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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 13 januari 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av
hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2013-11-23, ärendenr 10/2013)
(2013/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

c)

d)

Överenskommelse om fortsatta insatser för en
mer jämlik hälso- och sjukvård för 2014.
(2013/KS0786 779-3)

(Bil)

Överenskommelse om nationell satsning för
förbättrad patientsäkerhet för år 2014.
(2013/KS0785 739-3)

(Bil)

Överenskommelse om fördjupade medicinska
utredningar 2014-2015.
(2013/KS0784 047-3)

(Bil)

Förslag till överenskommelse mellan kommunerna
i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
om samarbete och samordning av insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning.
(2011/KS0426 776-3)
(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU
KU

KU

2
3

4

Brukarundersökningar 2013.
(2013/KS0534 100-3)

(Bil)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014.
(2013/KS0709 600-3)

(Bil)

Överenskommelse – Stimulansbidrag för regional utveckling
i samverkan inom eHälsa.
(2013/KS0803 047-3)

(Bil)
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E

1

Anmälningsärende:
a)

Ägarcoach för granskning av Borås Energi och
Miljö AB: s energi- och miljöcenter på Sobacken.
(2013/KS0761 107-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

2

Anslagsframställan för om- och nybyggnation av LSS-boende,
Norra Sjöbogatan 100.
(2013/KS0126 287-2)

(Bil)

E

3

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP)
och Bengt Wahlgren (FP): Rusta upp tunnlar på Hässleholmen
med barn- och ungas konst.
(2013/KS0401 809-3)
(Bil)

E

4

Nya ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus,
Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB
(2013/KS0763 107-1)

(Bil)

Intern kontrollplan 2013 samt redovisning av intern
kontroll 2012.
(2012/KS0784 007-1)

(Bil)

E

SP

5

1

Anmälningsärende:
a)

Överflyttning av ärende angående Detaljplan
för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 (energikombinat).
(2010/KS0618 214-2)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

SP

2

3

Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram.
(2013/KS0681 530-2)

(Bil)

Grönområdesplan.
(2011/KS0713 339-2)

(Bil)
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SP

4

Rivning av byggnader på Skaraborgsvägen/Alidelundsgatan
på Alideberg.
(2011/KS0577 252-2)

(Bil)

SP

5

Yttrande över förslag till detaljplan för Hestra, Kantaten 1 m.m
(2011/KS0866 214-2)
(Bil)

SP

6

Yttrande över granskning av detaljplan för Brämhult,
Källbäcksryd 1:273 m fl, Rydsgatan.
(2013/KS0398 214-2)

(Bil)

Yttrande över en planerad 130 kV kabel mellan
Kyllared - Trandared – Kråkered samt mellan
Sjöbo - Kyllared
(2012/KS0453 269-2, 2012/KS0465 269-2)

(Bil)

SP

7

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

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Brukarundersökningar 2013
Brukarundersökningar har genomförts inom förskola, fritidshem samt grund- och gymnasieskola.
Nämnderna har lämnat analys och åtgärdsplan till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas rapporter.
Kommunstyrelsen uppmanar stadsdelsnämnderna att vidta kraftfulla åtgärder för att höja svarsfrekvensen.
Respektive nämnds analys och åtgärdsplan delges stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden, med syfte att
lära av varandra och dela erfarenheter och goda exempel.

131217
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-12-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0534
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2013-12-13/ Ingegerd Eriksson

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn: 033-35 32 20

Bilaga
2013-12-12

2013/KS0534

Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar inom
förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola.
Brukarundersökningar har genomförts inom förskola, fritidshem samt grund- och gymnasieskola.
Enkäterna har besvarats av föräldrar inom förskola och grundskola, samt av elever i årskurs 4-9 i
grundskolan och i årskurs 1- 3 i gymnasieskolan.
Nämnderna har lämnat analys och åtgärdsplan till Kommunstyrelsen. (Bilagor)
Nämndernas redovisningar avser:
• Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder
• Svarsfrekvens
• Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
• Styrkor
• Förbättringsområden
• Konkreta åtgärder inom förbättringsområdena
Några resultat:
Nämnderna har genomfört de förbättringsåtgärder som redovisades efter brukarundersökningar
2011 och 2012. Flera åtgärder har också lett till förbättringar i verksamheterna vilket visat sig i
resultatet av årets brukarundersökningar.
Svarsfrekvensen är låg, med undantag av gymnasieskolan, och i flera fall också lägre än de
föregående åren. Variationen mellan enheternas svarsfrekvens är stor i alla tre stadsdelarna.
Kvalitetsfaktorn bemötande och förhållningssätt uppvisar goda resultat inom samtliga nämnder
och verksamheter.

Några goda exempel:
Nämndernas genomförda förbättringsåtgärder:
• Fritidshemmen i stadsdel Norr har delat ut en folder med information om fritidshemmen
och om hur/vad föräldrarna kan påverka.
• Grundskolan i stadsdel Väster har arbetat med att medvetandegöra föräldrar om målen
med utbildningen.
• Förskolan i stadsdel Väster har haft ett arbete kring kommunikation som inneburit att i
stort sett alla förskolor har aktiva föräldraråd eller annan föräldrasamverkan.
• I stadsdel Öster är elevrådsrepresentanter också delaktiga i Östers ungdomsråd.
• Gymnasieskolan har hög svarsfrekvens, som grundar sig på ökad tillgänglighet till datorer
och ökad information i alla led om syftet med undersökningen.

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn: 033-35 32 20

Bilaga
2013-12-12

2013/KS0534

Nämndernas planerade förbättringsåtgärder:
• Rektorer i stadsdel Norr organiserar nätverk för fritidshemspersonal, med syfte att sprida
goda idéer för att höja kvaliteten.
• Grundskolan i stadsdel Norr planerar att utveckla den entreprenöriella undervisningen
med syfte att öka elevernas ansvar för att påverka sin utbildning.
• Förskolan i stadsdel Öster planerar att utveckla metoder, dokumentation som synliggör
barns inflytande.
• Grundskolan i stadsdel Öster planerar att öka svarsfrekvensen bland elever och föräldrar
genom information om klimatundersökningen, syfte, flerspråkig enkät, visa resultat samt
konkreta åtgärder vid uppföljning. Skolan planerar även att erbjuda språklig hjälp och
digitala förutsättningar för föräldrarna vid flera tillfällen.
• Grundskolan i stadsdel Väster planerar att genomföra ett omfattande arbete med
skolornas inre kulturer.
Redovisning av resultat till brukare och medborgare
Nämnderna ansvarar för att resultaten kommuniceras till brukare i de verksamheter som
nämnderna ansvarar för. Nämnderna har även möjlighet att använda resultaten i
medborgardialogen.
Resultatet för kommunen som helhet har publicerats på Borås Stads webbplats,
Brukarundersökningar - Borås , tillsammans med kommentarer för respektive verksamhet.
Nämndernas redovisningar kommer att publiceras på samma plats.
Några av resultaten för förskola, grundskola och gymnasieskola publiceras i Jämförelsetjänsten på
Borås Stads webbplats.
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare

2013-11-07

Dnr 2013/SDNN0114

Svar på uppföljning av brukarundersökningar 2013 för förskola, fritidshem
och grundskola
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner svar på uppföljning av brukarundersökningar 2013 gällande förskola, fritidshem och grundskola samt
översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Borås Stad vill utveckla och förbättra sina olika verksamheter och
service. För att åstadkomma det görs bland annat regelbundna brukarundersökningar och mätningar av kvaliteten i stadens verksamheter.
Kommunstyrelsen har beslutat att brukarundersökningar ska
genomföras vartannat år.
Tidigare genomförde Borås Stad separata brukarundersökningar inom
verksamheterna förskola och skola, fritid, individ- och familjeomsorg
samt äldreomsorg vid ett och samma tillfälle under året. Från och med
2013 har Borås Stad valt att dela upp tillfällena för undersökningarna
under året. Våren 2013 genomfördes skolklimatundersökningen som
ligger till grund för resultatet i denna uppföljning.
Stadsdelsnämnden Norr har fått i uppgift att genomföra en analys och
åtgärdsplan av 2013 års brukarundersökning gällande förskola,
fritidshem och grundskola. Analys och åtgärdsplan har upprättats för
de områden som Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för utifrån en given
mall.
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare
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Dnr 2013/SDNN0114

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

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

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Eftersom brukarundersökningarna riktar sig till barn och ungdomar berörs
de både direkt och indirekt. De berörs av de åtgärder som genomförs utifrån
resultatet av enkäten.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej, eftersom det inte är relevant när det gäller en uppföljning. Däremot är
det som i huvudsak har lämnat svaren i de genomomförda undersökningarna.
Likabehandling

Resultatet har analyserats utifrån hur pojkar och flickor har svarat i
undersökningen.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-11-05.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare

2013-11-07

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Dnr 2013/SDNN0114

Stadsdelsförvaltningen Norr
Antal och andel föräldrar med barn i förskola i SDF Norr som besvarat skolklimatundersökningen

2011
Antal svar

%

2012
Antal svar

%

2013
Antal svar

%

Asklanda förskoleområde
Asklandagården
Lekåsen
Ljungagården

24
10
35

43,6
29,4
49,3

31
14
53

56,4
33,3
61,6

29
16
41

54,7
44,4
39,4

Borgstena/Bredared förskoleområde
Blåklinten
Växthuset

32
23

78,1
41,8

22
31

48,9
66,0

15
25

34,1
42,4

Centrala Fristads förskoleområde
Sikgården
Torggården
Skogsstjärnan

18
20

35,3
40,8

33
31

75,0
58,5

21
25

46,7
43,9

Sparsörs förskoleområde
Frufällegården
Kröklingegården
Lilla Safiren
Smörbollen

22

40,0

25

46,3

28

49,1

28

30,8

33

37,5

55

56,7

Sjöbo förskoleområde
Nolhaga
Sjöbogården
Skattkistan

76

44,7

98

60,5

94

59,5

39

34,2

28

23,3
70

53,9

19,4
20,0
5,2

Erikslunds förskoleområde
Alidebergsgården
Solgården
Trollgården
Trollskogen
Lugnets förskoleområde
Kvarngården
Lugnet
Mariagården

28

Norrmalms förskoleområde
Liljeberget
Tokarpsberg
Sagan
Östermalms förskoleområde
Björkängen
Villan
Östermalmsgården

20,0

13
7
22

40,6
21,2
24,7

7
7
5

48

31,6

47

25,5

45

26,0 2011 ingick inte Sagan i detta område

27

26,2

16

16,5

35

23,3 2011 utgör Sagan Östermalmsgården

Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Fritidshem
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Föräldrarna har fått en folder med information om fritidshemmens verksamhet och hur/vad
föräldrar kan påverka.
Verksamheterna har inte lagt ut informationen på hemsidorna.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Åtgärderna syns inte i ett förbättrat resultatet i skolklimatundersökningen 2013.
2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Tabell som bilaga
2013 inkom 331 svar från föräldrar med barn på fritidshem, vilket är 43,6 % av dem som
besvarat enkäten. Det innebär att nästan hälften av de föräldrar som besvarat enkäten har barn
som är inskrivna på fritidshem.
2012 var motsvarande svarsfrekvens 356 svar, 43,7 % och 2011 var det 443 svar från föräldrar
med barn på fritidshemmen, 45,2 %.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Föräldrar som har flera barn på skolan och i fritidshemsverksamheten besvarar endast enkäten
en gång och inte en gång per barn.
Föräldrar får sällan en återkoppling och det kan innebära att de har bristande intresse av att
besvara enkäten.
3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat för kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
Medelvärdet 2013 har sjunkit något i jämförelse med 2011. Medelvärdet 2013 ligger på 3,4 på en
4-gradig skala, där 4 är det högsta.
Föräldrarna är relativt nöjda med fritidshemsverksamheten.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Elevgrupperna har blivit större på vissa fritidshem, vilket påverkar fritidshemmens verksamhet.

4. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
1. Föräldrarna känner att deras barn känner sig tryggt på fritidshemmen, 3,42.
2. Föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn på fritidshemmen, 3,37.
3. Föräldrarna känner sig välkomna att delta i verksamheten, 3,32.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Resultaten 2011 var snarlika inom dessa områden. Fritidshemmen arbetar för att alla elever ska
känna sig trygga i verksamheten.
5. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Fritidshemmen har inte lyckats förbättra resultatet med att föräldrar med barn på fritidshem ska
få information på hur och vad de kan påverka på fritidshemmen.
Medel 2011 låg på 2,58 och 2013 var medel 2,48.
Föräldrarna är något mer missnöjda med fritidshemmets verksamhet i år bl.a. när det gäller att ge
barnen möjlighet till lugn och ro, 2,63, och att erbjuda ett rikt kulturutbud 2,79. Resultaten är
något lägre än under 2011.
Föräldrarna märker inte heller att rektor leder den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Vi har inte lyckats sprida information till föräldrarna om undervisningen på fritidshemmen och
hur de kan påverka fritidshemmens verksamhet.
Elevantalet på fritidsavdelningarna och lokalförutsättningarna på fritids varierar och är inte alltid
anpassade efter verksamheten.
6. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
Rektorerna organiserar nätverk för fritidshempersonal med syfte att sprida goda idéer för att
höja kvaliteten på fritidshemmen.
All fritidshemspersonal kommer under läsåret 13/14 att fortbilda sig om fritidshemmens mål
och undervisning utifrån LGR 11.
Områdeschef och rektorer arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet på fritidshemmen.
Personalen ska förbättra föräldrainformationen om undervisningen på fritidshemmen och hur
föräldrarna kan påverka verksamheten. Informationen ska ges vid föräldramöten och via skriftlig
information.

Stadsdelsnämnden Norr

Antal och andel föräldrar med barn på fritidshem och skola i SDN Norr som besvarat skolklimatundersökningen
Antal elever på F-6 skolor och 7-9 skolor
Svar fritidshem anger antal och andel föräldrar som besvarat enkäten som har barn skolan som också är inskrivna på fritidshemmet.

Bergdalskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Engelbrektskolan Erikslundskolan
2011 Asklandaskolan
%
%
%
%
%
%
tot ant elever F-9
Totalt andel svar
79%
30%
41%
34%
30%
36%

Bergdalskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Engelbrektskolan Erikslundskolan
2012 Asklandaskolan
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
svar fritidshem
85
59,90%
30
42,90%
4
50%
30
69,80%
73
28,20%
7
31,60%
antal svar F-6
142
70
8
43
259
22
ant elever F-6
242
275
80
106
393
91
ant elever 7-9
334
184
Tot ant elever F-9
727
275
Totalt andel svar
57%
25%
10%
40%
35%
8%

2013 Asklandaskolan
Bergdalskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Engelbrektskolan Erikslundskolan
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
svar fritidshem
64
51,60%
50
42,40%
7
53,80%
13
52%
42
35,30%
6
31,60%
antal svar F-6
124
118
13
25
119
19
Antal elever F-6
264
275
80
100
396
96
ant elever 7-9
328
162
Tot ant elever F-9
724
258
Totalt andel svar
47%
43%
16%
25%
16%
7%

okt-13

Gula skolan
%

Sjöboskolan
%

Fristadskolan
%

Total SDN Norr
Antal
%
2696
50%
36%

Gula skolan
Sjöboskolan
Sparsörskolan
Fristadskolan
Antal
%
Antal
%
Antal
%
42
77,80%
29
50,90%
52
62,70%

Total SDN Norr
Antal
%
356
44,00%
814

46%

153

Sparsörskolan
%
47%

324

28%

240
282
2704

35%

18%

35%

24%

Gula skolan
Sjöboskolan
Sparsörskolan
Fristadskolan
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%
35
61,40%
61
58,70%
53
61,60%
57
104
86
151
333
244
289

30%

Total SDN Norr
Antal
%
331
43,6

2718
38%

31%

35%

32%

28%

Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Förskola
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Svarsfrekvens på enkäten.
Information om förskolans läroplan.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen har visat på en ökning av inkomna svar.
Informationen om förskolans läroplan har givit att fler brukare upplever att de har god
kännedom om den.
2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
39,4 % och detta motsvarar 554 svar utav 1406 familjer.
Se bilaga.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
En påverkan kan vara att förskolan i större utsträckning har tillgång till datauppkoppling nu
jämfört med 2011. Resultatet är bättre än 2011 men verksamheten är fortfarande inte nöjd.
3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat för kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
De indikatorer som mäter nyckeltalen för Bemötande och förhållningssätt ger en siffra
motsvarande ca 95 % nöjda brukare på nivå 3-4 vilket ger ett medelvärde på 3,64.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Förskolan ligger kvar på en förhållandevis hög nivå eventuellt något bättre vid årets mätning
jämfört med 2011.
Förskolan arbetar ständigt med läroplansmålen under rubriken Normer och värden och
förskolan har en professionell och kunnig personalgrupp.
Centrala satsningar på fortbildning har genomförts.

4. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Trygghet/Förtroende
Att barnen tycker det är roligt i förskolan
Bemötande
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Personalen är generellt duktiga på att arbeta med värdegrundsfrågor. Personalens observationer
gällande barns behov bidrar till att undervisningen upplevs som rolig och stimulerande.
5. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Inflytandefaktorer – 37,2 % av brukarna har svarat på nivå 3-4 med ett medelvärde på 3,0. 47 %
av brukarna har svarat att de inte vet.
Lokaler – 70 % nöjda brukare med ett medelvärde på 2,98.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Inflytandefaktorer: Inom detta området måste vi bli bättre på att informera brukarna om hur vi
arbetar. Det upplevt höga förhållande andel barn per årsarbetare kan bidra till att
inflytandefrågorna åsidosätts.
Lokaler: Drygt 50 % av förskolorna är en- till tvåavdelningsförskolor och några upplevs direkt
olämpliga för förskoleverksamhet. Enligt lokalresursplanen för de kommande 5 åren verkar
andelen små förskolor att bli färre.
6. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
Barns inflytande.
Lokalfrågan.

Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämnd
Stadsdelsnämnden Norr
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Grundskola
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Stadsdelsnämnden Norr har genomfört de åtgärder som var beslutade.
Rektorerna har fått ett utökat administrativt stöd, men behöver ytterligare stöd.
Arbetet har fortsatt med att utveckla BFL, den formativa bedömningen där eleven blir mer
medveten om sitt lärande för att då öka viljan till att ha inflytande.
Två skolor ingår i STEPS, ett projekt där man utvecklar det entreprenöriella lärandet med syfte
bl.a. att öka ansvar för att påverka sin utbildning.
Antalet datorer på skolorna har ökat då alla elever i åk 6 och 7 har fått var sin lånedator.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Lärarna har blivit tydligare på att informera föräldrarna om målen i alla ämnen. Resultatet bland
föräldrarna är bättre när det gäller att de känner till målen i de olika ämnena.
På de övriga frågorna i enkäten har resultaten från föräldrarna sjunkit något.
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Eleverna i åk 4-6 är mer nöjda med undervisningen än eleverna i åk 7-9. Åk 4-6-eleverna
upplever att de får vara med och bestämma hur lektionstiden ska användas och att elevrådets
arbete tas på allvar. De upplever också att de lär sig mycket och att lärarna ger dem meningsfulla
uppgifter.
2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Endast 28 % av föräldrarna har besvarat enkäten, vilket är en minskning i jämförelse med
tidigare år. Se vidare bilaga.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Det finns ingen registrering på svarsfrekvenser när det gäller män och kvinnor bland föräldrarna.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
En del av föräldrarna som har flera barn på skolan besvarar enkäten endast en gång och inte en
gång per barn.
Kan bli bättre på att informera föräldrarna om att enkätsvaren är betydelsefulla och förbättra
återkopplingen.
Det bör finnas en möjlighet att besvara enkäten på fler språk för att göra den tillgänglig för alla.
3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat för kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)

SDN Norr har bra resultat när det gäller bemötande och förhållningssätt.
Resultaten är bättre 2013 än 2011. På en 4-gradig skala där 4 är högst var resultatet under våren
2013 när det gäller att föräldrar känner sig välkomna i skolan (3,86). Föräldrarna upplever att
samarbetet fungerar bra mellan skola och hem och att lärarna respekterar deras barn (3,45).
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Det är inga större skillnader på svaren mellan pojkar och flickor.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Skolorna har blivit bättre på att informera och samarbeta med föräldrarna om elevernas
undervisning. Bedömning för lärande, BFL, ger både föräldrar och elever information om
kunskapsmål och eleverna blir medvetna om hur de ska nå målen.
De individuella utvecklingsplanerna och utvecklingssamtalen har förbättrats vilket kan påverka
upplevelsen av samverkan med skolan.
4. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Förutom ett högt resultat vid bemötandet anser föräldrarna att skolorna bedriver en bra
undervisning i svenska och matematik.
Föräldrarna känner till målen i de olika ämnena.
Skolan har höga förväntningar på elevernas prestationer och barnen blir respekterade i skolan.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Det är inga större skillnader på svaren mellan pojkar och flickor.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Lärarna har vid föräldramöten och utvecklingssamtal informerat föräldrar och elever om målen i
de olika ämnena. De individuella utvecklingsplanerna och skriftliga omdömena har tydliggjort
målen.
Arbetssättet, formativ bedömning, BFL, ger eleverna insikt i vad det är de ska klara för att nå
målen. Detta har främst gett bättre resultat bland eleverna i åk 1-6.
5. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
1. Föräldrarnas synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten 2013:
2,72.
2. Föräldrar, elever och lärare märker inte att rektor leder den pedagogiska verksamheten, 2.0.
3. Utöka elevernas inflytande över lektionstiden, elever åk 4-6: 2,71 och elever i åk 7-9: 2.36.
4. Förbättra att alla elever känner sig trygga i skolan. Resultatet 2013 låg på 3,36, vilket är relativt
bra men bör ligga ännu högre.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Resultaten för 2013 visar att skillnaderna är marginella inom alla områden. Något fler flickor än
pojkar i åk 4-6 anser att de kan påverka undervisningen.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Arbetet för ökat inflytande genom bedömning för lärande, BFL har bättre resultat i åk 1-6 när
det gäller elevernas inflytande över sin lektionerna. Skolorna fortsätter med att utveckla
arbetssättet.
Fristadskolans elever har genom det entreprenöriella lärandet höjt elevernas lust till lärande och
att ta ett eget ökat ansvar för att påverka sin utbildning.
Eleverna på 7-9 skolorna har analyserat enkäterna och kommit med förslag på åtgärder. Eleverna
anser vid analysen bl.a att de har svarat oseriöst och att de inte är så engagerade.
Klasserna kommer att arbeta vidare med att analysera och konkretisera åtgärder tillsammans
med pedagogerna.

6. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
1. Förbättra rektors förutsättningar att vara en pedagogisk ledare. Borås Stads arbete med
Instruktion för rektor inom skolan kan leda till att rektor kan få bättre förutsättningar.
2. Fortsatt arbete med BFL så att eleverna blir mer medvetna om sitt lärande.
3. Utveckla den entreprenöriella undervisningen med syfte att öka elevernas ansvar för att
påverka sin utbildning.
4. Fortsätta arbetet med Likabehandlingsplanerna så att alla elever känner sig trygga i skolan.
5. Utbilda elevskyddsombud på 7-9 skolorna för att öka elevernas trygghet.
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Uppföljning av brukarundersökningar 2013 - Skola och förskola
Under våren har brukarundersökningar gjorts på förskola, grundskola och fritidshem.
Denna enkätundersökning görs vartannat år på alla verksamheter och på förskola och
grundskola varje år. Verksamheten har gjort jämförelser mellan 2011 års och årets
brukarundersökning och åtgärdsförslag har tagits fram. Styrkor och förbättringsområden
som framkommit redovisas i analys och åtgärdsplaner per verksamhet och medsändes
tillsammans med tjänsteskrivelsen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att upprättad tjänsteskrivelse med analyser godkänns och översändes till
Kommunstyrelsen.

