås Stad.
Plantilläggets syfte är att möjliggöra en förskola i två våningar. Gällande plan tillåter
förskola på platsen, men med maximal höjd av 3 meter. Samfälligheten SandhultsRydet S:11 gränsar till planområdet.
En behovsbedötnning har gjorts som visar att planen inte medför betydande
tniljöpåverkan.
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Planhandlingarna finns tillgängliga på vår
hemsida: www.boras.se/ detaljplan.
Inbjudna att lätnna synpunkter är sakägare,
kotntnunala retnissinstanser och andra som har
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig
skriftligt senast i granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
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Samrådstiden pågår den 14 september - den
25 oktober.

Sam rådsmöte
Ett satnrådsmöte kotntner att hållas Orangeriet, Stadsparken den 28 september
klockan 18.00. På mötet kotntner representanter från kotntnunen att berätta om
förslaget samt svara på frågor.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 816 fre kl. 8-15.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Andreas Klingström tfn. 033-35 85 72, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienutntner BN2015-479. Yttrandet önskas
som digitalt textformat för att underlätta vår satntnanställning av inkotnna synpunkter.
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Satnhällsbyggnadsnätnnden, 501 80 Borås.
•\
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Borås den 7 september 2015
Satnhällsbyggnadsnätnnden
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Tillägg till detaljplan för del av Sandared,
Sandhults-Rydet 1:22 m.fl (Strandvägen)
Samråd

BN 2015-479

Planbeskrivning
Detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl, Strandvägen, Borås Stad, upprättad den 07 september 2015.

1. Inledning

Kommunala beslut

Planens syfte

Plantilläggets syfte är att möjliggöra en förskola i två
våningar. Gällande plan tillåter förskola på platsen men med
maximal höjd av 3 meter.

Planområde

Området ligger utmed Strandvägen i närheten av Viaredssjön.
Planområdets storlek är ca 5800 m2 och marken ägs av Borås
Stad.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är P652 ”Stadsplan för del av
Sandared i Borås kommun (Rydet 7:1 mm)” som vann laga kraft
1975-04-28. Den anger att aktuellt område får användas
för allmänt ändamål och ska läsas tillsammans med de
tillkommande, BN 2015-479, Tillägg till planbeskrivningen
och Tillägg till plankartan. Allmänt ändamål är en äldre
planbestämmelse som innebär att planen ska ha stat,
kommun eller landsting som huvudman och kan till exempel
användas för skolor och andra offentliga verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-16 §130 att uppmana
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva ett tillägg till detaljplan
där byggrätten ses över.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.

2. Vatten
Planområdet ligger ca 100 meter från Viaredssjön och strax
söder om Sandaredsån. På området har det tidigare funnits
ett vattenverk. Inga kemikalier användes när det var i drift,
men det finns ändå en liten risk att marken är förorenad. Om
marken skulle vara förorenad kommer marken att saneras
och massorna bytas ut.

Strandskydd

Enligt miljöbalken kapitel 7 § 18 återinträder strandskyddet
vid upprättandet av en ny detaljplan. Eftersom detta endast är
ett tillägg till detaljplan återinträder inte strandskyddet.

Översvämningsrisk och dagvatten
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Västra hörnet av planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad,
upprättad 2010. I plankartan regleras så att byggnader inte får
uppföras inom det område som påverkas av översvämningsrisker. Området kommer också att fyllas ut för att få tomten
jämnare och mer tillgänglighetsanpassad, vilket även kommer
att minska risken för översvämningar.
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområdet för
dagvattenhantering. Dagvatten kommer att fördröjas inom
planområdet och kommer ledas till myningen av Sandaredsån
norr om planområdet. För fastigheter med hårdgjord yta
större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder för dagvatten
vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3
per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

3. Planbestämmelser
Administrativa bestämmelser

Bygglov får inte ges förrän markens lämplighet har säkerställts genom att eventuella markföroreningar har tagits bort.
Genomförandetiden för tillägget till detaljplanen är 5 år.
Översiktskarta
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Ändring av
Detaljplan för Sandared

Samrådshandling

Sandhults-Rydet 1:22 m.fl.
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2015-09-14

DETALJPLAN

Byggnad får ej uppföras med undantag
av mindre komplementsbyggnader.
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Tillägg upprättat 2015-09-07

Andreas Klingström
Planchef

DEL.

Jonatan Westlin
Planarkitekt

BN 2015-479

3

Kvartersmark

Högsta byggnadshöjd är ändrad till 8 meter för att möjliggöra för en förskola i två våningar på området. Dagens plan
medger endast 3 meter vilket inte räcker för att tillgodose de
behov som finns för en kommande förskola. Största byggnadsarea begränsas till 1400 kvadratmeter.
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade.
Prickmarkens betydelse har ändrats till att betyda att byggnad
inte får uppföras med undantag för mindre komplementsbyggnader och prickmarken har lagts till där det finns
översvämningsrisk.

4. Konsekvenser
Behovsbedömning

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

6. Genomförande
Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för att bekosta
samtliga åtgärder inom kvartersmark. På fastigheten finns en
VA-ledning som behöver flyttas, Lokalförsörjningsförvaltningen bekostar flytten.
För detaljplanens genomförande bör en ombildning ske av
fastigheterna Sandhults-Rydet 1:22, 1:30 samt 7:1 då de berörs
av detaljplanen. Fastigheten som bildas bör anslutas till
vägföreningen, förslagsvis genom överenskommelse enligt 43
§ anläggningslagen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts, planen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningens slutsats är att det viktigt att
undersöka eventuella markföroreningar.

Kostnader för eventuell flytt av ledningar, förrättningskostnader, samt kostnader för inträde i vägföreningen ska belasta
Lokalförsörjningsförvalningen som är att betrakta exploatör
inom planområdet.

Hållbar utveckling

Medverkande tjänstemän/samverkan

Planen bidrar till att eventuella markföroreningar saneras.
Den bidrar också till att mer kan byggas på platsen och leder
därmed till en förtätning av bebyggelsen, vilket är positivt för
Borås Stads mål att bygga för en hållbar utveckling.

5. Administrativa frågor
Genomförandetid

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Andreas Klingström		
Jonatan Westlin 		
planchef				planarkitekt

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan
synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Handläggning

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

Organisatoriska frågor

Samråd sker i september 2015, planen beräknas kunna antas i
november 2015.
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Yttrande över planbesked för Dalsjöfors, Gårda 8:1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Sökt planbesked kan ej medges förrän angränsande industrifastighet har ändrat sitt miljötillstånd.

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0477 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 30.9.2015/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2015/KS0477 214
Ert dnr BN2015-1042

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Dalsjöfors,
Gårda 8:1
Förtätning med bostäder i centrala Dalsjöfors är helt i linje med kommunens strategier för ett hållbart samhälle.
Aktuell fastighet har dock tidigare prövat att utöka med bostadsändamål men har vid
högre prövningsinstanser undantagits bostadsanvändning p. g. a att angränsande industrifastighet har ett miljötillstånd som kräver ett skyddsavstånd som ej kan uppnås
till fastigheten Gårda 8:1. För att kunna medge ett positivt planbesked behöver detta
miljötillstånd ha omprövats där eventuella nya skyddsavstånd klaras.
Sökt planbesked kan ej medges förrän angränsande industrifastighet har ändrat sitt
miljötillstånd.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
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

2015-06-04
BN2015-1042
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg (FP): Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i
Borås”!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0555 216
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 3.8.2015/bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2012/KS0555 216

Avd: Strategisk Samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist 73 22
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg (FP): Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås”!
Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-09-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att samhällsplaneringsavdelningen ges i uppdrag att utarbeta ett
nytt styrdokument för vindkraftetablering i Borås i enlighet med motionen.
I motionen framförs oro för hur boråsare påverkas i sina boendemiljöer och vill därför sätta de boende i första rummet för att öka acceptansen för vindkraft i Borås.
Motionen vill att en ny vindkraftplan tas fram eftersom utvecklingen gått framåt i
rasande fart, framför allt att verken blivit mycket högre, samt att det pågår debatt om
nationella riktvärden för skuggor och buller. Som nya förutsättningar att hantera
framförs tex lågfrekvent ljud och att kartera tysta områden. Motionen önskar också
att det framgår hur information och dialog ska ske med de invånare som drabbas av
en etablering i sina boendemiljöer.
Kommunstyrelsen vill förtydliga att det inte finns någon befintlig vindkraftplan, utan
bara en utredning som i sin tur ledde till ett fåtal vägledande principbeslut. Motionen
har inte varit remitterad.
Kommunfullmäktige gav i budget 2015 uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden
utredas.
För att kunna genomföra detta uppdrag behöver flera nämnders verksamheter
samarbeta. Kommunstyrelsen uppmanade 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämnden att
under 2015 påbörja en landskapsanalys.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef 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

Motion till Kommunfullmäktige

2012-09-20

Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i
Borås”!
I dag finns planer på nio vindkraftsparker i Borås, för vilka man ligger olika långt framme i
tillståndsprocessen. Vissa av de planerade verken är uppemot 190 meter höga. Den planerade
vindkraftsexploateringen har väckt starka reaktioner, och många boråsare känner oro för hur
de kommer att påverkas i sina boendemiljöer. Vindkraftsenergi på platser där den inte stör
kringboende är positivt, och i linje med Borås Stads miljömål som Folkpartiet varit med och
utvecklat. Vi är övertygade om att ett nytt handlingsprogram som sätter de boende i första
rummet kommer att öka acceptansen för vindkraft i Borås.
Borås Stad har i dokumentet ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås” fastställt
riktlinjerna för etableringen, och identifierat områden som skulle kunna vara lämpliga för
vindkraftverk. Vi anser nu att en ny vindkraftsplan behöver tas fram. Utvecklingen har gått
framåt i rasande fart sedan planen antogs, och framförallt har verken blivit mycket högre.
Samtidigt pågår idag en debatt om de nationella riktvärden som finns för skuggor och buller.
För högre verk gäller nya förutsättningar. T ex genererar större vindkraftverk mer lågfrekvent
ljud än mindre verk. Flera exempel i texten pekar på att styrdokumentet är inaktuellt.
Angående bebyggelse och bostäder säger planen att vindkraftverk kan vara svåra att förena
med samlad bebyggelse eftersom verken då stör boende med t ex ljud och skuggor. Det är
svårt att se var ett verk på 190 meter inte skulle påverka någon samlad bebyggelse. Planen
talar också om ”verk i trädtoppshöjd”, vilket knappast skulle byggas idag. Vidare refererar
dokumentet till de planer som fanns vid utfärdandet på att Kommunledningskontoret under
2011 skulle kartera så kallade tysta områden i kommunen. Detta har aldrig gjorts!
En plan som stämmer överens med dagens förutsättningar behöver också behandla hur
informationsutbyte och dialog ska ske med de invånare som drabbas av en etablering i sina
boendemiljöer.
För att vindkraftverken ska nå en bred acceptans i Borås vill Folkpartiet att planen skrivs om
så att det tydligt framgår att Borås Stad tar hänsyn till de kringboende vid
vindkraftsetablering. Genom att sätta kommuninvånarna främst kommer vi att uppnå en
situation där alla är vinnare, då motståndet mot ny vindkraft kommer att minska.
Vi föreslår kommunfullmäktige att:
•

Ge samhällsplaneraravdelningen i uppdrag att utarbeta ett nytt styrdokument för
vindkraftsetablering i Borås i enlighet med motionen.

Morgan Hjalmarsson, Folkpartiet liberalerna
Joakim Malmberg, Folkpartiet liberalerna
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ingen
vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslå motionen

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0322 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-06-18/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2014/KS0322 403

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Ingen vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads Miljömål ändras så att punkten 10b stryks, samt
att ägardirektivet för BEMAB ändras så att punkten 3 ”Bolaget skall” första punkten
lyder som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i
enlighet med kommunens miljömål och hållbarhetstanken, vilken även innefattar
ekonomiska och affärsmässiga principer.
Kommunstyrelsen anser att första förslaget bör diskuteras i samband med revidering
av miljömål, samt att andra förslaget om ägardirektivet bör följa miljömålen och revideras samtidigt som nya miljömål beslutas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslå motionen

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

MOTION
Morgan Hjalmarsson

2014-04-03
Kommunfullmäktige

Ingen vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!
2007 behandlade Kommunfullmäktige två motioner som handlade om att BEMAB skulle ges
i uppdrag att bygga vindkraftverk. Samma år fick BEMAB i uppdrag av Kommunfullmäktige
att undersöka möjligheterna till etablering av vindkraft. Bolaget har sedan dess i varierande
omfattning arbetat med frågan, men ännu har BEMAB inte byggt några vindkraftverk.
I Borås Stads Miljömål står att läsa under punkten 10b att minst 70 GWh vindkraft ska
produceras i Borås varje år, och att ansvaret för detta åligger BEMAB.
I ägardirektiven för BEMAB framgår att bolaget ska satsa på förnyelsebara energikällor.
BEMAB:s styrelse beslutade den 26 september 2013 att under förutsättning av
Kommunfullmäktiges beslut uppföra tre vindkraftverk i Rångedalaområdet, till en kostnad av
81 miljoner kronor.
Vindkraften är en energikälla som visar sig vara kopplad till allt fler problemställningar.
Grundläggande är huruvida det finns ekonomi i vindkraften, vilket det inte har visat sig
finnas. Genom systemet med elcertifikat subventioneras vindkraften kraftigt, 30 – 40 procent
av vindkraftens intäkter kommer från subventioner. Att Borås Stad i det läget skulle gå in och
investera i en energiform som inte är samhällsekonomiskt lönsam känns främmande.
Dessutom finns det flera exempel på kommunala investeringar i vindkraft som är
förlustaffärer för kommunerna, exempelvis Karlstad/Hammarö och Samkraft AB.
En annan grundläggande fråga som behöver ställas är huruvida vindkraften har de positiva
miljöeffekter som ofta förespeglas. Svaret är klart nej. Den svenska energiproduktionen består
i dagsläget huvudsakligen av kärnkraft och vattenkraft. Ny vindkraft ersätter således inte
någon energiform förknippad med fossila utsläpp. Vindkraften bidrar således inte till några
minskningar av klimatpåverkande utsläpp.
Miljöfrågan kan också belysas på ett annat sätt, nämligen den om hur vindkraften inverkar på
närmiljön. Vindkraften kräver ofta stora ingrepp i naturen genom skogsgator. Dessutom
påverkas djurlivet negativt.
De människor som bor i närheten till vindkraftverk påverkas också negativt. Buller från
verken kan göra att vissa inte kan vistas ute, blinkande lampor och skuggor stör och det blir
en försämring av landskapsbilden. Dessutom kan det bli svårt att sälja fastigheter som är
belastade med vindkraft, så i ett område som exploateras kan fastighetspriserna sjunka.
För människors skull, för miljöns skull, för djurlivets skull och för ekonomins skull är det
uppenbart att vi inte ska bidra till att Borås Stad bygger vindkraft. För Folkpartiet Liberalerna
är livsmiljön för våra invånare och sunda ekonomiska villkor det viktigaste. Klimatneutral el
finns att köpa på marknaden, då i princip hela den svenska energiproduktionen är
klimatneutral. Därav finns ingen anledning för Borås Stad att engagera sig i ett ekonomiskt
äventyr av detta slag.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag Kommunfullmäktige besluta att
-

Borås Stads Miljömål ändras så, att punkten 10b stryks

MOTION
Morgan Hjalmarsson
-

2014-04-03
Kommunfullmäktige

Ägardirektivet för BEMAB ändras så att under punkten 3, ”Bolaget skall” första
punkten, lyder som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga
miljöpåverkan i enlighet med kommunens miljömål och hållbarhetstanken, vilken även
innefattar ekonomiska och affärsmässiga principer.

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Beslut om
regionala miljömål för Västra Götaland
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för Västra Götalands. Målet är att
fånga in regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Beslutet om länets miljömål läggs till handlingarna.
Berörda nämnder informeras om beslutade miljömål.

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0570 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-09-23 / bh

Programområde: 2

Västra Götalands miljömål
Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med de
regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland och det
miljötillstånd som ska uppnås i länet.






Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den
kvalitet miljön ska ha.
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera
miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas
in.
Regionala tilläggsmål lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver
ytterligare insatser.

På sidorna för varje miljökvalitetsmål finns miljökvalitetsmålen, preciseringar samt de
regionala tilläggsmålen beskrivna. Alla tilläggsmål med uppföljning och förklarande
kommentarer finns sammanställda i det slutgiltiga underlaget för de regionala tilläggsmålen.
Under hösten kommer en broschyr och powerpointpresentation tas fram.

De regionala miljömålen
De regionala miljömålen består både av tidigare beslutade nationella miljömål med
preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö
som inte är aktuellt i länet), samt de nya regionala tilläggsmålen som beslutades i september
2015.

Levande mål
De regionala miljömålen är levande, vilket innebär att de kommer att uppdateras med jämna
mellanrum. Framförallt sker det då nya etappmål, beslutas av regeringen, som successivt antas
och behöver lyftas in i för att göra dem kompletta. Det är även viktigt att det finns en tydlig
koppling till det kommande regionala åtgärdsprogrammet, och en översyn av tilläggsmålen
kommer då göras.

Samarbete med Skogsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen
De regionala tilläggsmålen har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen
och Västra Götalandsregionen. Skogsstyrelsen har framförallt varit inblandade i arbetet med
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag
och Västra Götalandsregionen i arbetet med miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan
och God bebyggd miljö. Främsta utgångspunkten för framtagandet av tilläggsmålen var
regionalisera preciseringar och etappmål utifrån de regionala miljöutmaningar som redovisas i
de årliga bedömningarna av miljökvalitetsmålen. Det finns 52 tilläggsmål, varav 46 är unika
(eftersom samma tilläggsmål återfinns under vissa miljökvalitetsmål).