Vid protokollet

Daniel Nilsson
2013-10-30
Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Anna Hedlund

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 oktober 2013.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Uppföljning av brukarundersökningar 2013 – Skola
och förskola
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att upprättad tjänsteskrivelse med analyser godkänns och
översändes till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Under våren har brukarundersökningar gjorts på förskola, grundskola och
fritidshem. Denna enkätundersökning görs vartannat år på alla
verksamheter och på förskola och grundskola varje år.
Verksamheten har gjort jämförelser mellan 2011 års och årets
brukarundersökning och åtgärdsförslag har tagits fram.
Styrkor och förbättringsområden som framkommit redovisas i analys och
åtgärdsplaner per verksamhet och medsändes tillsammans med denna
tjänsteskrivelse.
Yttrandet i sin helhet
Under våren har brukarundersökningar gjorts på förskola, grundskola och
fritidshem. Sammanlagt har 2869 enkätsvar inkommit. Enkäterna vänder sig
till elever i årskurs 4-9 i grundskolan. I förskolan och i grundskolan årskurs
1-3 har föräldrar svarat på enkäterna. Även inom äldreomsorgen; kultur och
fritid; och individ- och familjeomsorg kommer brukarundersökningar att
göras och resultatredovisning av dessa kommer att presenteras senare under
året.
Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
De förbättringsåtgärder som beslutades utifrån brukarundersökningen år
2011 har genomförts på både förskolan och grundskolan. I grundskolan
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görs ett omfattande utvecklingsarbete för att implementera den nya
läroplanen och detta arbete fortgår. Förskolan har arbetat med att förbättra
organisationen och kommunikationen med föräldrarna. Analysen av
utvecklingsarbetet visar att nya mer flexibla lösningar genomförts och detta
arbete kommer att fortgå.
Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen har sjunkit på både förskola och grundskola. Analysen på
enhetsnivå visar att fler förskolor har svarat än tidigare och att en
grundskola inte har svarat på enkäten. Verksamheterna arbetar för att öka
svarsfrekvensen och detta arbete kommer att fortskrida inför nästa års
klimatundersökning. Svarsfrekvensen redovisas per enhet i medsänd bilaga.
Svarsfrekvens per verksamhet
SDF Väster
Antal
Möjliga
svar
svar
Grundskola
elever års 4-6
Grundskola
elever års 7-9
Grundskola
och fritidshem
föräldrar*
Förskola
föräldrar*

Svarsfrekvens

636

1029

62 %

Svarsfrekvens
2011
66 %

915

1113

82 %

90 %

555

3868

14 %

27 %

763

2064

37 % 39 %

* 1 förälder per barn

Av de elever i grundskolan som har deltagit i brukarundersökningen finns
ingen större skillnad mellan flickor och pojkar. Resultatet redovisas inte
uppdelat på män och kvinnor för förskola, fritidshem och grundskola
årskurs 1-3.
Resultat av enkäten
Generellt får förskolan positiva svar på bemötandefrågor. Det är 96,2 %
som svarar att personalen bemöter barnen vänligt och 93,3 % av föräldrarna
svarar att de känner sig välkomna till förskolan.
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Det finns en antydan om att elevsvaren i årskurs 4-6 visar på en förbättring i
bemötande och förhållningssätt i jämförelse med år 2011. I årskurs 7-9 och
av i föräldrasvaren visar svaren på en viss försämring.
De styrkor och förbättringsområden som framkommit av analysen
redovisas i analys och åtgärdsplan per verksamhet som medsändes med
denna tjänsteskrivelse.
Förbättringsåtgärder
Utifrån de identifierade förbättringsområden som framkommit i
brukarundersökningen kommer ett antal åtgärder att göras under året.
Grundskolan kommer att:
• Göra ett omfattande arbete med skolornas inre kulturer
• Fortsatt arbete med metoden Bedömning För Lärande
• Tillsätta förstelärare inom olika ämnen för att utveckla
undervisningen
• Pedagoger kommer att delta i matematiklyftet
• Utvecklingspedagoger i IKT och matematik arbetar vidare
• Delta i Skolverkets utbildning i Värdegrund och likabehandling
Fritidshem kommer att:
• Ta fram informationsfoldrar om verksamheten
• Fortsätta informera om fritidshemmet och dess verksamhet på
föräldramöten, föräldrasamtal och vid hämtning och lämning av
barn
• Delta i Skolverkets utbildning i Värdegrund och likabehandling
Förskolan kommer att:
• Fortsätta arbetet med att synliggöra det pedagogiska arbetet på
förskolorna
• Fortsätta arbeta med barns delaktighet
• Fortsätta arbeta med föräldrasamverkan
• Fortsätta arbeta med att få mer välanpassade lokaler
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Nämndens svar skickas till Kommunstyrelsen senast den 8 november.
Samverkan
Resultatet av brukarundersökningen har inte samverkats.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef

Gunilla Ternholt
Planeringsledare
033 - 35 52 74

Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämnd
Stadsdelsnämnden Väster
Verksamhet
Fritidshem.
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder(2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Ja.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Kompetensutveckling av personalen kan vara orsaken bakom det höjda resultatet på frågor
rörande kultur-,idrotts- och naturaktiviteter.

2. Svarsfrekvens
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Tabell som bilaga
Av de 518 föräldrar som svarat på enkäten, har 189 uppgett att de har barn på fritids. Totalt
fanns vid genomförandet 1392 barn inskrivna på fritidshemmet i stadsdel väster.Detta ger en
svarsfrekvens om 14%.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Variabeln kön finns inte på föräldraenkäten.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen har sjunkit sedan 2011.
En möjlig orsak är att det finns enstaka skolor som inte deltagit i klimatenkäten 2013.

Gunilla Ternholt
Planeringsledare
033 - 35 52 74

3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder
Redovisa resultatför kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
På frågan ”på mitt barns fritidshem har personalen ett bra bemötande av mig som förälder”
svarar 86% att det stämmer. 2011 svarade 84,4% att det stämde.
På frågan ”på mitt barns fritidshem känner jag mig välkommen att delta i verksamheten” svarar
68,9% att det stämmer. 2011 svarade 69,9 % att det stämde.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Variabeln kön finns inte med i föräldraenkäten.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Det är ingen större skillnad i enkätresultaten mellan 2011 och 2013. Svarsfrekvensen är mycket
låg, varför resultatet inte är tillförlitligt i fråga om att analysera vad som kan ha påverkat
resultatet.

4. Styrkor
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Enkätsvaren 2013 har ett högre resultat än 2011 på frågor gällande skapande aktivitet,
kulturutbud samt på natur- och idrottsaktiviteter.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Variabeln kön finns inte på föräldraenkäten.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen är mycket låg, varför resultatet inte kan anses som tillförlitligt.
Tänkbara förklaringar till orsaker kan vara implementeringen av ny läroplan, ökat fokus på
arbetet med entreprenörskap och skapande aktiviteter på fritidshemmen.

5. Förbättringsområden
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
På många frågor framgår det att en stor andel föräldrar inte vet/inte har någon åsikt om frågan.
Detta indikerar att fritidshemmet kan bli bättre på att visa verksamheten för föräldrarna.
På frågan ”på mitt barns fritidshem känner jag mig som förälder trygg att lämna mitt barn”
svarar 79,2% att det stämmer. 2011 svarade 80,9% att det stämmer. På frågan ”mitt barns
fritidshem känner sig mitt barn tryggt”, svarar 81,7% att det stämmer. 2011 svarade 84,4% att
det stämmer.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Variabeln kön finns inte på föräldraenkäten.
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Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen är mycket låg, varför resultatet inte kan anses som tillförlitligt.
Förändringar i personaltäthet och barngruppens storlek kan påverka barnens upplevda trygghet.
6. Förbättringsområden
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
• Skolorna och fritidshemmen tar fram informationsfolder om sin verksamhet.
• Fortsätta informera om fritidshemmet och dess verksamhet på föräldramöten,
föräldrasamtal och vid hämtning/lämning.
• Deltagande på Skolverkets kurs ”värdegrund och likabehandlingsarbete”
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Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämnd
Stadsdelsnämnden Väster
Verksamhet
Grundskola (elever och föräldrar).
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder(2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Ja.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Åk 4-6 och 7-9
• Arbetet med implementering av den nya läroplanen och kursplanerna har inneburit en
ökad kunskap bland lärarna. Analys av enkätsvaren 2013 visar dock på att det är viktigt
att fortsätta arbeta med mål och kunskapskrav bland eleverna och föräldrarna.
•

Arbetet med Bedömning För Lärande (BFL) innebär att den formativa bedömningen i
allt större utsträckning används för att stärka elevernas lärande. Den formativa och
framåtsyftande bedömningen innebär att medvetandegöra eleven om ”var” denne
befinner sig i sin lärandeprocess.
Utvecklingspedagogerna i svenska har bidragit till spridning av kunskap och strategier för
att göra undervisningen explicit så att alla elevers språkliga förmågor utvecklas.
Utvecklingspedagogerna i matematik har bidragit till spridning av instrument för att
utveckla matematikundervisningen på skolorna.

•

En ny elevhälsoplan har tagits fram, vilket lett till en samsyn i verksamheten på
organisation och innehåll i elevhälsoarbetet.