Stort intresse för remissen
Under juni-oktober 2014 var förslagen på tilläggsmål ute på extern remiss till länets aktörer.
Det fanns ett stort intresse för remissen, och de flesta kommuner lämnade synpunkter, liksom
flertalet intresseorganisationer, myndigheter, högkolor, företag och även privatpersoner.
Under våren 2015 reviderades tilläggsmålen utifrån inkomna synpunkter, och beslut togs av
länsledningen och Skogsstyrelsen i september 2015.
Kontakta miljömålssekretariatet om du vill ta del av en sammanställning av inkomna
synpunkter och den hänsyn som tagits i revideringen.

Kontakta oss
Anna Ek
Vattenvårdsenheten
010-2244869
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00
Skicka meddelande
Generera ny bildRapportera fel på sidan
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1. Begränsad klimatpåverkan
1. En ekonomi oberoende av fossila bränslen
År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och
medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende,
transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla,
energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark
ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.
Uppföljning: Årligen av Länsstyrelsen med hjälp av indikatorn klimatpåverkande utsläpp på
miljömålsportalen.
Kommentar: Målet ingår i Klimatstrategi för Västra Götaland, som är antagen av Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen med flera. Västra Götalandsregionen följer upp
utvecklingen för de aktörer som har undertecknat klimatstrategin.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Minskade utsläpp av växthusgaser
År 2020 ska alla verksamheter som ligger utanför handeln med utsläppsrätter sammantaget
ha minskat utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med år 1990.
År 2030 ska utsläppen vara 80 procent lägre jämfört med år 1990.
Utsläppen av växthusgaser minskas enligt följande:
 Vägtrafik: År 2020 med 40 procent jämfört med 1990. År 2030 med 80 procent
jämfört med 1990.
 Jordbruk (exklusive arbetsmaskiner): År 2030 med 20 procent jämfört med 1990.
 Energiförsörjning* och industriprocesser: År 2020 med 40 procent jämfört med 1990.
År 2020 med 80 procent jämfört med 1990.
 Arbetsmaskiner: År 2020 med 25 procent jämfört med 1990. År 2030 med 80 procent
jämfört med 1990.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn klimatpåverkande utsläpp på miljömålsportalen
samt den nationella emissionsdatabasen. Basår för jämförelserna är 1990.
Kommentar: Målet är utarbetat i samverkan med Västra Götalandsregionen och utgår från
en beräkning som tillsammans ger en total minskning av utsläppen av växthusgaser med 40
procent till 2020 och 80 procent till 2030. Hur stora utsläppen är idag från olika sektorer
framgår av indikatorn som nämns i uppföljningen ovan. *I de bakomliggande beräkningarna
av utsläppsminskningar är undersektorn Egen uppvärmning i småhus särredovisad, här har
utsläppen minskat kraftigt med nästan 90 procent jämfört med 1990. Den ingår därför inte i
målet om minskade utsläpp från Energiförsörjning och Industriprocesser ovan.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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3. Ökad andel förnybar energianvändning
År 2020 ska andelen förnybar energi öka till minst 60 procent. År 2030 ska andelen förnybar
energi öka till minst 80 procent.
Uppföljning: Årligen med hjälp av uppgifter från miljömålsportalen samt beräkningar på
regional nivå.
Kommentar: Målet till år 2020 är antaget av Västra Götalands regionfullmäktige och målet
till år 2030 är en konsekvens av målet om en fossiloberoende ekonomi, utarbetat i
samverkan med Västra Götalandsregionen
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Minskad klimatpåverkan från vår konsumtion
År 2030 har en klimatsmart konsumtion minskat utsläppen av växthusgaser med 30 procent
jämfört med 2010. År 2050 har utsläppen, sett ur ett konsumtionsperspektiv, minskat till en
klimatmässigt hållbar nivå vilket idag beräknas till 1-3 ton koldioxidekvivalenter per person.
Uppföljning: Årligen med hjälp av uppgifter från Naturvårdsverkets beräkningar av
konsumtionens utsläpp på nationell nivå. I mån av resurser görs emellanåt kompletterande
beräkningar utifrån ett regionalt perspektiv.
Kommentar: Målet omfattar alla utsläpp som uppstår på grund av vår konsumtion oavsett
om livsmedel eller övriga varor är producerade i Västra Götaland eller någon annanstans i
världen. Det samma gäller vårt resande, här omfattas utsläppen av växthusgaser från alla
resor vi gör, både i Västra Götaland och utanför, som till exempel utsläppen från flygresor till
utlandet. Begreppet konsumtionsperspektiv är väletablerat och det omfattar utöver privat
konsumtion också offentlig konsumtion som till exempel inköp från byggbranschen, inköp av
bränslen och eldningsolja samt inköp av el och värme. Utsläppet per invånare i Sverige
beräknades första gången för år 1993 och var då drygt 11 ton i genomsnitt och har under
perioden fram till senaste beräkning år 2012 legat ungefär på denna nivå. Utsläppen beror
till cirka 80 procent på privat konsumtion och resten är den offentliga konsumtionen.
Ambitionsnivån för år 2050 ligger i nivå med de bedömningar som idag görs av FNs
klimatpanel (IPCC) om utsläppsbanor för att klara tvågradersmålet. Här finns en osäkerhet
på grund av den osäkerhet som ligger i att förutspå klimatsystemets respons på våra utsläpp.
Målet är utarbetat i samverkan med Västra Götalandsregionen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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2. Frisk luft
1. Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn kväveoxidutsläpp på miljömålsportalen och den
nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet. Hur stora utsläppen är idag och vilken minskning som behövs framgår av indikatorn
som nämns i uppföljningen ovan. Vad som orsakar utsläppen framgår också av indikatorn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet är samma som tilläggsmål 2 under Bara naturlig
försurning och mål 1 under Ingen övergödning.

2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen
År 2020 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat till 29 000 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn utsläpp av flyktiga organiska ämnen på
miljömålsportalen och den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet. Hur stora utsläppen är idag och vilken minskning som behövs framgår av indikatorn
som nämns i uppföljningen ovan. Vad som orsakar utsläppen framgår också av indikatorn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Minskade utsläpp av partiklar (PM2,5)
År 2020 ska utsläppen av partiklar (PM2,5) ha minskat till 2 500 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn utsläpp av partiklar PM2,5 på miljömålsportalen
och den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet. Hur stora utsläppen är idag och vilken minskning som behövs framgår av indikatorn
som nämns i uppföljningen ovan. Vad som orsakar utsläppen framgår också av indikatorn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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4. Minskade utsläpp av svaveldioxid
År 2020 ska utsläppen av svaveldioxid (SO2) ha minskat till 3 000 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn svaveldioxidutsläpp på miljömålsportalen och
den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet. Hur stora utsläppen är idag och vilken minskning som behövs framgår av indikatorn
som nämns i uppföljningen ovan. Vad som orsakar utsläppen framgår också av indikatorn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet är samma som tilläggsmål 3 under Bara naturlig
försurning.
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3. Bara naturlig försurning
1. Färre försurade vatten
År 2020 ska högst 30 procent av sjöarna och 15 procent av vattendragen i länet vara
försurade.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorerna försurad skogsmark och försurade sjöar på
miljömålsportalen, och regionalt underlag genom resultat från MAGIC-modellering. Andelen
vattenförekomster som klassificeras som måttlig eller sämre status med avseende på
försurning i VISS följs upp vart sjätte år.
Kommentar: Målet kopplar till vattendirektivets krav. 50-70 procent av försurningen härrör
från skogsbruket enligt Svenska Miljöinstitutet (IVL).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorerna kväveoxidutsläpp på miljömålsportalen och
den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet. Hur stora utsläppen är idag och vilken minskning som behövs framgår av indikatorn
som nämns i uppföljningen ovan. Vad som orsakar utsläppen framgår också av indikatorn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet är samma som tilläggsmål 1 under Frisk luft och
tilläggsmål under Ingen övergödning.

3. Minskade utsläpp av svaveldioxid
År 2020 ska utsläppen av svaveldioxid (SO2) ha minskat till 3 000 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn svaveldioxidutsläpp på miljömålsportalen och
den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet. Hur stora utsläppen är idag och vilken minskning som behövs framgår av indikatorn
som nämns i uppföljningen ovan. Vad som orsakar utsläppen framgår också av indikatorn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet är samma som tilläggsmål 4 under Frisk luft.

6

4. Giftfri miljö
1. Minskning av farliga ämnen
År 2020 ska förekomsten av nedanstående ämnen i slam och utgående vatten från
kommunala reningsverk successivt minska jämfört med år 2010:
 Cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt
sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande,
 Högflourerade ämnen, nonylfenol, kadmium, kvicksilver och bly
 Läkemedelsrester
 Koppar, nickel, krom och zink (endast i reningsverk >20 000 personekvivalenter)
Uppföljning: Årligen med hjälp av slamanalyser av nonylfenol, PAH, PCB, nickel, kadmium,
kvicksilver och bly från länets reningsverk som tas kontinuerligt. Uppföljning sker också
genom analys av metaller i utgående vatten från några av länets avloppsreningsverk.
Uppföljning av miljömålet sker också genom mätkampanjer genom miljöövervakningen av
läkemedelsrester, PFAS (högflourerade ämnen) och vissa farliga ämnen i slam och i utgående
vatten från avloppsreningsverk.
Kommentar: Målet utgår från etappmålen för Giftfri miljö om särskilt farliga ämnen och ökad
miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten
År 2020 ska uppmätta halter av substanser från växtskyddsmedel i länet inte överskrida
riktvärdena för negativa effekter.
Uppföljning: Årligen med hjälp av uppgifter från miljöövervakningen med hjälp av indikatorn
växtskyddsmedel i ytvatten på miljömålsportalen.
Kommentar: Riktvärdet anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa
effekter av ett ämne. På Kemikalieinspektionens hemsida finns en lista över riktvärden för
bekämpningsmedel i ytvatten. För arbetet med statusklassning inom vattendirektivet finns
även bedömningsgrunder och gränsvärden som berör bekämpningsmedel. För grundvatten
finns inte något motsvarande mål, bakgrunden är att det ännu saknas tillräckligt bra
underlag för uppföljning. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) arbetar med att
kvalitetsäkra sådana uppgifter i det så kallade Vattentäktsarkivet, som bygger på
inrapporterade uppgifter från vattenverk, vattentäkter och brunnar. Ambitionen är att ta
fram ett mål som relaterar till bekämpningsmedel när Vattentäktarkivet kan fungera som
källa för regional uppföljning.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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3. Alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön ska
åtgärdas
 År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt av deponering,
utan föregående behandling av massorna.
 År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa
eller miljön är åtgärdade.
 År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för människors hälsa eller
miljön är åtgärdade.
 År 2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa
eller miljön blivit åtgärdade.
Uppföljning: Årligen med hjälp av redovisning av efterbehandlingsarbetet (EBH).
Kommentar: De områden som är klassade som ”områden med mycket stor risk för
människors hälsa eller miljön” brukar också kallas objekt i riskklass 1. De områden som är
klassade som ”områden med stor risk för människors hälsa eller miljön” brukar kallas objekt i
riskklass 2.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn
År 2020 ska andelen certifierade ekologiska livsmedel utgöra minst 50 procent av den
offentliga sektorns totala livsmedelsbudget.
Uppföljning: Årligen med hjälp av uppgifter från Jordbruksverket och EkoMatCentrums
årsrapporter om Ekologiskt i offentliga storhushåll.
Kommentar: Målet är gemensamt med Västra Götalandsregionen. Målet utgår från
livsmedelsbudgeten eftersom det är politiska uttrycket för vart vi vill nå. Uppföljningen sker
sedan av utfallet, det vill säga hur det faktiskt blev.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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5. Skyddande ozonskikt
Inga tilläggsmål föreslås.

6. Säker strålmiljö
Inga tilläggsmål föreslås.
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7. Ingen övergödning
1. Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn kväveoxidutsläpp på miljömålsportalen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålet har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN: s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet. Hur stora utsläppen är idag och vilken minskning som behövs framgår av indikatorn
som nämns i uppföljningen ovan. Vad som orsakar utsläppen framgår också av indikatorn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet är samma som tilläggsmål 1 under Frisk luft och
tilläggsmål 2 under Bara naturlig försurning.

2. Minskade utsläpp av ammoniak
År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha minskat till 7 000 ton per år.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorn ammoniakutsläpp på miljömålsportalen och
den nationella emissionsdatabasen.
Kommentar: Beräkningar av utsläppsmålen har skett utifrån den utsläppsnivå som Sverige
tilldelats inom Göteborgsprotokollet under FN:s luftvårdskonvention. Den procentuella
minskningen jämfört med basåret 2005 har räknats om till en absolut utsläppsmängd i ton
för länet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Minskad transport av näringsämnen i vattendrag
År 2020 ska transporterna av kväve och fosfor i länets kustmynnande och Vänermynnande
vattendrag vara minskande jämfört med referensperioden 2009-2015.
Uppföljning: Årligen med hjälp av indikatorerna tillförsel av fosfor till kusten, tillförsel av
kväve till kusten, data från miljöövervakningsprogrammet Närsalttransporter i små
vattendrag (Bohusbäckar) samt data från SRK-program och nationella
flodmynningsprogrammet. Andelen vattenförekomster som klassificeras som måttlig eller
sämre status med avseende på näringsämnen i VISS följs upp vart sjätte år.
Kommentar: Målet kopplar till vattendirektivets och havsmiljödirektivets krav.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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8. Levande sjöar och vattendrag
1. Bevarade värdefulla vatten
År 2020 ska minst 50 procent av nationellt särskilt värdefulla vattnen med natur- och
kulturmiljövärden som har skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av indikatorn skyddade sjöar och vattendrag på
miljömålsportalen och den årliga regionala sammanställningen av genomförda skydd inom
gruppen nationellt särskilt värdefulla vatten.
Kommentar: Nationellt värdefulla vatten har fastställts av Naturvårdsverket, och de
nationellt särskilt värdefulla är de vatten som främst ska omfattas av skydd. Målet kopplar
delvis till art- och habitatsdirektivets krav. Ett stort antal verktyg kan användas för skydd av
vattenmiljöer, men inte minst i rinnande vatten kommer naturreservat, biotopskydd,
naturvårdsavtal och strandskydd att behöva nyttjas i stor utsträckning.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Skyddade ytvattentäkter
År 2020 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade
vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av indikatorn vattenskyddsområden på
miljömålsportalen och Länsstyrelsens årliga sammanställning av täkter och skyddsnivå till
Havs- och Vattenmyndigheten.
Kommentar: Målet kopplar till vattendirektivets krav. Större enskild täkt försörjer minst 50
personer eller medger uttag av minst 10 m3 per dygn.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet motsvarar tilläggsmål 1 under Grundvatten av
god kvalitet.

3. Säkrade dricksvattenresurser
År 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av sammanställning av remisser och beslut för
vattenförsörjningsplaner i länet.
Kommentar: Målet kopplar till vattendirektivets krav.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet är samma som tilläggsmål 2 under Grundvatten
av god kvalitet.
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9. Grundvatten av god kvalitet
1. Skyddade grundvattentäkter
År 2020 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade
vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av indikatorn vattenskyddsområden på miljömålsportalen
och Länsstyrelsens årliga sammanställning av täkter och skyddsnivå till Havs- och
Vattenmyndigheten.
Kommentar: Målet kopplar till vattendirektivets krav. Större enskild täkt försörjer minst 50
personer eller medger uttag av minst 10 m3 per dygn
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet motsvarar tilläggsmål 2 under Levande sjöar och
vattendrag.

2. Säkrade dricksvattenresurser
År 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av sammanställning av remisser och beslut för
vattenförsörjningsplaner i länet.
Kommentar: Målet kopplar till vattendirektivets krav.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland. Målet är samma som tilläggsmål 3 under Levande sjöar
och vattendrag.
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10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
1.Beslutade blå översiktsplaner
År 2020 ska kommunalt beslutade blå översiktsplaner finnas i samtliga berörda
kustkommuner.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av Länsstyrelsens granskning av kommunernas ÖParbete.
Kommentar: Målet kopplar till kustzonsplanering, havsplaneringdirektivet och
havsmiljödirektivets krav.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Skyddade marina områden
År 2020 ska det finnas ett nätverk av väl förvaltade skyddade marina områden, med god
representativitet av olika livsmiljöer och djup, som upptar minst 10 procent av kust- och
havsområdet.
Uppföljning: vartannat år med hjälp av Länsstyrelsens beslut om skydd av områden samt
GIS-analys av areal.
Kommentar: Målet kopplar till etappmålet om biologisk mångfald och kraven i
havsmiljödirektivet. Målet kopplar även till konventionen om biologisk mångfald och till
OSPAR- konventionens (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten)
krav om koherens för skyddade områden. Det finns även kopplingar till art- och
habitatdirektivet och vattendirektivet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Bevarade grunda marina ekosystem
År 2020 ska produktiviteten och funktionen hos grunda marina ekosystem vara bevarad.
Uppföljning vartannat år med hjälp av:
 täckningsgraden av snabbväxande makroalger i grunda vikar enligt
övervakningsprogram för Bohuskustens vattenvårdsförbund (ska inte överstiga 30
procent i 10 procent av vikarna)
 arealen som täcks av ålgräs i satellitbildsanalyser (ska inte ha minskat jämfört med
referensperioden 2005-2012),
 inga nya grunda marina områden bör ha tagits i anspråk för exploatering (uppföljning av
ärenden gällande tillstånd och dispenser),
 blåmusslans utbredning utifrån uppföljningen som görs enligt OSPAR- konventionen
(konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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4. Bevarade fornlämningar under havsytan
År 2020 är minst 70 procent av antalet fornlämningar under ytan som berörs av exploatering
till havs bevarade.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av antal beslutade marinarkeologiska utredningar och
förundersökningar gjorda av kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