Föräldrar
• Lärare och rektorer har arbetat med att sprida information och innehåll i den nya
läroplanen och kursplanerna på föräldramöten och utvecklingssamtal. Upplevelsen i
verksamheten är att föräldrarna är insatta i bl a det nya betygssystemet, men fortsatt
arbete är viktigt för att medvetandegöra föräldrarna om målen med utbildningen.
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2. Svarsfrekvens
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Tabell som bilaga.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Åk 4-6
Av de elever som svarat är det ingen större märkbar skillnad på helheten i svarsfrekvensen
mellan flickor och pojkar. I några frågor kan det skilja upp till en procentenhet i skillnad i
svarsfrekvensen mellan flickor och pojkar. Ett exempel på detta återfinns i frågan Lärarna i min
skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det, där svarsfrekvensen hos de pojkar som svarat är 98%
och hos flickorna är det 99%
Någon analys uppdelat på kön av de elever som inte deltagit i klimatundersökningen, har inte
gjorts.
Åk 7-9
Av de elever som svarat är det ingen större märkbar skillnad på helheten i svarsfrekvensen
mellan flickor och pojkar.
Någon analys uppdelat på kön av de elever som inte deltagit i klimatundersökningen, har inte
gjorts.
Föräldrar
Svarsfrekvensen för föräldrar är inte uppdelat på kön.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
2011 redovisades inga skillnader i svarsfrekvensen mellan kön.
Åk 4-6 och åk 7-9
Jämfört med 2011 har svarsfrekvensen sjunkit för åk 4-6 och stigit för åk 7-9. Skolorna strävar
efter att eleverna i största mån svarar på enkäten under skoltid. En F-6-skola har inte genomfört
klimatenkäten 2013, detta påverkar såklart resultatet. Skolorna försöker hitta möjligheter för
elever som varit frånvarande, att kunna svara vid ett senare tillfälle.
Föräldrar
Skolorna har skickat ut information via veckobrev, lagt ut information på Ping-Pong och
informerat på föräldrasamtal. Många skolor erbjuder föräldrarna att svara på klimatenkäten i
samband med utvecklingssamtal. Trots dettahar svarsfrekvensen sjunkit sedan 2011.
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3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder
Redovisa resultatför kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
Åk 4-6
På frågan lärarna bemöter eleven med respekt, svarar 89,2 % av eleverna att det stämmer.
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa svarar 93,5% av eleverna att det
stämmer.
På frågan om klassläraren/mentorn bryr sig om eleven svarar 84% av eleverna att det stämmer.
På frågan om personalen arbetar aktivt för att alla elever ska vara trygga och må bra i skolan
svarar 86,1% att det stämmer.
På frågan om eleven blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen svarar 70,2% att det stämmer.
Åk 7-9
På frågan lärarna bemöter eleven med respekt, svarar 83 % av eleverna att det stämmer
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa svarar 89% av eleverna att det
stämmer.
På frågan om klassläraren/mentorn bryr sig om eleven svarar 82,3% av eleverna att det stämmer.
På frågan om personalen arbetar aktivt för att alla elever ska vara trygga och må bra i skolan
svarar 76% att det stämmer.
På frågan om eleven blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen svarar 63,9% att det stämmer.
Föräldrasvar
På frågan om föräldern känner sig välkommen till skolan svarar 90,4% att det stämmer.
På frågan om samarbetet mellan skola och hem är bra svarar 82,1% att det stämmer.
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Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
4-6
Generellt sett är det ingen större märkbar skillnad mellan hur könen svarat.
På frågan lärarna bemöter eleven med respekt är medianen för flickor 3,53 och medianen för
pojkar är 3,5.
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa är medelvärdet för flickor 3,77 och
medelvärdet för pojkar är 3,73.
På frågan om klassläraren/mentorn bryr sig om eleven är medelvärdet för flickor 3,64 och
medelvärdet för pojkar är 3,61.
På frågan om personalen arbetar aktivt för att alla elever ska vara trygga och må bra i skolan är
medelvärdet för flickor 3,48 och medelvärdet för pojkar är 3,44.
På frågan om eleven blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen är medelvärdet för flickor 3,07
och medelvärdet för pojkar är 3,03.
7-9
Generellt sett är det ingen större märkbar skillnad mellan hur könen svarat.
På frågan lärarna bemöter eleven med respekt är medianen för flickor 3,18 och medianen för
pojkar är 3,1.
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa är medelvärdet för flickor 3,42 och
medelvärdet för pojkar är 3,38.
På frågan om klassläraren/mentorn bryr sig om eleven är medelvärdet för flickor 3,32 och
medelvärdet för pojkar är 3,32.
På frågan om personalen arbetar aktivt för att alla elever ska vara trygga och må bra i skolan är
medelvärdet för flickor 3,09 och medelvärdet för pojkar är 3,03.
På frågan om eleven blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen är medelvärdet för flickor 2,82
och medelvärdet för pojkar är 2,91.
Föräldrar
Resultatet är inte redovisat uppdelat på kön, varför det inte går att jämföra skillnader.
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Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
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2011 redovisades inga skillnader i svarsfrekvensen mellan kön.
Åk 4-6
Det finns en antydan i elevsvaren att en förbättring skett på bemötande och förhållningssätt.
Samtidigt är svarsfrekvensen så pass låg att man bör vara försiktig i att dra slutsatser. Tänkbara
förklaringar kan vara effekten av skolans arbete med värdegrunden och med BFL. Samtidigt
mycket viktigt att ha med i åtanke att svarsfrekvensen för åk 4-6 endast är 62%, vilket medför att
man bör vara försiktig i att dra omfattande slutsatser.
På frågan lärarna bemöter eleven med respekt, svarar 89,2 % av eleverna att det stämmer 2013
och 88,2% svarade att det stämde 2011.
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa svarar 93,5% av eleverna att det
stämmer 2013 och 92,3% svarade att det stämde 2011.
På frågan om klassläraren/mentorn bryr sig om eleven svarar 84% av eleverna att det stämmer
2013 och 82,3% svarade att det stämde 2011.
På frågan om personalen arbetar aktivt för att alla elever ska vara trygga och må bra i skolan
svarar 86,1% att det stämmer 2013 och 69,3% svarade att det stämde 2011.
Frågan om eleven blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen fanns inte med 2011.
Åk 7-9
Det finns en antydan i elevsvaren att det skett en försämring avseende bemötande och
förhållningssätt. Det finns inga tydliga förklaringar till vad som kan vara orsaken då även åk 7-9
arbetar med värdegrunden och BFL. Samtidigt viktigt att ha med i åtanke att svarsfrekvensen för
åk 7-9 är 82%, vilket medför att man bör vara försiktig i att dra omfattande slutsatser.
På frågan lärarna bemöter eleven med respekt, svarar 83 % av eleverna att det stämmer 2013 och
87,9% svarade att det stämde 2011.
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa svarar 89% av eleverna att det
stämmer 2013 och 91,2% svarade att det stämde 2011.
På frågan om klassläraren/mentorn bryr sig om eleven svarar 82,3% av eleverna att det stämmer
2013 och 87,8% svarade att det stämde 2011.
På frågan om personalen arbetar aktivt för att alla elever ska vara trygga och må bra i skolan
svarar 76% att det stämmer 2013 och 79,8% svarade att det stämde 2011.
Frågan om eleven blir trevligt bemött av skolmåltidspersonalen fanns inte med 2011.
Föräldrasvar
Det finns en antydan i föräldrasvaren att det skett en försämring avseende bemötande och
förhållningssätt. Det finns inga tydliga förklaringar till vad som kan vara orsaken. Problematiskt
är att svarsfrekvensen sjunkit från 26% 2011 till bara 14% 2013.
På frågan om föräldern känner sig välkommen till skolan svarar 90,4% att det stämmer 2013 och
93,6% svaradeatt det stämde 2011.
På frågan om samarbetet mellan skola och hem är bra svarar 82,1% att det stämmer och 87,9%
svarade att det stämde 2011.
4. Styrkor
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Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Åk 4-6
På frågan om lärarna på skolan hjälper eleven i skolarbetet om eleven behöver det svarar 95,2%
att det stämmer.
På påståendet att det på skolan är viktigt att vara en bra kamrat svarar 95,8% av eleverna att det
stämmer.
Även om skolan aldrig kan godta att elever inte känner sig trygga i skolan är det ändå en styrka
att de allra flesta eleverna gör det, vilket visar sig då 92,2% av eleverna i åk 4-6 svarar att de gör
det.
Åk 7-9
Även om skolan aldrig kan godta att elever inte känner sig trygga i skolan är det ändå en styrka
att de allra flesta eleverna gör det, vilket visar sig då 91,3% av eleverna i åk 7-9 svarar att de gör
det.
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa svarar 89% av eleverna att det
stämmer. På frågan om lärarna förväntar sig att eleven ska nå målen i alla ämnen svarar 87% av
eleverna att det stämmer. Detta resultat visar att de flesta eleverna upplever att lärarna har höga
förväntningar på dem.
Föräldrasvar
Svarsfrekvensen hos föräldrarna är 14%, det är för liten tillförlitlighet för att kunna synliggöra
styrkor i verksamheten och skillnader mellan 2011.
Av de föräldrar som svarat 2013 uppger 90,4% att de känner sig välkomna till skolan. 87,7% av
föräldrarna svarar att det stämmer att barnet lär sig respektera andra i skolan.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Åk 4-6
På frågan om lärarna på skolan hjälper eleven i skolarbetet om eleven behöver det får flickorna
ett medelvärde på 3,61 och pojkarna ett medelvärde på 3,66.
På påståendet att det på skolan är viktigt att vara en bra kamrat får flickorna ett medelvärde på
3,76 och pojkarna ett medelvärde på 3,71.
Åk 7-9
På frågan om lärarna förväntar sig att eleven gör sitt bästa är medelvärdet för flickor 3,42 och
medelvärdet för pojkar är 3,38. På frågan om läraren förväntar sig att eleven ska nå målen i alla
får flickorna ett medelvärde på 3,49 och pojkarna får ett medelvärde på 3,44.
Föräldrar
Kön framgår inte av föräldrasvaren.
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Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Åk 4-6
Arbetet med värdegrunden och BFL går att härleda till elevernas svar.
7-9
Analys av elevresultatet 2013 för åk 7-9 visar att resultatet generellt sjunkit sedan 2011. Det är
svårt att få fram tydliga orsaker till detta.
Föräldrasvar
Svarsfrekvensen hos föräldrarna är 14%, det är för liten tillförlitlighet för att kunna orsaker
skillnader mellan 2011 och 2013.

5. Förbättringsområden
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Åk 4-6
Av de elever som svarade 2011uppgav 94,9% att de var trygga i skolan. 2013 uppger 92,2% att
de är trygga i skolan. Skolan måste sträva efter att samtliga elever känner sig trygga i skolan,
varför detta elevsvar behöver uppmärksammas i sammanhanget.
På frågan om eleven känner till vad eleven ska kunna för att nå målen i de olika ämnena svarar
88,6% att det stämmer. 2011 svarade 88,2% att de kände till detta.
Åk 7-9
Av de elever som svarade 2011uppgav 93,1% att de var trygga i skolan. 2013 uppger 91,3% att
de är trygga i skolan. Skolan måste sträva efter att samtliga elever känner sig trygga i skolan,
varför detta elevsvar behöver uppmärksammas i sammanhanget.
På frågan om eleven känner till vad eleven ska kunna för att nå målen i de olika ämnena svarar
76,4% att det stämmer. 2011 svarade 81,1% att de kände till detta.
Föräldrasvar
Svarsfrekvensen hos föräldrarna är 14%, det är för liten tillförlitlighet för att kunna synliggöra
utvecklingsområden i verksamheten och skillnader mellan 2011.
Av de föräldrar som svarat 2013 uppger 87,5% att det stämmer bra att deras barn känner sig
tryggt i skolan. 82,6% uppger att det stämmer bra att de får reda på hur det går med deras barns
skolarbete.
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Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Åk 4-6
På frågan om eleven känner sig trygg i skolan har både flickor och pojkar ett medelvärde på 3,5.
På frågan om eleven känner till vad eleven ska kunna för att nå målen i de olika ämnena får
flickorna ett medelvärde på 3,37 och pojkarna ett medelvärde på 3,31.
Åk 7-9
På frågan om eleven känner sig trygg i skolan har flickor ett medelvärde på 3,46 och pojkar ett
medelvärde på 3,51.
På frågan om eleven känner till vad eleven ska kunna för att nå målen i de olika ämnena får
flickorna ett medelvärde på 2,92 och pojkarna ett medelvärde på 3.
Föräldrasvar
Kön framgår inte av föräldrasvaren.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Åk 4-6 och 7-9
Förändringar i personaltäthet och närvarande vuxna kan påverka elevernas upplevelse av
trygghet.
Analys av elevresultatet 2013 för åk 7-9 visar att resultatet generellt sjunkit sedan 2011.

6. Förbättringsområden
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
•
•
•
•
•
•

Omfattande arbete med skolornas inre kulturer.
Fortsatt arbete med Bedömning För Lärande.
Förstelärare inom olika ämnen.
Deltagande i matematiklyftet.
Utvecklingspedagoger i IKT och matematik.
Deltagande i Skolverkets utbildning i Värdegrund och likabehandling
.
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Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämnd
Stadsdelsnämnden Väster
Verksamhet-en redovisning per verksamhet upprättas
Förskola (föräldrar)
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder(2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Ja.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Brukarundersökningen 2011 pekade på ett behov av att förbättra arbetet kring organisation och
kommunikation. Vad är det vi gör, varför gör vi som vi gör, hur gör vi det på bästa sätt och hur
kommunicerar vi det? Det fanns behov av att skapa flera olika arenor för att påtala och
synliggöra det inre pedagogiska arbetet.
Under 2012 och 2013 har arbetet med att förbättra organisation och kommunikation varit
prioriterade. Förändringsarbetet kring organiseringen på enhetsnivå har givit möjlighet att
exempelvis samordna öppning och stängning inom förskolan för att kunna ha så hög bemanning
som möjligt när det är flest barn under dagen. Arbetet kring kommunikation har inneburit att i
stort sett alla förskolor idag har aktiva föräldraråd eller annan föräldrasamverkan. Flera förskolor
har också blivit bättre på att synliggöra det pedagogiska arbetet, även om det generellt sett
fortfarande är ett utvecklingsområde.
Analys av enkätsvaren 2013 visar dock på att det är viktigt att fortsätta arbeta kring
kommunikation. En stor osäkerhet råder fortfarande inom många områden kring vilket arbete
som bedrivs på förskolorna och varför.

2. Svarsfrekvens
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Tabell som bilaga.
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Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Svarsfrekvensen för föräldrar är inte uppdelat på kön.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen har minskat från 39% 2011 till 37% 2013. En skillnad är dock att vi 2011 hade
10 förskolor som hade 0% svarsfrekvens och idag ligger förskolan med lägst svarsfrekvens på
10%. Det som kan ha påverkat den utvecklingen är troligtvis att både medarbetare och chefer
har försökt hitta lösningar för att öka svarsfrekvensen och tydligare beskrivit för föräldrarna
vikten av att de svarar.

3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder
Redovisa resultatför kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
På frågan om personalen har ett vänligt bemötande mot barnen svarar 96,2% att det stämmer.
På frågan om personalen har ett professionellt bemötande mot föräldern svarar 91,6% att det
stämmer.
På frågan om föräldern känner sig välkommen svarar 93,3% att det stämmer.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Resultatet är inte redovisat uppdelat på kön, varför det inte går att jämföra skillnader.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Det finns en antydan i föräldrasvaren att en förbättring skett kring bemötande och
förhållningssätt. Samtidigt är svarsfrekvensen så pass låg (36%) att man bör vara försiktig i att
dra slutsatser. Orsaken till förbättringen skulle kunna vara det arbete som pågått kring
kommunikation.