5. Minskad mängd marint skräp
År 2020 har mängden marint skräp på västkusten minskat och andelen av skräpet som har
lokal (svensk) härkomst har minskat.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av resultatet från städningen av stränder i länet enligt
OSPAR- konventionen (konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten).
Kommentar: Målet har kopplingar till kraven i OSPAR- konventionen (konventionen för skydd
av den marina miljön i Nordostatlanten), samt kraven i havsmiljödirektivet.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

14

11. Myllrande våtmarker
1. Hållbar markanvändning vid våtmarker
År 2020 ska markanvändning såsom skogsbruk, vägbyggnation, torvtäkt och annan
exploatering ske ett på skonsamt sätt så att inte våtmarker påverkas negativt.
Uppföljning: vart femte år med hjälp av:
 Påverkan på sumpskogar från avverkning via Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning
 Antalet ärenden som rör skogsbilvägar. Skogsbilvägar är anmälningspliktiga enligt
Miljöbalken, respektive Skogsvårdslagen.
 Antalet ärenden som rör dikning. Ärenden består av dispensansökningar från
markavvattningsförbudet, vilka hanteras av Länsstyrelsen, samt samråd om rensning,
vilket hanteras av både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.
 Att inga nya torvtäkter beviljas i våtmarker med värdefull natur- eller kulturmiljö.
Ärenden som rör torvtäkter hanteras av Länsstyrelsen.
 Satellitövervakning av myrar , Nationell miljöövervakning i syfte att följa igenväxning
m.m. Påbörjas 2014-2015, därefter görs det om vart 10:e år.
Kommentar: En sammanvägd bedömning av samtliga ovanstående indikatorer görs första
gången målet följs upp. Detta blir utgångsläget, som kommande uppföljningar jämförs med.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
År 2020 ska samtliga våtmarksområden i Västra Götalands län som ingår i Myrskyddsplanen
ha ett långsiktigt skydd. Fram till år 2020 ska arbetet ha slutförts i de objekt där
skyddsarbete hade påbörjats år 2014.
Uppföljning: Årligen genom verksamheten med områdesskydd på Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen.
Kommentar: För närvarande har skyddsarbete påbörjats i sex objekt.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald
År 2020 ska andelen hävdade rikkärr ha ökat jämfört med år 2011. År 2020 ska
hävdkvaliteten på strandängar, samt förutsättningar för strandängsberoende fåglar, ha
förbättrats jämfört med år 2012.
Uppföljning: Målet följs upp vart femte år genom sammanställning av genomförd
miljöövervakning inom programområde Våtmarker. Se miljöövervakningsprogram för Västra
Götalands län 2015-2020, Länsstyrelsens rapport 2014:57. Resultat från
strandängsövervakningen finns i databaser på Länsstyrelsen. Trendkurvor för bl.a. antalet
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vadare per lokal samt gräshöjd (vilket är ett mått på betestryck), ger sammantaget ett mått
på kvaliteten på strandängen.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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12. Levande skogar
1. Förstärkt biologisk mångfald
Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka
på produktiv skogsmarksareal utanför reservat och nationalparker.
Uppföljning: Årligen med hjälp av uppgifter från riksskogstaxeringen och indikatorerna äldre
lövrik skog, hård död ved och gammal skog. Resultat från uppföljningen stäms av mot
delmålet för 2010.
Kommentar: Eftersträvansvärda arealer/mängder är ännu inte kvantifierade. Men då vi ser
att det finns brister idag avseende areal och mängd, så är målet formulerat att nå en ökning.
Areal föryngrad med lövskog har inte tagits med då där även inkluderas arealer med
självföryngrade lövträd som avvecklas vid röjningar och gallringar. Uppföljningar av målet
areal föryngrad lövskog säger därmed inget om utvecklingen av arealen lövskog på sikt. Med
äldre lövrik skog avses skog med mer än 25 procent volym lövträd och äldre än 60 år. Med
gammal skog avses skog över 120 år.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Skydd av kulturmiljövärden
År 2020 ska minst 95 procent av kända kulturlämningar som omfattas av begreppet övrig
kulturhistorisk lämning vara oskadade vid hänsynsuppföljning av föryngringsavverkning.
Uppföljning: Årligen med hjälp av uppgifter från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning.
Kommentar: Målet utgörs av ett inte uppnått delmål till år 2010. Till kända övriga
kulturhistoriska lämningar räknas de som finns registrerade i FMIS (Riksantikvarieämbetets
databas över kända och registrerade lämningar).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland..
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13. Ett rikt odlingslandskap
1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
År 2020 ska minst 70 000 hektar ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som
bevarar deras värden, varav hävdad ängsmark ska utgöra minst 1500 hektar.
Uppföljning: årligen med hjälp av indikatorerna betesmarker och slåtterängar på
miljömålsportalen samt data från miljöstödsersättningarna. Även data från
Miljöövervakningen ska användas för att få en bild av marker utanför ersättningssystemet.
Kommentar: Med utgångsår 2014 finns 56 085 ha betesmark och 742 ha slåtteräng med i
ersättningssystemet, och arealerna behöver öka. Målet motiveras med att betesmark är
oerhört viktigt för vår biologiska mångfald. Målnivån är satt utifrån hur mycket mark som
behövs för att behålla mångfald och spridningskorridorer.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
År 2020 ska minst 4 000 hektar mosaikbetesmark hävdas, arealen av öppna kalkrika
hällmarker i Dalsland med gynnsam bevarandestatus ska utgöra minst 75 hektar och minst
110 hektar stäppartad torräng ska hävdas.
Uppföljning: vart femte år med hjälp av data från miljöstödsersättningarna för mosaikmarker
som har en egen markklass. Torrängar och lerskifferhällar som sköts följs upp inom
åtgärdsprogrammet för hotade arter
Kommentar: Naturtyperna i målet är extra viktiga och utgör regionala särdrag för länet. För
kalkrika hällmarker och stäppartade torrängar sammanställs utgångsläget vid den första
uppföljningen. För mosaikmarkerna används uppgifter från det landsbygdsprogram som
startade 2015, ansökt areal hösten 2015 blir utgångsarealen. Den tas fram som underlag för
miljömålsbedömningarna.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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3. Bevarande av åkermark
År 2020 ska den totala arealen åkermark i regionen inte ha minskat med mer än 200 ha
jämfört med 2015, för att så långt det är möjligt kunna användas i produktion
Uppföljning: vart fjärde år med hjälp av Jordbruksverkets rapport om jordbruksmark.
Kommentar: För att peka på värdet i åkermark vill vi regionalt se större hänsyn i
exploateringssammanhang och annan markanvändning. Åkermark är en grundläggande
förutsättning för en lantbruksproduktion, både livsmedel, foder och därmed djurhållning
som kan sköta betesmarkerna som behövs i landskapet. Under perioden 2006-2010
minskade åkerarealen med 331 ha och under perioden 2016-2020 behöver denna utveckling
bromsas.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. Ökad andel ekologisk produktion
År 2020 har andelen ekologisk produktion ökat till 30 procent certifierad areal av länets
åkermark.
Uppföljning: årligen med hjälp av indikatorn ekologiskt odlad mark på miljömålsportalen.
Kommentar: Målet har nationellt tagits fram av Ekologiskt Forum under 2013 och är även
regionalt ett realistiskt och önskvärt komplement till miljökvalitetsmålet. Det är inte ett mål
för att missgynna eller minska värdet av vårt konventionella jordbruk som redan har en hög
miljöambition att förhålla sig till utan snarare för att stötta utvecklingen och
kunskapsöverföringen mot en mer integrerad produktion där erfarenheter från ekologisk
produktion är viktiga.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

5. Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden
År 2020 ska 30 procent av länets kommuner ha aktuella (inte äldre än 10 år)
kunskapsunderlag gällande bebyggelsen på landsbygden som är värdefull ur
kulturmiljösynpunkt.
Uppföljning: vart femte år med hjälp av indikatorn planering kulturmiljö på
miljömålsportalen samt genom uppföljning av hur många kommuner som sökt bidrag via
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Utgångsår är 2010.
Kommentar: Det är angeläget att betydelsen av värdefulla kulturmiljöer lyfts fram, särskilt då
kommande Landsbygdprogram inte prioriterar området.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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14. God bebyggd miljö
1. Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
År 2020 ska ny sammanhållen bebyggelse lokaliseras så att transporter mellan viktiga
samhällsfunktioner så som bostäder, skolor, arbetsplatser, service och kultur- och
fritidsverksamhet kan ske till fots eller med cykel. Ny sammanhållen bebyggelse ska i
huvudsak lokaliseras så att kollektivtrafik finns inom gång- och cykelavstånd.
Uppföljning: årligen genom att följa upp antal kommuner med policy eller program för hur
de ska främja en attraktiv och säker gång- och cykeltrafik inom kommunen via
Miljömålsenkäten. Vart tredje år genom att Länsstyrelsen följer upp antal invånare boende
max 1,5 km från hållplats som trafikeras med minst 10 dubbelturer dag.
Kommentar: Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (PBL 1 kap 4§).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Många åker kollektivt
År 2025 ska en tredjedel av invånarnas resor göras med kollektivtrafik, för
Göteborgsregionen gäller 40 procent.
Uppföljning: årligen följer Västtrafik upp andelen av länets befolkning som åker kollektivt
Kommentar: Målet avser de motoriserade resorna. Kollektivtrafikens marknadsandel ska
enligt det övergripande målet öka så att en tredjedel av alla motoriserade resor ska utföras
med kollektivtrafik. Målet om 40 procent för Göteborgsregionen är antaget av Västra
Götalandsregionens regionfullmäktige.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

3. Nära till naturen
År 2020 ska avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde om minst 1 hektar,
inte vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Det är viktigt att den
bostadsnära naturen innehåller kvaliteter så att den kan tillfredsställa människans behov av
rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge.
Uppföljning:
 Andel av befolkningen som har mer än 300 meter till ett grönområde med minst 1
hektar från sin bostad vart femte år (SCB)
 Andelen av befolkningen med tillgång till skyddad natur inom 2,5 respektive 5 kilometer
från bostaden vart fjärde år (SCB)
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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4. Synliggjorda ekosystemtjänster i den fysiska planeringen
Senast år 2020 ska ekosystemtjänster synliggöras i översiktplaner, detaljplaner och
vägplaner.
Uppföljning: Vartannat år med hjälp av andelen av översiktsplaner, detaljplaner och
vägplaner där ekosystemtjänster synliggörs.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

5. Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark
År 2020 ska städer, tätorter och annan bebyggd miljö, anläggningar och
transportinfrastruktur utvecklas utan att tätortsnära skogsmark som har högt socialt/
ekologiskt värde eller att tätortsnära brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk så att
möjligheten till stadsnära odling och rekreation inte försämras.
Uppföljning: Vart fjärde år med hjälp av exploatering av jordbruksmark genom
tätortsexpansion via Jordbruksverket.
Kommentar: Med ”brukningsvärd jordbruksmark” avses mark som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion. Enligt 3 kap. 4 §
miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

6. Värnade kulturhistoriska och arkitektoniska värden
År 2020 ska bebyggelsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden vara identifierad och
analyserad.
Uppföljning: Årligen med hjälp av antal kommuner med kulturmiljöprogram där
bebyggelsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden är identifierad och analyserad
(Miljömålsenkäten).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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7. God ljudmiljö
År 2020 ska antalet personer som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder och vid en uteplats i
anslutning till en bostad minska årligen.
Uppföljning:
 Antalet trafikbullerutsatta bostäder. Boverket följer vart femte år upp hur många
bostäder som utsätts för trafikbuller över riktvärdena.
 Andel av befolkningen som ofta är sömnstörda på grund av trafikbuller följs upp vart
fjärde år av Folkhälsomyndigheten genom miljöhälsoenkäten.
Kommentar: Indikatorn ”antalet bullerutsatta bostäder” är ny. Tidigare indikator har endast
följt upp antalet nybyggda bostäder.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

8. Minskad energianvändning i bostäder och lokaler
År 2020 ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler
minska med 25 procent och till år 2030 med 50 procent i förhållande till användningen 1995.
Uppföljning årligen med hjälp av:
 Total årlig energianvändning (köpt energi) inom sektorn utslagen på sektorns totala
Atemp (enhet: kWh/m2 och år), samt procentuell jämförelse med år 1995 (med och
utan normalårskorrigering). (Energimyndigheten)
 Energideklarerade byggnaders energiprestanda. Total temperaturkorrigerad
energianvändning fördelad per uppvärmd areaenhet, kWh per kvadratmeter (m2) och år
(Boverket)
Kommentar: Atemp är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som
värms till mer än 10 °C i byggnaden. Atemp är den area som byggnadens specifika
energianvändning ska beräknas efter.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

9. Samhället anpassas till klimatförändringarna
Bebyggelse och infrastruktur ska lokaliseras och utformas med hänsyn till extrema
väderhändelser och den pågående klimatförändringen.
Uppföljning: Årligen med hjälp av andelen kommuner som har tagit fram strategier eller
program för klimatanpassning (Miljömålsenkäten).
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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15. Ett rikt växt- och djurliv
1. Ökat antal arter i vardagslandskapet
År 2020 ska vardagslandskapet uppvisa en ökning av antalet arter.
Uppföljning vart femte år med hjälp av:
- Miljöövervakningen följer gaddsteklar, dagfjärilar, makrofauna mjukbotten,
insjöfåglar (Vänern, Vättern) i miljöövervakningsprogrammet för Västra Götalands län
2015-2020.
- Indikatorer för häckande fåglar på miljömålsportalen.
- Limnisk bottenfauna via kalkeffektuppföljning och samordnad recipientkontroll.
Artdatabankens nationella sammanställningar av arter och naturtyper
Kommentar: En sammanvägd bedömning av ovanstående indikatorer görs första gången
målet följs upp. Detta blir utgångsläget, som kommande uppföljningar jämförs med.
Lämpligt är att samla fem års data första gången målet följs upp, eller så långt tidsintervall
som finns för de olika indikatorerna. Olika data finns för olika år. Ytterligare indikatorer kan
tillkomma. Limnisk bottenfauna: 25 års erfarenhet av kalkning och dess effekter på
bottenfauna i Västra Götalands län har sammanställts i Länsstyrelsens rapport 2014:42. Som
komplement kan sammanställning och utvärdering av 25 års provtagning av bottenfauna i
Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån användas, vilket sammanställts av
Vattenrådet –Vänerns sydöstra tillflöden (rapport från 2013, projektnummer 2407).
För att kunna följa upp målet behöver dagsläget sammanställas. Olika data finns för olika år.
Med vardagslandskapet avses all natur utanför skyddade områden. De arter som avses är
arter som vi känner till är ursprungliga för Sverige.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

2. Ökad kunskap om skyddsvärda träd
År 2020 ska förekomsten av skyddsvärda träd vara känd i länets samtliga kommuner och
markägarna informerade om trädens värden.
Uppföljning vart tredje år inom åtgärdsprogrammet för hotade arter. Första gången målet
följs upp så sammanställs utgångsläget, som kommande uppföljningar jämförs med.
Kommentar: Skyddsvärda träd är viktiga för den biologiska mångfalden samtidigt som många
olika aktörer i samhället kommer i kontakt med skyddsvärda träd. Därav är ett tilläggsmål
särskilt motiverat.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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3. Ökad kunskap om främmande arter
År 2020 ska förekomsten av främmande invasiva arter i Västra Götalands län inte ha ökat,
jämfört med tidigare undersökning från år 2009.
Uppföljning: Ett miljömålsprojekt om främmande invasiva arter kommer att genomföras
under 2015. Projektet kommer bland annat att följa upp tidigare kartläggning från 2009, se
rapport 2009:02.
Kommentar: Preciseringar kring främmande arter förekommer i flera miljömål. Ett
tilläggsmål är därför motiverat, trots osäker uppföljning.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.

4. God miljö för pollinerare
År 2020 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat på att:
-antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med utgångsläget år 2010.
-antalet tambisamhällen som dör under vintern ska ha minskat till mindre än 10 procent.
Uppföljning vart tredje år med hjälp av:
- Vildbin: antalet arter per besökt lokal analyseras inom miljöövervakningen.
- Tambin: Uppgifter från Sveriges Biodlares Riksförbund gällande vinterdödlighet.
Antalet invintrade samhällen jämförs med hur många som överlever till nästa vår.
Kommentar: Målet syftar till att följa upp ekosystemtjänsten pollinering. Uppföljning av
gaddsteklar påbörjades 2010 och detta år blir därför utgångläget som kommande
uppföljningar jämförs med. Vart tredje år görs en samlingsrapport. Länsstyrelsens rapport
2013:23 är en samlingsrapport för åren 2010-2013 som ger detaljerad information kring
arter per lokal. Data för vildbin behöver dock lyftas ut särskilt, vilket görs första gången
målet följs upp.
Många gaddsteklar är beroende av öppna, blomrika och sandiga marker för födosök och
bobygge, men den förändrade jordbruks- och betesdriften leder till en ökande igenväxning
och minskande blomrikedom. Lämpliga habitat blir därför allt mer sällsynta och
fragmenterade (Linkowski m fl. 2004, Naturvårdsverket 2011a, Naturvårdsverket 2011b).
Bland gaddsteklar är denna situation som allvarligast för bin och vägsteklar, där över 30% av
landets arter är rödlistade (Gärdenfors 2010). Honungsbin och vildbin är effektiva
pollinatörer och har en nyckelroll i ekosystemet, men de är också hårt drabbade av
habitatförlust, kemiska bekämpningsmedel, parasiter och sjukdomar (De la Rúa m fl. 2009.
Linkowski m fl. 2004). Anledningen till vinterdödlighet för tambin är en kombination av ett
flertal faktorer, varroakvalstret, tillgång till blommande växter, markanvändning och
bekämpningsmedel.
Målet är ett regionalt tilläggsmål för Västra Götaland.
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Miljörapport Tertial 2 2015 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

2015-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd
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x Nej
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Inledning
I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som
beslutades 2012 av Kommunfullmäktige.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden.
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen
anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska
uppnås under tiden 2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och
konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och
etappmål.
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå
miljömålen för allmänheten.