4. Styrkor
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
På frågan om personalen har ett vänligt bemötande mot barnen svarar 96,2% att det stämmer.
På frågan om föräldern känner förtroende för personalen svarar 93,6% att det stämmer.
På frågan om föräldern känner sig välkommen svarar 93,3% att det stämmer.
På frågan om information som föräldern får är lätt att förstå svarar 93,1% att det stämmer.
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Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Resultatet är inte redovisat uppdelat på kön, varför det inte går att jämföra skillnader.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Svarsfrekvensen hos föräldrarna är låg vilket ger för låg tillförlitlighet för att kunna synliggöra
styrkor i verksamheten och skillnader i jämförelse mellan 2011 och 2013.

5. Förbättringsområden
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Av föräldrasvaren kan man utläsa tre förbättringsområden. De rör lokaler, barns delaktighet och
att förskolan generellt sett behöver utveckla hur det inre pedagogiska arbetet kommuniceras.
På frågan om lokalerna är väl anpassade till verksamheten svarar 30,2% att de inte är det.
På frågan om barnen ges möjlighet att påverka sin vardag svarar 18,8% att de inte får det och
33,2% av föräldrarna svarar att de inte vet.
På frågan om barnen får delta vid planering av förskolans aktiviteter svarar 17,9% att de inte får
det och 59,3% av föräldrarna svarar att de inte vet.
Flera andra frågor har också en hög andel vet ej-svar.
På frågan om barnets synpunkter tas tillvara vid utformningen av den fysiska miljön svarar 60%
att de inte vet.
På frågan om barnen ges möjlighet att utveckla matematiskt tänkande svarar 25,9% att de inte
vet.
På frågan om barnen ges möjlighet att lära känna sin egen och andras kulturer och traditioner
svarar 41,2% att de inte vet.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Resultatet är inte redovisat uppdelat på kön, varför det inte går att jämföra skillnader.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Utvecklingsområdena kvarstår från 2011, men samtidigt är svarsfrekvensen så pass låg att man
bör vara försiktig i att dra slutsatser i jämförelsen mellan åren.
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6. Förbättringsområden
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
•
•
•
•

Fortsatt arbete med att synliggöra det pedagogiska arbetet på förskolorna.
Fortsatt arbete med barns delaktighet.
Fortsatt arbete med föräldrasamverkan.
Fortsatt arbete med att få mer välanpassade lokaler.
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Nämnd
Stadsdelsnämnden Öster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Förskola
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Förskolan har medvetet arbetat med lokalplanering genom att avveckla små enheter när större
förskolor tagits i bruk, exempelvis Dalsjögården. Vi har även sett över effektiviseringen av
nyttjandet av befintliga lokaler.
Inflytande av barn och föräldrar i verksamheten är ett prioriterat målområde och arbete pågår
löpande.
Ökad andelen förskollärare i verksamheten är även det ett pågående prioriterat målområde.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
I lokalplaneringen 2011 fanns ytterligare två förskolor för nybyggnation, dessa är uppskjutna i
tid. 20-30 % av föräldrarna 2013 anger att lokalerna är trånga, ej anpassade efter barngruppens
storlek eller slitna. En positiv åtgärd är att utomhusmiljöns standard är kommenterad och 2013
avsätts centrala medel för en standardhöjning av gårdarna
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Större medvetenhet kring inflytande, fler frågor och nyfikenhet kring barns inflytande på
förskolorna, fler föräldraråd i området. Andelen föräldrar som anger att de inte vet vilket
inflytande barnen har är hög och behöver förbättras genom ett medvetet utvecklingsarbete.

2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
602 av 1227 föräldrar – 49%
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Finns ingen svarsfrekvens gällande män-kvinnor
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Har ingen jämförbar siffra

3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat för kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)

70,4% (stämmer helt) av föräldrarna anser att personalen har ett professionellt bemötande mot
dem som förälder. 22,9 % har svarat att det stämmer.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Har ingen mätning som visar om det är skillnad på män eller kvinnor
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Har ingen jämförbar siffra för 2011

4. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Kundnöjdhet är sammanlagt 92-96% avseende att föräldrarna beskriver att de känner sig trygga
när barnen lämnas, barnen har roligt på förskolan, informationen är lätt att förstå och att de
känner sig välkomna i förskolan.
Lärande och utveckling inom språk och matematik visar också på goda resultat.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Har ingen jämförbar siffra
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Har ingen jämförbar siffra för 2011

5. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
61% av föräldrarna har angett att de inte vet eller har någon åsikt om barnen får vara med i
planeringen av verksamheten, planering av den fysiska miljön eller om synpunkter från barnen
hämtas in årligen. 72% av personalen anger att synpunkter inhämtas från barnen gällande det
pedagogiska arbetet men 47,9 % anger att det inte görs systematiskt.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Har ingen jämförbar siffra.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Större medvetenhet kring inflytande, fler frågor och nyfikenhet kring barns inflytande på
förskolorna, fler föräldraråd i området. Andelen föräldrar som anger att de inte vet vilket
inflytande barnen har är hög och behöver förbättras genom ett medvetet utvecklingsarbete.

6. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
Inflytande:
Förskolorna behöver arbeta mer med att delge information om, när, och hur inflytande sker.
Förskolorna behöver utveckla metoder, dokumentation som synliggör barns inflytande.
Öka andelen barnråd och föräldraråd på enheterna.
Öka barns inflytande gällande systematisk planering av verksamheten.

Arbetet med att tillgodose anpassade lokaler för verksamheten är prioriterat.

Tänk på vid analysen- liten checklista
• Prioritera vilka områden som är viktigast att analysera
• Välj ut de frågor i brukarundersökningarna som belyser områdena som ska analyseras
• Trend över de senaste åren resultat, förbättrat/ försämrat, orsaker
• Tillbakablick- vad kan ha påverkat resultatet, vilka åtgärder har varit framgångsrika
• Vilka faktorer kan vi/kan vi inte påverka- internt/i omvärlden
• Hur gör andra som har nått bättre resultat
• Vad behöver vi förändra för att nå ett bättre resultat

Svarsfrekvens stadsdel Öster skolor årskurs 4-9 2013

Skola
Aplaredskolan
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Fjärdingskolan
Gånghesterskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Trandaredskolan
Åsperedskolan
Totalt
Flickor
Pojkar

Antal elever
22
400
506
36
123
133
75
187
45
28
180
19
1754
475
510

Antal svar
0
158
208
0
110
124
60
173
0
3
149
0
985
985
985

Svarsfrekvens %
0%
40%
41%
0%
89%
93%
80%
93%
0%
11%
83%
0%
56%
48%
52%

Åk 7-9
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Totalt

Antal elever
344
346
690

Antal svar

Svarsfrekvens

ÅK 4-6
SDF Öster

Antal elever
1064

Antal svar
763

222

32%
Svarsfrekvens
72%

Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämndens svar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 8/11

Nämnd
Stadsdelsnämnden Öster
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Fritidshem. Grundskola (elever och föräldrar)
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Ja vissa förbättringsåtgärder har vidtagits när det gäller att komma i tid till lektionerna för såväl
elever och lärare. Rektorerna har arbetat aktivt med personalen om att uppmärksamma tiden för
lektionsstart. Alla rektorer har fått särskilt uppdrag att göra lektionsbesök. Alla skolor har
numera klassråd/elevråd. Elevrådsrepresentanter är också delaktiga i Östers ungdomsråd.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa
Rektors förutsättningar att besöka lektioner/verksamhet är varierande. En handlingsplan tas
fram under hösten 2013 där det bl.a. framgår vad rektors uppdrag är och hur ledarorganisationen
på en skola ska se ut i Borås Stad. Utifrån handlingsplanen kommer förutsättningarna för
lektionsbesök se likvärdig ut på skolorna i Borås Stad. Svarsfrekvensen för föräldrar är fortsatt
låg. Detta beror främst på språksvårigheter.
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Att öka svarsfrekvensen hos elever och föräldrar. Detta kommer att göras genom information
om klimatundersökningen, syfte, flerspråkig enkät, genomförande, visa resultat samt konkreta
åtgärder vid uppföljning.
Då alla skolor inte har deltagit i undersökningen ser man inte förbättringarna eftersom andelen
svarsfrekvens fortfarande är låg i totalen. Åtgärderna sedan förra undersökningen har gett
resultat på enhetsnivå. Det finns några enheter där det har varit rektorsbyte vilket påverkar
uppföljningen av åtgärder och svarsfrekvens. Att påminna och erbjuda föräldrarna tillgång till
skolsal med digitalutrustning bidrar till fler föräldrar svarar trots språkliga hinder.

2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
Se bilaga 1
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Underlaget är inte uppdelat på pojkar- flickor.
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011

Antal elever är beräknat efter 2013-10-01. Detta innebär att det kan vara en differens mellan
antal elever nu och vid genomförandet av klimatundersökningen. Fyra av skolorna har inte
genomfört klimatundersökningen.
Svarsfrekvensen från föräldrar ser också väldigt olika ut. Totalt har 606 föräldrar besvarat
enkäten. På Kerstingårdsskolan och Gånghesterskolan har ett flertal föräldrar besvarat enkäten.
Förklaringen till den låga svarsfrekvensen kan bero på att den inte är på flera språk, vilket
påpekats tidigare.
Av de som besvarat enkäten i stadsdel Öster är 48 % flickor och 52 % är pojkar.
Antal flickor och pojkar på de olika skolorna finns inte med i underlaget.
Svarsfrekvensen har påverkats av bl.a. nya rektorer i organisationen, brister i informationsflöde
och kommunikation.
För 2013 är det en lägre svarsfrekvens än 2011 och detta behöver analyseras djupare. Nämnden
ställer sig frågan om klimatundersökning görs för ofta, förstår eleverna frågorna, är de relevanta,
är antalet frågor rätt och är den flerspråkig?
3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat för kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
Nämnden har utgått från följande fråga, ”Bemöter lärarna mig med respekt?”
Av totalt 985 svarande har 86 % fyllt i att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet.
9 % har svarat att det stämmer ganska dåligt eller inte alls. Av de svarande ses en klar majoritet
av eleverna att de upplever att lärarna bemöter dem med respekt.
Svarsfrekvensen totalt är 59 %.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Har ej analyserats.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Det går inte att jämföra eftersom resultatet inte var uppdelat på flickor och pojkar 2011.

4. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Föräldraenkäten svårt att göra några slutsatser eftersom svarsfrekvensen ser väldigt olika ut.
Områden som sticker ut positivt är ”Jag känner mig välkommen till skolan och ”Mitt barns
lärare är kunniga”, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt arbete.
Elevenkäten Vissa skolor har hög svarsfrekvens.
Elever åk 4-6
Flera områden sticker ut positivt. 72 % av eleverna i åk 4-6 har besvarat enkäten. På området
”Jag känner mig trygg i skolan” har 93 % av eleverna svarat att det stämmer ganska bra eller helt
och hållet, en viktig förutsättning för lärandet i skolan.
Ett annat område ”Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena” har 85 % av
eleverna svarat att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. Detta visar på att
lärarna har arbetat med att tydliggöra målen vilket är en framgångsfaktor.
Inom området ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” har 85 % av eleverna
svarat att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. Att ”Lärarna förväntar sig att jag
gör mitt bästa” har 93 % av eleverna svarat att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och
hållet. Detta innebär att lärarna ställer krav och tror på eleverna, vilket är ytterligare
framgångsfaktorer för att eleverna ska lyckas i skolarbetet.
Inom området ”På vår skola är det viktigt att vara en bra kamrat” har 95 % av eleverna svarat att

det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet vilket är en del av bemötande och att känna
sig trygg.
Elever åk 7-9
Den låga svarsfrekvensen, 32 % , gör det svårt att dra några slutsatser utifrån
klimatundersökningen. Några områden sticker ut positivt bl.a. ”Jag känner mig trygg i skolan”,
”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” samt ”Lärarna förväntar sig att jag
gör mitt bästa”. Dessa områden är viktiga förutsättningar för att lyckas i skolarbetet och att
eleverna har förtroende för lärarna.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Ej analyserat
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Tack vare att Kommunfullmäktiges indikatorer återfinns i klimatundersökningen har resultatet
kunnat synliggjorts. En lägre svarsfrekvens kan bero på enkättrötthet från elever och föräldrar.

5. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Elever åk 4-6
Svarsfrekvensen kan bli bättre genom ett aktivt arbete. Ett område som behöver förbättras är att
”Eleverna kommer i tid till lektionerna. Ett annat förbättringsområde är att ”Jag får vara med
och bestämma hur vi skall använda lektionstiden”. Inflytande och delaktighet är viktiga
framgångsfaktorer. Skolmaten är ett förbättringsområde som lyfts fram i både åk 4-6 och åk 7-9.
Elever åk 7-9
Inflytande och delaktighet är viktiga förutsättningar för att lyckas i skolarbetet och få motivation.
Ett förbättringsområde är ”Jag får vara med och bestämma hur vi skall använda lektionstiden”.
Oroande är att drygt 35 % av de som besvarat enkäten upplever att betygsättningen inte alls
stämmer eller stämmer ganska dåligt. Ytterligare ett förbättringsområde är ”Vår rektor besöker
oss i klassrummet/verksamheten”.
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Materialet är inte uppdelat på flickor och pojkar utan endast för varje skola.
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
-------------

6. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
Att öka svarsfrekvensen hos elever och föräldrar. Detta kommer att göras genom information
om klimatundersökningen, syfte, flerspråkig enkät, genomförande, visa resultat samt konkreta
åtgärder vid uppföljning.
Elever kommer att ges tid och möjlighet att svara på frågorna i vuxens närvaro framförallt på 79 skolorna där svarsfrekvensen är lägre.
Språket är ett hinder för många föräldrar. Det kommer att ges möjlighet att vid olika tillfällen
erbjuda språklig hjälp och digitala förutsättningar för föräldrarna att svara på frågorna.
Ämneslagen och arbetslagen kommer att delges särskilt uppdrag att jobba med
förbättringsåtgärderna utifrån klimatundersökningen.

Tänk på vid analysen- liten checklista
• Prioritera vilka områden som är viktigast att analysera
• Välj ut de frågor i brukarundersökningarna som belyser områdena som ska analyseras
• Trend över de senaste åren resultat, förbättrat/ försämrat, orsaker
• Tillbakablick- vad kan ha påverkat resultatet, vilka åtgärder har varit framgångsrika
• Vilka faktorer kan vi/kan vi inte påverka- internt/i omvärlden
• Hur gör andra som har nått bättre resultat
• Vad behöver vi förändra för att nå ett bättre resultat

Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2013
Nämndens svar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 8/11

Nämnd
Utbildningsnämnden
Verksamhet- en redovisning per verksamhet upprättas
Förskola. Fritidshem. Grundskola (elever och föräldrar). Gymnasieskola (Almås,
Bäckäng, Sven Erikson, Tullen, Viskastrand).
1. Uppföljning av föregående års förbättringsåtgärder (2011-2012)
Har beslutade åtgärder genomförts?
Förbättringsåtgärder 2011:
1. Inflytande och delaktighet
Arbetet med bedömning för lärande, BFL, fortgår enligt planering på samtliga enheter inom
förvaltningen. Bedömning för lärande:
• Att klargöra och utreda målen så att eleverna förstår dem och kriterierna för att lyckas.
• Att skapa effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som synliggör
tecken på lärande.
• Att ge feedback som utvecklar lärandet.
• Aktivera eleverna som resurser för varandra.
• Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer.
BFL-arbetet ökar elevens möjlighet att utöva ett reellt inflytande på utbildningen och därmed
påverka utbildningen och sina studieresultat.
2. Rektors pedagogiska ledarskap
Inom ledarskapsutbildningens ram genomfördes under 2012 en processinriktad utbildning för
skolledare med fokus på förändring, utveckling och lärande i en-till-en – miljö. Effekter av
denna ledarutbildning har kunnat utläsas via en enkät som gjorts bland elever och lärare för att
utvärdera IKT-satsningen en-till-en. Utvärderingen visar att skolorna kan använda de digitala
verktygen i ännu högre omfattning än som sker idag. Genom ett fördjupat arbete med såväl
metoder som konkretisering och kommunikation av mål, ett övergripande formativt arbets- och
förhållningssätt ges eleverna möjlighet att ännu bättre förstå och utveckla metakognition och
andra förmågor. Enkäten visar skolledarens betydelse som pedagogisk ledare som följer och
stödjer skolans alla processer.
Kommentera eventuella avvikelser och orsak till dessa

Resultat för gymnasieskolan - totalt
Inflytande och delaktighet:
2012: 4,2
2013: 4,2
Rektor
2012: 3,9
2013: 4,0

”
”

Skolklimatundersökningen reviderades 2012 och därför görs jämförelsen mellan 2012 och 2013.
Analysera hur åtgärderna kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
De vidtagna åtgärderna kan ännu inte utläsas som reella resultatförbättringar. Allt
utvecklingsarbete måste bedrivas långsiktigt och kräver uthållighet. Under läsåret 2013/14
kommer utvecklingsområdet Styrning och ledning i utvecklingsplanen 2011-2015 Bildningsstaden
Borås att vara i fokus (tillsammans med systematiskt kvalitetsarbete). Samtidigt fortsätter arbetet
med BFL och de övriga utvecklingsområdena.
2. Svarsfrekvens- redovisas per enhet samt verksamheten totalt
Redovisa antal svar och svarsfrekvens i tabellform
I 2013 års Skolklimatundersökningen deltog 3 085 elever i gymnasieskolan av totalt 3 979
möjliga. Svarsfrekvensen var 78%. Undersökningen, som är digital, är konstruerad på ett sådant
sätt att varje fråga måste besvaras innan den svarande kan gå vidare. Således har samtliga
svarande besvarat samtliga frågor.
Redovisa svarsfrekvens där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/
kvinnor- män
Undersökningen, som är digital, är konstruerad på ett sådant sätt att varje fråga måste besvaras
innan den svarande kan gå vidare. Således har samtliga svarande besvarat samtliga frågor.
Svarsfrekvens totalt gymnasieskolan flickor 2013: 84 %
Svarsfrekvens totalt gymnasieskolan pojkar 2013: 75 %
Analysera vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen i jämförelse med 2011
Skolklimatundersökningen reviderades 2012 och därför görs jämförelsen mellan 2012 och 2013.
Svarsfrekvensen 2012 var 77 % och ytterligare en procentenhet högre 2013, 78 %.
Denna höga svarsfrekvens grundar sig dels på ökad tillgänglighet av datorer dels på ökad
information i alla led om syftet med undersökningen. Målsättningen är att öka andelen ytterligare
i kommande undersökningar.
3. Resultat som redovisas av samtliga nämnder- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat för kvalitetsfaktorn Bemötande och förhållningssätt (Kvalitetspolicyn)
I Skolklimatundersökningen utvärderas Bemötande och förhållningssätt inom området Normer
och värden med följande frågor.
Resultaten 2013 (2012):
Jag känner mig trygg 5,3 (5,3)
Lärarna bemöter mig med respekt 4,9 (4,9)
Jag upplever att lärarna tror att jag kan nå målen. 4,9 (4,8)
Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. 4,8 (4,7)
Det är lätt att prata med lärarna. 4,7 (4,6)
Svarsskalan i Skolklimatundersökningen är 6-gradig där 1 innebär Stämmer inte alls, 2 Stämmer
dåligt, 3 Stämmer ganska dåligt, 4 Stämmer ganska bra, 5 Stämmer bra och 6 Stämmer helt. Ett
värde på 4 är godtagbart och värdet 5 är gott.

Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Sammantaget för svaren i ovan frågor är samstämmigheten mycket hög mellan flickor och
pojkar.
2012 fl 4,9/p 4,9, 2013 fl 4,8/p 4,8
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Skolklimatundersökningen reviderades 2012 och därför görs jämförelsen mellan 2012 och 2013.
Resultaten mellan de två åren har inte förändrats i någon större grad. Elevernas värdering av
bemötande och förhållningssätt får anses som hög.

4. Styrkor- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de styrkor som nämnden identifierat
Resultat för gymnasieskolan
Styrkor:
Normer och värden (samtliga frågor)
2012: 4,8
2013: 4,8
Undervisningens kvalitet:
2012: 4,7
2013: 4,6
Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Skillnaden mellan flickors och pojkars värdering är liten.
Resultat för gymnasieskolan - totalt
Normer och värden
2012: fl 4,7/p 4,8
2013: fl 4,7/p 4,8
Undervisningens innehåll och kvalitet
2012: fl 4,6/p 4,7
2013: fl 4,6/p 4,6
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Skolklimatundersökningen reviderades 2012 och därför görs jämförelserna mellan 2012 och
2013.
Resultatet på båda områdena är stabilt över de två åren. Arbetet med att verksamheten fortsatt
ska kännetecknas av ett högt värderat pedagogiskt och socialt klimat är ständigt pågående.
5. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa resultat inom de förbättringsområden som nämnden identifierat
Identifierade förbättringsområden i Skolklimatundersökningen är Inflytande och delaktighet
samt Rektor.
Resultat för gymnasieskolan - totalt
Inflytande och delaktighet:
2012: 4,2
2013: 4,2
Rektor
2012: 3,9
2013: 4,0

”
”

Redovisa resultat där det finns märkbara skillnader mellan pojkar- flickor/kvinnor- män
Skillnaden mellan flickor och pojkars värdering är liten.
Inflytande och delaktighet
2012: fl 4,1/p 4,3
2013: fl 4,1/p 4,2
Rektor
2012: fl 4,0/p 3,8
2013: fl 3,9/p 4,1
Analysera vad som kan ha påverkat resultatet i jämförelse med 2011
Skolklimatundersökningen reviderades 2012 och jämförelsen görs därför mellan 2012 och 2013.
De vidtagna åtgärderna kan ännu inte utläsas som reella resultatförbättringar. Allt
utvecklingsarbete måste bedrivas långsiktigt och kräver uthållighet. Under läsåret 2013/14
kommer utvecklingsområdet Styrning och ledning i utvecklingsplanen 2011-2015 Bildningsstaden
Borås att vara i fokus (tillsammans med systematiskt kvalitetsarbete). Samtidigt fortsätter arbetet
med BFL och de övriga utvecklingsområdena.
6. Förbättringsområden- redovisas för verksamheten totalt
Redovisa vilka konkreta åtgärder nämnden planerar att göra inom de identifierade
förbättringsområdena
Identifierade förbättringsområden är Inflytande och delaktighet samt Rektor. Arbetet kommer
att fortsätta i enlighet med framtagna strategier för dessa områden i utvecklingsplanen 2011-2015
Bildningsstaden Borås.