Miljömålsarbetet 2015
Andra tertialet har arbetsgruppen för miljödiplomering fått en ny medarbetare. Fokus har legat på att få
fram delaktighet från alla anställda i förvaltningen i att ta fram beskrivning av miljöpåverkan i vår egen
yrkesroll och vad vi kan göra bättre. Beskrivningen ska in i vårt dokument för miljödiplomering som vi
hoppas få klart under året. I september har vi även hållit information om sorteringen av förpackningar i
personalmatsalen.

Goda exempel
Information i personalmatsalen om hur man sorterar förpackningarna i rätt binge. Använde bananer
som symbolbild i små A3-affischer i huset, samt vid information på intranätet dit vi lockade via
massmail till alla förvaltningens anställda. Samarbetade med motsvarande inbjudan till
Samhällsbyggnadsförvaltningen vilka också äter i samma personalmatsal. Bjöd naturligtvis på ekologiska
bananer beställda vårt ordinarie beställningssystem för fika med leverans via restaurangen i huset
"Grillen". Bjöd även på ekologiskt godis. Återbrukets Anders Smedberg berättade inlevelsefullt om hur
man ska sortera både i personalmatsalen och hemma, samt hur det praktiskt går till i olika led när
uttjänta förpackningar ska bli nya råvaror! Det är pengar i bingarna - inte sopor! Miljökoordinatorn fick
sedan spontana förslag från pesonalen på fler ställen där det behövs sortering. Förslag som kunde
bollas vidare till rätt aktörer. Vi pratar miljö vid lunchborden och vi agerar var och en på sitt sätt. En
utmaning är att även agera samstämmigt.
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Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet
Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
(1a)
Indikatorer
Certifierat miljöledningssystem, antal

Utfall 2013

Utfall 2014

Nej

Nej

Utfall T1
2015

Utfall T2
2015
Nej

Kommentar Ambitionen är fortfarande att innan årsskiftet lyckas få fram alla handlingar som behövs för
certifiering. Stadskansliets grupp för miljödiplomering har engagerat hela förvaltningen genom ett stormöte
i augusti för att jobba med frågor om hur man på jobbet både ska och kan påverka i stort och smått. En
hemuppgift om hur vi påverkar miljön i vår yrkesutövning har lämnats ut till varje avdelning med önskan
om skriftligt svar till nästa stormöte i november. Då ska även ingå hur vi i vår yrkesutövning kan föra
miljöpåverkan mer positiv. Ett samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen gjordes också i september
kring förpackningsinsamlingen i personalmatsalen. Återbruket, som tömmer bingarna, höll ett kort
lunchföredrag för att vi ska sortera rätt. Vi bjöd då också på ekologiska bananer och ekologiskt godis.
Utrustningen för och med Lync-möten har prövats med varierande resultat bl a beroende på olika teknisk
kunskap.
Miljöledningssystem som inte är
certifierat, antal

Nej

Nej

Nej

Kommentar .

Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Indikatorer
Andel anställda som genomgått
miljöutbildning som inkluderar utbildning
om Borås Stads miljöarbete

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall T1
2015

Utfall T2
2015

0%

56%

72%

66%

Kommentar Ytterligare någon anställd har gått utbildningen under april-september och fyra till än
inbokade för utbildning i oktober.

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personKommunstyrelsen, Miljörapport Tertial 2 2015
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och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria
eller sker med miljöfordon (7a)
Åtgärder

Status

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

Pågående enligt
plan

Kommentar Koldioxidtillskottet mätt i KgCO2 har 2014 ökat kraftigt i koncernen Borås jämfört med året
innan både för "bränsle"(+4%), bilpool (+69%), privatbil i tjänst (+55%) och flygresor (+148%), enligt den
sammanställning som Miljöförvaltningen gjort. Stadskansliets förändring av kgCO2 från flyg har ökat från
80 tusen till 300 tusen, privat bil i tjänst har ökat kgCO2 från 2 tusen till 9 tusen, användning av bilpoolen
har ökat kgCO2 från 1 tusen till 3 tusen. Samtidigt har personalen ökat på Stadskansliet så fler resor totalt
kan förväntas och även arbetsuppgifterna har förändrats (tex nytt miljöengagemang i Asien), varför det är
svårt att jämföra år och bedöma andel resor som är fossilfria. Bilarna i bilpoolen är till största delen
miljöfordon.

Under andra kvartalet 2015 har personalen engagerats i att fundera på hur vi reser i tjänsten.
Kunskapen har ökat tex om att man kan låna busskort och boka el-bil. Många goda idéer om
förbätringar har dykt upp, tex behov av lätta anvisningar om hur man gör när man bokar ett Lync-möte
för att undvika onödiga fysiska resor.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2015-08-31

§ 364
2015/KS0395 403
Miljörapport tertial 1:2015 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning Stadskansliet har en liten miljödiplomeringsgrupp
som inte mötts så ofta under tertial 1, men var och en jobbar med mer konkreta
insatser som leder till att engagemanget sprids hos medarbetarna. Samarbete med
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också inletts kring kunskap om återvinning för
gemensamma personalmatsalen. Ett par goda exempel är att vissa fått med miljömål
som en stående punkt på APT-agendan på sin avdelning, samt att nyheter
presenteras på intranätet tex om återvinningsbingarna i personalmatsalen och
utrustningen för resfria möten.
Att planera in miljöutbildning för Kommunstyrelsens politiker har varit en viktig
uppgift tertial 1.
De miljömål där Kommunstyrelsen har ansvar medan andra förvaltningar och bolag
är utförare (utan att ha beställning från Kommunstyrelsen) har inte prioriterats i
uppföljning av miljömål tertial 1 2015.
Miljökoordinatorn har engagerat studenter från Miljöbron som under våren arbetar
med text kring förvaltningens miljöpåverkan.
* Återvinningsbingar har installerats i personalmatsalen (betalas av förvaltningschefen) och töms gratis av Arbetslivsförvaltningens Återbruk på uppmaning av
Stadskansliets miljökoordinator via mail när det behövs.
* Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har erbjudits delta i miljöutbildning 11
maj i tre timmar (samma utbildning som de anställda får via Miljöförvaltningen).
Politikertiden betalas av klimatkompensationsavgiften.
* Utrustning för resfria möten (headset och kameror) är inköpt för delar av
klimatkompensationsavgiften och ska delas ut i samband med att alla fått sina
datorer migrerade till nytt
system i april.
* Arbetet med Götalandsbanan är inne i ett intensivt planeringsskede, både lokalt tex
hur sträckning ska gå genom kommunen, regionalt och nationellt tex med
Sverigeförhandlingen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

2015-08-31

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Ulf Olsson (S)

Morgan Hjalmarsson (FP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 september 2015

Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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Miljörapport Tertial 1:2015
Kommunstyrelsen

Inledning
Kommunstyrelsens förvaltning Stadskansliet har en liten miljödiplomeringsgrupp som inte mötts så
ofta under tertial 1, men var och en jobbar med mer konkreta insatser som leder till att engagemanget
sprids hos medarbetarna. Samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen har också inletts kring
kunskap om återvinning för gemensamma personalmatsalen. Ett par goda exempel är att vissa fått med
miljömål som en stående punkt på APT-agendan på sin avdelning, samt att nyheter presenteras på
intranätet tex om återvinningsbingarna i personalmatsalen och utrustningen för resfria möten.
Att planera in miljöutbildning för Kommunstyrelsens politiker har varit en viktig uppgift tertial 1.
De miljömål där Kommunstyrelsen har ansvar medan andra förvaltningar och bolag är utförare (utan
att ha beställning från Kommunstyrelsen) har inte prioriterats i uppföljning av miljömål tertial 1 2015.

Miljömålsarbetet 2015
Arbetet mot miljödiplomering har lett framåt kring vissa frågor;
* Miljökoordinatorn har engagerat studenter från Miljöbron som under våren arbetar med text kring
förvaltningens miljöpåverkan.
* Återvinningsbingar har installerats i personalmatsalen (betalas av förvaltningschefen) och töms gratis
av Arbetslivsförvaltningens Återbruk på uppmaning av Stadskansliets miljökoordinator via mail när det
behövs.
* Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har erbjudits delta i miljöutbildning 11 maj i tre timmar
(samma utbildning som de anställda får via Miljöförvaltningen). Politikertiden betalas av
klimatkompensationsavgiften.
* Utrustning för resfria möten (headset och kameror) är inköpt för delar av
klimatkompensationsavgiften och ska delas ut i samband med att alla fått sina datorer migrerade till nytt
system i april.
* Arbetet med Götalandsbanan är inne i ett intensivt planeringsskede, både lokalt tex hur sträckning ska
gå genom kommunen, regionalt och nationellt tex med Sverigeförhandlingen.