Tänk på vid analysen- liten checklista
• Prioritera vilka områden som är viktigast att analysera
• Välj ut de frågor i brukarundersökningarna som belyser områdena som ska analyseras
• Trend över de senaste åren resultat, förbättrat/ försämrat, orsaker
• Tillbakablick- vad kan ha påverkat resultatet, vilka åtgärder har varit framgångsrika
• Vilka faktorer kan vi/kan vi inte påverka- internt/i omvärlden
• Hur gör andra som har nått bättre resultat
• Vad behöver vi förändra för att nå ett bättre resultat
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014
Sammanfattning av Kvalitetsrapport Fritidshem.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnden Norr kan inom sitt kommungemensamma uppdrag ta fram de rutiner som behövs för att kunna följa
upp och utvärdera verksamheten.
Stadsdelsnämnderna uppmanas att samverka för att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt inom de områden
där det finns skillnader i likvärdigheten.
Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten översänds till Stadsdelsnämnderna.
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Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-12-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0709
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2013-12-11/Ingegerd Eriksson
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2013/KS0709

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn: 033-35 32 20

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014.
Sammanfattning av Kvalitetsrapport Fritidshem.
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads Fritidshem. Rapporter tas fram
under en tvåårs-cykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
Rapport
Barn och elever i behov av särskilt stöd
Värdegrund
Resultat och undervisning
Elever med annat modersmål än svenska
Kvalitetsarbete
Fritidshem

Jämna år
X
X
X
X

Ojämna år
X
X
X
X

Följande aspekter tas upp i rapporten om fritidshemmet:
• Styrning och ledning
• Förutsättningar
• Innehåll i undervisningen
• Synen på yrkesrollen
• Fritidshemmet för grundsärskolans elever
Rapporten i helhet finns att ta del av här Kvalitetsrapport Fritidshem
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
I rapporten påtalas några områden där det saknas eller inte finns tillförlitliga uppgifter:
•
•
•
•

Skillnader i lokal statistik och den som presenteras på riksnivå.
Gruppstorlekar och personaltäthet
Beläggningen i fritidshemmet
Behovet att modeller för utvärdering av verksamheten

Kommunstyrelsen konstaterar att inrapporteringen uppgifter till olika myndigheter behöver
kvalitetssäkras för att statistiken ska bli tillförlitlig och användbar.
Gruppstorlekar och personaltäthet, samt beläggningen i fritidshemmet, behöver följas över tid
och utvärderas för att ge underlag för planering av bemanning och förutsättningar för den
pedagogiska verksamheten.
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2013/KS0709

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn: 033-35 32 20

Det behöver även säkerställas att Läroplan och Allmänna råd samt Borås Stads råd och riktlinjer
används vid planeringen av verksamheten. Skolinspektionen har också påtalat detta i sin rapport
efter tillsynen under våren 2013. De metoder och modeller som används för att utvärdera
fritidshemmets verksamhet behöver därmed utvecklas ytterligare.
Några andra områden som lyfts i rapporten är de skillnader som finns i planeringstid och fritidshemmens möjligheter att ge stöd och stimulans så att elever ges möjlighet att utvecklas så långt
som möjligt.
Kommunstyrelsen menar att det ligger inom Stadsdelsnämndens Norr kommungemensamma
uppdrag att säkerställa att det finns rutiner för att kvalitetssäkra inrapporteringen av statistik och
andra uppgifter som nämnden behöver för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten.
Nämnden kan därmed ta fram de rutiner som behövs.
När det gäller de brister i likvärdigheten som påtalas i rapporten uppmanar Kommunstyrelsen
Stadsdelsnämnderna att samverka för att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnden Norr kan inom sitt kommungemensamma uppdrag ta fram de rutiner som behövs för att
kunna följa upp och utvärdera verksamheten.
Stadsdelsnämnderna uppmanas att samverka för att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt inom de
områden där det finns skillnader i likvärdigheten.
Kommunstyrelsens skrivelse samt sammanfattningen av kvalitetsrapporten översänds till Stadsdelsnämnderna.
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Fritidshemmet 2013
------------------------Kvalitetsrapport- sammanfattning

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Inledning
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen1. I skollagen har det gamla
kravet på kvalitetsredovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att det systematiska
kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Uppgifterna i denna rapport är hämtade från Borås Stads fritidshem. Rapporten är den åttonde i
ett förändrat kvalitetssystem för skolväsendet i Borås Stad. Rapporter tas fram under en
tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
År 1 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. värdegrund,
c. resultat och undervisning samt
d. barn och elever med annat modersmål än svenska
År 2 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. kvalitetsarbete,
c. resultat och undervisning samt
d. fritidshem.
Kvalitetsrapporterna ersätter tidigare kvalitetsredovisning i Borås Stad.
Följande aspekter tas upp i rapporten om fritidshemmet:
• Styrning och ledning
• Förutsättningar
• Innehåll i undervisningen
• Synen på yrkesrollen
• Fritidshemmet för grundsärskolans elever

Rapporten i helhet finns att ta del av här Kvalitetsrapport Fritidshem

1

Skollagen 2010:800 4kap 3§

Sammanfattning
Fritidshemär en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder där barnen
är inskrivna. Fritidshem kan bedrivas som en helt fristående verksamhet men är oftast i
varierande grad integrerad med förskoleklassen och den obligatoriska skolan.2
Styrning och ledning
Kvalitetsarbete
I Skolinspektionens rapport om fritidshemmen i Borås Stad 2013 står att rektorernas ledarskap
tydligare måste inriktas på verksamheten i fritidshemmen genom att ta ansvar för att
fritidshemmen kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar sin verksamhet. Rektorerna säger
att det finns mer att utveckla när det gäller uppföljning av verksamheten. Rektor har dock
begränsad tid att som pedagogisk ledare styra verksamheten och ta del av fritidshemmens
planeringar och uppföljningar. De allra flesta rektorer menar dock att man är väl förtrogen med
verksamhetens mål och uppdrag. Under hösten har det tagits flera initiativ på skolor och
gemensamt i några stadsdelar som har fokus på att utveckla fritidshemmets verksamhet.
Planeringstid
I de kommunala styrdokumenten3 beskrivs att planeringstiden bör vara minst 5 timmar/vecka för
fritidspedagoger. Här ser det olika ut på olika fritidshem, allt från 2 tim/vecka till 5,5 tim/vecka med
flytande tid utöver för några fritidshem framför allt i Öster. Alla rektorer menar att man skapar tid för
planering, men det är ändå väldigt olika förutsättningar för att kunna planera en god verksamhet.

Planeringstid i snitt per vecka som personalen har för att förbereda verksamheten
(här avses endast den tid personalen planerar)
Stadsdelen Norr

Lägst
2h

Högst
5h

Stadsdelen Väster
4
Stadsdelen Öster

3h
2h

5h
5,5 h

Kommentar
Fördelning mellan antal lägsta och högsta antal timmar är
jämn
5 h förekommer mest och övriga har runt 3 h
+ flytande tid 1-2,5 h på några fritidshem. Snittet ligger på ca
4h

Personaltäthet
Borås Stad

4047
(88) elever

221,2 åa

18,3 elever/åa

Det är stora skillnader i personaltätheten både mellan och inom stadsdelarna. Det tycks som om
likvärdighet inte finns när det gäller personaltäthet. Skillnader i vår lokala statistik och den som
presenteras på riksnivå väcker en del frågor. En av förklaringarna handlar om att det idag inte
sker någon central inrapportering av personalstatistik till SCB5, utan detta sköts av respektive
rektor. Det som inrapporteras görs av många och hur var och en tolkat sina underlag eller
begrepp är individuellt och blir därför svårt att kvalitetssäkra. Sedan 2011 mäter Skolverket också
antalet barn per antal anställda, i Borås är den siffran 15,2 elever per anställd medan motsvarande
siffra i riket ligger på 12,4. Detta indikerar att det är färre personal i barngrupperna jämfört med
riket i övrigt och skillnaden är stor. Borås Stad har inte gjort någon sådan sammanställning. Detta
är ett mått som vi behöver föra in i vårt kvalitetsarbete och följa över tid.
Huvudmannen behöver besluta om vad som ska mätas för att kunna se utvecklingen när det
gäller gruppstorlekar och personaltäthet.
2

Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem (2007)
Råd för förskoleklass och fritids, 2012
4
Rångedala, Äsperedskolan och Målsrydskolan saknas i underlaget
5 Statistiska Centralbyrån
3

Antal barn per personal
En diskussion behöver komma till stånd när det gäller hur många barn som kan vara inskrivna
per anställd för att fritidshemmet ska vara en bra verksamhet. Stora grupper och inte tillräckligt
med personal innebär att man inte kan dela i mindre grupper vilket också påverkar att barn med
behov av särskilt stöd inte alltid får det stöd som behövs. Personalens kompetens är dock det
primära; hur bra de är på samspela med barnen och sinsemellan i arbetslaget och på att hantera
den verklighet de befinner sig i.
Kompetensutveckling
I de kommunala styrdokumenten6 föreslås att kompetensutveckling för pedagogerna på
fritidshemmet bör handla om att fördjupa kunskapen kring styrdokumenten och hur dessa
omsätts i praktiken. Det finns sådana nätverk i olika stadsdelar. På några fritidshem i Borås Stad
är dock personalen med i bedömning för lärande (BFL) eftersom samma förhållningssätt går att
tillämpa även i denna verksamhet för att skapa en röd tråd för eleven som får möta samma
förhållningssätt över hela dagen. Detta skulle kunna utvecklas på fler fritidshem. När det gäller
rektorernas behov av kompetensutveckling upplevs det väldigt olika. I en lärande organisation är
det viktigt att alla nivåer befinner sig i ett lärande. Det finns behov av kompetensutveckling för
personal som inte har rätt behörighet för sitt uppdrag.
Förutsättningar
Möjligheten att ha uppsikt över alla elever behöver ses över i samtliga stadsdelar. Elevernas
möjlighet till lugn och ro behöver säkerställas. När det gäller gruppstorleken i Borås Stads
fritidshem så är ett problem, att det i dagsläget inte finns några uppgifter som med säkerhet visar
hur stor beläggningen är i fritidshemmen. De mindre skolenheterna har ofta bara ett fritidshem,
eller en grupp, där är möjligheterna att anpassa själva gruppsammansättningen därför ytterst
begränsad. Rektorernas svar visar dock att de däremot analyserar elevgruppens behov och
försöker göra anpassningar när det gäller exempelvis lokaler eller personaltillgång. Där flera
fritidshem eller avdelningar finns görs oftast en indelning utifrån barnens ålder.
Innehållet i fritidshemsverksamheten
Lgr 11 och Allmänna råden är styrdokument för verksamheten i fritidshemmet. Enligt
rektorernas skattning tillämpas de fullt ut endast på tre enheter i kommunen, stadsdel Norr.
Stämmer det att man utgår från Lgr 11? Många rektorer bedömer att verksamheten i hög grad
planeras utifrån Lgr 11 men hög grad är inte tillräckligt. Skolinspektionen lyfteratt det är
rektorernas uppgift att se till att fritidshemmens verksamhet utgår från de nationella målen och
påpekar bristande likvärdighet i Borås. De konstaterar att Råd och riktlinjer Borås Stad inte har slagit
igenom. Vi ställer oss frågan om de nya styrdokumenten påverkat den pedagogiska verksamheten
på fritidshemmet. Har Lgr 11 slagit igenom? Utifrån rektorernas svar kan vi dra slutsatsen att
läroplanen inte fullt ut ligger till grund för planeringen vilket innebär att den inte heller styr
verksamheten på fritidshemmet. Skolverkets allmänna råd som förtydligar fritidshemmets
uppdrag utgör inte det stöd för verksamheten som avsetts. Elevens intresse är i högre grad
utgångspunkt för den pedagogiska planeringen på fritidshemmen. Vad innebär det för
möjligheterna att öppna nya världar för barn från torftig bakgrund? Hur tas elevernas intresse
tillvara i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet?
Utifrån de underlag vi har kan vi i denna rapport inte avgöra vad eleverna faktiskt gör på
fritidshemmet. Vi behöver lyfta modeller för att utvärdera verksamheten på fritidshemmet.
En tredjedel av skolorna har inte synliggjort fritidshemmet i likabehandlingsplanen.
Skolinspektionen7 menar att planer mot kränkande behandling, som finns i skolorna i Borås, inte
6

Råd för förskoleklass och fritids, 2012
Skolinspektionen: Beslut för fritidshem i Borås kommun, Dnr 43-2012:5404

7

alltid omfattar fritidshemmet eller utgår från fritidshemmets behov. Därför finns det ingen
styrning kring vad man ska arbeta med eller vilka åtgärder som behöver vidtas inom detta
område.
Det finns stora skillnader i fritidshemmens möjligheter att ge stöd och stimulans så att elever ges
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt8.
Elva fritidshem i Norr och Väster är på väg mot en systematik för att ta tillvara elevernas initiativ.
Av rektorernas kommentarer framgår att det finns en medvetenhet om behovet av att utveckla
elevernas delaktighet i planeringen. I Skolinspektionens föreläggande framhålls att
undervisningen ska anpassas efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
Synen på yrkesrollen
Det som är slående i rektorernas svar kring fritidshemspersonalens syn på sitt uppdrag är att
uppdraget handlar om att komplettera skolans verksamhet. Detta är också ett synsätt som är
överensstämmande med styrdokumentens skrivningar. Man kan ändå fundera över vad det
innebär för synen på yrkesrollen och på hur fritidspedagogiken värderas, om man enbart ses som
ett komplement. Det kan finnas en spänning mellan å ena sidan den kontinuitet i verksamheten
som fritidshemmets personal kan stå för, genom att de är med eleverna i matsalen och på
rasterna, samt tar hand om undervisning när ordinarie lärare är frånvarande (vilket lyfts av
rektorer som goda exempel på samverkan) och å andra sidan värnandet om fritidshemmets egen
verksamhet och möjlighet att exempelvis planera denna.
Fritidshemmet för grundsärskolans elever
I fritidshemmet på Fjärdingskolans grundsärskola finns förutsättningar i form av lokaler, utemiljö
och personal för att möta upp varje enskild elevs behov. Det verkar finnas en helhetssyn på
eleverna, där fritidshemmets personals kompetens tas till vara. Värdegrundsarbetet är starkt
förankrat i verksamheten och det är positivt att personalen utgår från elevernas intresse i sin
planering. Däremot behöver uppmärksamhet fästas vid den del av fritidshemmets uppdrag som
gäller att komplettera skolverksamheten och som har fokus på elevernas kunskapsutveckling.
Man kan fråga sig om även Sjöbo grundsärskola skulle behöva ett eget fritidshem.