Goda exempel
Ett par goda exempel är att vissa fått med miljömål som en stående punkt på APT-agendan på sin
avdelning, samt att nyheter presenteras på intranätet tex om återvinningsbingarna i personalmatsalen
och utrustningen för resfria möten. Härmed vet alla varför, hur och vem man vänder sig till om man
vill veta mer. APT dokumenteras och sparas i anteckningar, samt Nyheter sparas i Intranätet, därmed
blir åtgärder bestående och spårbara. Planering har startats för att till hösten lyfta fram bättre varför och
hur sortering av olika förpackningar pågår i personalmatsalen.
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Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet
Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Indikatorer
Andel anställda som genomgått miljöutbildning som
inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall T1
2015

0%

56%

72%

Kommentar Ytterligare 11 personer har gått miljöutbildningen januari-april 2015. Tillsammans med de
tidigare 50 så blir det 61 personer som gått utbildningen 2014 och t om tertial 1 2015.

11 personer från Stadskansliet har gått Miljöförvaltningens utbildning under januari till april 2015. Det
är främst personer från sekretariatet som gått, men även från strategisk samhällsplanering/mark,
kvalitet/utveckling samt ekonomiavdelningen.
(Johan Linderstad på Miljöförvaltningen har tillfrågats 30 april om hur många Stadskanslister som gått
utbildningen tertial 1 - frågan ställas så nära tertialens brytpunkt som möjligt.)
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Medfinansiering Leader Sjuhärad LLU
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013 i en avsiktsförklaring att man är intresserad av att delta i Leaderarbetet 20142020. Den framtagna strategin för Sjuhärad har prioriterats av Jordbruksverket och ska nu kompletteras med konkret
medfinansiering av berörda kommuner. Underlaget bygger på antal invånare i stödberättigat område och landar i
471 940 kronor per år 2016-2020. För Borås går gränsen för projekt som kan få stöd strax utanför tätortsgräns
Borås, projekt i landsbygd får stöd men inte projekt i staden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad godkänner finansieringsförslaget.

2015-10-06
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-10-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0721 106
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2015-10-02 / bh

Programområde: 1
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2015-09-15
Svante Stomberg Kommunchef
Ulf Olsson Kommunstyrelsens Ordförande
Borås stad

Medfinansiering Leader Sjuhärad LLU
Vi kan glädjande meddela att strategin för Leader Sjuhärad har prioriterats. Det innebär att vi under
hösten skall arbeta med kompletteringar så som indikatorer och urvalskriterier för
projektansökningar.
Vi är också glada att vi fått möjligheten att utöka vårt geografiska område så att hela Sjuhärad,
förutom centrala delarna av Borås, ingår i området. Det skapar nya och bättre förutsättningar för
te.x. samarbetsprojekt mellan företag och rena ungdomsprojekt.
De fonder vi har fått förtroende att arbeta inom är landsbygdsfonden och socialfonden. Totalt sett
har vi tilldelats en lägre budget för perioden 2014-2020 än tidigare period varför den kommunala
medfinansieringen per invånare är lägre än tidigare. Se bifogad sammanställning.
För att få ett slutligt godkännande och startbesked krävs medfinansieringsintyg från kommunerna.
Intyget bifogas tillsammans med en sammanställning över hur det kommunala stödet räknats fram.
Vi är tacksamma om vi kan få intyget undertecknat så snart som möjligt, så att vi kan komma vidare i
processen.
Vi håller regelbundna träffar med de representanter ni valt som kontaktpersoner för Leader men är
naturligtvis intresserade av att komma ut och träffa kommunstyrelser eller andra grupperingar som
ni anser kan ha intresse av den nya strategin eller redovisningen av förra perioden, då den är klar vid
årsskiftet.

Med vänliga hälsningar

Q/J %~ I
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IDiorleplanbetecknl

Roland Karlsson

BORÅS STAD
Ordförande

Verksamhetschef

2015 -09- 17
Kommunstyrelsen
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&..Borås
Kommunal medfin. 2007-2013

Borås

27,06 per inv.

2007
invånare i
leaderområdet
27 596
373 374

2008

2009

2010

2011

2012

2013

746 748

746 748

746 748

746 748

746 748

746 748

antal inv.
37446

2014
550 456

2015
550456

2016
550 456

2017
550456

2018
550456

14,70 per inv.
2020 Total insats 2014-2020
2019
550456
550456
3 853193 kr

2014
746 748

2015
746 748

2016
471940

2017
471940

2018
471940

2019
471940

2014- 2020
Borås

4 853 860

Summa per år
'Borås

De kommuner som betalt den gamla avgiften år 2014-2015 tillgodoräknar sig detta genom en lägre avgift resterande period.

2020
471940

3 853196

•
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Medfinansieringsintyg
för att starta leaderområde för
lokalt ledd utveckling 2014-2020

~

Bilaga nr

Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig
medfinansiering till leaderområdet.
Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om att
starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 20142020.

Med detta intyg ålar undertecknad finansiär sig att under de första tolv månaderna medfinansiera leaderområde
(leaderområdets namn)

,;{.t.a_d_ef.t.:______~4.J.1d1M.cP............-..··-··-

__

med organlsatlonsnummer ·····-·····-········································-·····
Medfinansieringen i pengar är minst:

.f:t!.. .?J..Q......

kronor som ska betalas ut årsvis i förskott.

Finansiär
Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med det angivna beloppet
Organisation, namn och adress

~

Datum

Organlsatlonsnummer

Underskrift av behörig företrädare

~

=
=
ID

f
~

"il

Namnförtydligande

Landsbygdsavdelningen

Underlag för att ta fram leaderområdets geografiska yta
Den yttre gränsen för leaderområdet samt eventuella exkluderade områden inom leaderområdet ska omvandlas till digitala geografiska ytor med församlingskoder som
underlag. När dessa digitala ytor är framtagna kan både ni och vi hämta hem statistik på individnivå från SCB.
Gör så här
Ange namn på kommun och församlingskoder för alla ingående församlingar. Använd församlingar 2014. Ange också vilka fonder som är aktuella för respektive
församling genom att sätta ett kryss i respektive ruta nedan. Aktuella församlingskoder finns på SCB:s webbplats http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regionalstatistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar/
Om området inte följer församlingsgränser ska ni tydligt markera aktuell gräns på separat karta. Där det går kan ni med fördel förtydliga gränsen med t.ex. namn på väg
eller vattendrag i särskild kolumn nedan. Om ett leaderområde har en annan avgränsning än administrativa gränser, det vill säga om gränsen skär genom en församling,
ska detta förtydligas genom en markering på en karta över aktuellt område. Ni kan till exempel göra en tydlig markering direkt på en papperskarta som ni sedan
skannar in om ni inte har ett kartprogram. Karta och detta underlag ska skickas in till Jordbruksverket i samband med ansökan om att bilda leaderområde. Har ni
beskrivit gränsen genom församlingen på annat sätt kan ni även bifoga den.
Namn på leaderområde: Leader Sjuhärad

Kommunnamn
Vårgårda

Församlingskod 2014
144201

EJFLU

ERUF

ESF

EHFF

Kommentar
Lena

144206

Hol

144208

Nårunga

144210

Asklanda

Bollebygd

Tranemo

Mark

144214

Algutstorp

144301

Töllsjö

144302

Bollebygd

145201

Tranemo

145206

Länghem, del

145208

Dalstorp

146301

Kinna

146303

Örby-Skene

146304

Sätila

146305

Hyssna

146307

Fritsla-Skephult

146312

Västra Mark

146313

Öxnevalla

146314

Horred

146315

Istorp

146316

Älekulla

Svenljunga

Herrljunga

Borås

146317

Torestorp

146318

Öxabäck

146501

Svenljungabygden

146503

Mjöbäck-Holsljunga

146506

Kindaholm

146512

Sexdrega, del

146602

Herrljunga landsbygdsförs.

146606

Herrljunga

146607

Hudene

146617

Östra Gäsene

146618

Hov

149006

Toarp

149007

Länghem, del

149008

Sexdrega, del

149011

Fristad

149015

Bredared

149016

Sandhult

Ulricehamn

149019

Seglora

149020

Kinnarumma

149101

Ulricehamn

149105

Hällstad

149110

Södra Ving

149116

Åsunden

149120

Hössna

149128

Redväg

149129

Timmele

statistikområde (NYKO)
4111
4121
4122
4251
4123
1421
1311
1631
1741
1731
1721
1821
1711
1811
1511

ungefärligt namn
Jutabo
Borhult
Bräkesås
Sörbo
Främgärde
Ryssnäs
Funningen
Bråt
Flimmeshult
Kråkered väst
Kråkered öst
Transåssjön
Älmås
Flymader
Bosnäs

del av Borås‐församling
nordöst
nordöst
nordöst
nordöst
nordöst
sydväst
sydväst
sydöst
sydöst
sydöst
sydöst
sydöst
sydöst
sydöst
sydväst

Totalt innehåller dessa 1 374 invånare 2013‐12‐31