8

Skolinspektionen: Beslut för fritidshem i Borås kommun, Dnr 43-2012:5404
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Överenskommelse - Stimulansbidrag för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa
Avtal mellan kommunalförbundet och medlemskommuner behövs för att få ut stimulansmedel för
2013 från SKL för arbetet med eHälsa. För kommunerna innebär åtagandet att verksamhets- och ITrepresentanter deltar i det pågående arbetet. Borås driver delprojektet om digitala trygghetslarm och
kommer att erhålla ca 2,3 mkr från dessa stimulansmedel via kommunalförbundet/VästKom.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen har undertecknat överenskommelsen för regional
utveckling i samverkan inom eHälsa.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna de vidtagna åtgärderna.
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Kommentar:
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Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
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E 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)
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Anslagsframställan för om- och tillbyggnad av LSS-boende,
Norra Sjöbogatan 100
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 9 500 000 kr avseende om- och nybyggnation av
LSS-boende på Norra Sjöbogatan 100 i enlighet med nämndens förslag den 19 november 2013.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne

Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Anslagsframställan för om- och nybyggnation av
LSS-boende, Norra Sjöbogatan 100
Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari 2013 att ge Lokalförsörjningsnämnden i
uppdrag att projektera för om- och tillbyggnad av LSS-boende på Norra Sjöbogatan.
Det nuvarande boendet bedöms inte fullvärdigt och avvecklas.
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie och projektering i
samverkan med verksamheten. Gruppbostaden kommer att innehålla 5 lägenheter,
varav en specialbyggd. Lägenheterna utformas enligt Boverkets normer. En
tillbyggnad kommer att sammanlänka de båda byggnadskropparna.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 november 2013 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan. Investeringsutgiften för om- och tillbyggnationen
beräknas till 9 500 000 kr.
Sociala omsorgsnämnden har den 9 december 2013 tillstyrkt framställan.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2014.
Kommunstyrelsen har den 16 december 2013 godkänt Lokalförsörjningsnämndens
anslagsframställan på 9 500 000 kr avseende om- och nybyggnation av LSS-boende på
Norra Sjöbogatan 100 i enlighet med nämndens förslag den 19 november 2013.
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Kommunstyrelsen

Planering av ombyggnation av bostäder med
särskild service enligt LSS på Norra Sjöbogatan
100 A och B
I dagsläget finns det 2 gruppbostäder enligt LSS med tillhörande
gemensamhetsutrymmen tomställda på Norra Sjöbogatan 100. Denna verksamhet
har avvecklats på grund av att lägenheterna inte håller standarden som krävs för ett
boende enligt LSS.
Rummen på Norra Sjöbogatan är på 15-16 kvm och saknar köksdel, dusch och
toalett. Detta innebär att en ombyggnation är nödvändig för att kunna erbjuda ett
fullvärdigt boende. Sociala omsorgsnämnden anser det angeläget att behålla detta
boende och bygga ihop de två enheterna till en fullvärdig gruppbostad med 5
lägenheter och tillhörande kök/gemensamhetsutrymme, avsett för personer med
autism.En av personerna som kommer att erbjudas bostad i den ombyggda
enheten har speciella behov och är på grund av komplexiteten i personens
funktions-nedsättning i behov av en specialbyggd lägenhet, se bilaga.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen, att under förutsättning att
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker projektet, godkänna förslaget avseende
nybyggnationen till en sammanlagd investeringskostnad av 9 500 000 kronor.
Förslag till beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget från Lokalförsörjningsnämnden
avseende ombyggnad av 5 bostäder enligt LSS på Norra Sjöbogatan 100.
Denna nybyggnation är till en investeringskostnad av 9 500 000 kronor exkl.
moms.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

Ny version, ändringar se markeringar
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Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP)
och Bengt Wahlgren (FP): Rusta upp tunnlar på Hässleholmen
med barn- och ungas konst
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att nämnden kan få extern
finansiering.
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.
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Dnr 2013/KS0401

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP)
och Bengt Wahlgren (FP): Rusta upp tunnlar på Hässleholmen
med barns- och ungas konst
Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och Bengt Wahlgren (FP) har lämnat en motion
där de föreslår att Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra ett projekt där tunnlar på
Hässleholmen ska rustas upp med barns och ungas konst.
På Hässleholmen finns två tunnlar som ligger ganska centralt på området. En vid
Fjärdingskolan och en lite närmare Hässle torg. Att snygga till dessa med konst av unga skulle
förbättra miljön på hela området. Genom att göra barn och unga delaktiga i utformningen av
sin miljö kan dessa känna större ansvar att hålla sin omgivning ren och snygg. Dessutom kan
tunnlarna locka till sig besökare som inte bor på området. Det kan bidra till att statusen på
Hässleholmen lyfts. För att projektet ska kunna genomföras behövs en professionell konstnär
som projektledare. Förutsättningen är att inte mer arbete ska läggas på lärarna.
Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Kulturnämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet anser det vara en god idé att rusta upp
tunnlarna med barns och ungas konst. Att göra barn och unga delaktiga bidrar till att de är
mer rädd om sitt område och känner stolthet över vad som åstadkommits. För att kunna
genomföra projektet krävs extern finansiering, från exempelvis Västra Götalands regionen,
samt att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för tunnlarna.
Kommunstyrelsen anser att projektet ska genomföras av Kulturnämnden under förutsättning
att extern finansiering kan fås. Vidare ska Kulturnämnden i så fall genomföra projektet i
samverkan med berörda nämnder samt undersöka möjligheten att fler tunnlar kan ingå i
projektet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att nämnden kan få extern
finansiering.
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Motion

2013-05-23

Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns- och
ungas konst
Runt omkring i Borås finns tunnlar under gator och vägar. Ofta är de inte särskilt vackra. Många är
dåligt upplysta och/eller undanskymda. De är inte direkt inbjudande att gå igenom. Diskussion pågår
kontinuerligt om hur man ska göra tunnlarna mer attraktiva så att de också används i större
utsträckning. Lampor byts och buskage tas bort men det är dags att göra något mer.
På Hässleholmen finns två tunnlar som ligger ganska centralt på området. En vid Fjärdingskolan och
en lite närmare Hässle torg. Att snygga till dessa med konst av unga skulle förbättra miljön på hela
området.
Tunneln vid Fjärdingskolan skulle kunna klädas med teckningar från skolelever. Exempelvis något
liknande som finns i Borås vänortsstad Vejle. Där finns ett valv där väggarna klätts med
barnteckningar. Teckningarna är sammanställda så att de i sig bildar mönster. (Se bilder från Vejle
nedan).
Elever från olika skolor, till exempel skolorna i stadsdel Öster, skulle kunna bidra med teckningar.
Genom att elever från olika skolor deltar kan projektet dessutom bidra till att barn och unga från olika
områden får en ny mötesplats under den tiden projektet pågår. Kanske finns det möjlighet att söka
extern finansiering? Förhoppningsvis kommer också barnens föräldrar för att titta på teckningarna.
För att det ska fungera behövs en professionell konstnär som projektledare. Förutsättningen är att inte
mer arbete ska läggas på lärarna.
Den andra nämnda tunneln skulle kunna snyggas till av lite äldre ungdomar från stadsdelen. Med
hjälp av en etablerad konstnär, t ex en gatukonstnär eller en konstnär specialiserad på smyckning av
urbana miljöer, planerar och färdigställer ungdomarna verket samtidigt som de får utbildning.
Genom att göra barn och unga delaktiga i utformningen av sin miljö kan dessa känna större ansvar att
hålla sin omgivning ren och snygg. Dessutom kan tunnlarna locka till sig besökare som inte bor på
området. Det kan bidra till att statusen på Hässleholmen lyfts.
Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
•

Ge Kulturnämnden i uppdrag att genomföra ovan skissade projekt.

Anne-Marie Ekström (FP)
Patric Cerny (FP)
Bengt Wahlgren (FP)
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Lars Larsson
Områdeschef Fritid/kultur/lokalt inflytande
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Dnr 2013/SDNN0100

Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar
på Hässleholmen med barn och ungas
konst
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0401

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barn och ungas konst och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en
motion om att rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas
konst.
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiv till motionen, under förutsättning
att Kulturnämnden har möjlighet att administrera och finansiera projektet.
Dock bör projektet omfatta mer än Hässleholmen, det finns motsvarande
tunnlar i flera delar av Borås Stad.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en
motion om att rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas
konst.
Om Kulturnämnden har möjlighet att finansiera och administrera föreslaget
projekt är Stadsdelsnämnden Norr positiv. Att som föreslås i motionen ta
hjälp av skolklasser/ungdomar för att utsmycka gångtunnlar kan få flera
positiva effekter, t.ex att barn och ungdomar blir delaktiga i utformningen
av sin närmiljö. Mer attraktiva gångtunnlar kan förhoppningsvis även
minska människors känsla av otrygghet när de passerar tunneln.
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Motionen kan också kopplas till flera av målområdena i Borås Stads vision
2025 exempelvis människor möts i Borås och vi tar gemensamt ansvar för
barn och unga.
Projektet bör omfatta mer än Hässleholmen, det finns motsvarande tunnlar i
flera delar av Borås. Alternativet är att göra ett försök med föreslagna
tunnlar på Hässleholmen och om verksamheten slår väl ut sprida den vidare
till övriga Borås.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
I förslaget nämns att en projektledare ska anlitas samt att någon etablerad
konstnär ska vägleda ungdomarna. Detta innebär kostnader som beror på
verksamhetens omfattning. Om verksamheten får önskad effekt kan å andra
sidan saneringskostnaderna när det gäller klotter i tunnlarna minska.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
I förslaget anges att skolelever/ungdomar ska inbjudas vara delaktiga i
utformningen av tunnlarna. Attraktiva och mer trygga tunnlar kommer alla
invånare till del även barn och ungdomar.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Stadsdelsnämnden ungdomsråd har inte varit samlat under sommarlovet
och har därför inte haft någon möjlighet att ge sin syn på förslaget och
synpunkter har inte samlats in på annat sätt.
Likabehandling
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Stadsdelsnämnden Norr anser att verksamheten inte ska begränsas till
Hässleholmen utan spridas till hela Borås Stad. Likabehandling och
jämställdhetsperspektivet blir viktigt i genomförandet av projektet.

Omvärldsperspektiv
I motionen visas på motsvarande verksamhet i Borås Stads vänort Vejle.
Även i Sverige finns flera exempel på liknande projekt, exempelvis i Vivalla
(Örebro) och flera Stockholmsförorter. Tyresö fick 2011 pris av brottsförebyggande rådet för ett konsttunnelprojekt för ungdomar 12-16 år.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-08-26.

Remissinstans
Motionen har inte lämnats vidare på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande
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Alf Iwarson, tel 033-35 74 55

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barn och ungas konst
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0401

Tekniska nämndens beslut
Om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin
närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete
i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är
godkänt av huvudmannen för anläggningarna
Tekniska nämndens yttrande
I rubricerade motion föreslås att väggarna på gång- och cykeltunnlarna under
Åsvägen vid Fjärdingsskolan och Hässletorg bekläds med teckningar/konst utförda
av skolelever/ungdomar inom stadsdelen.
Tekniska förvaltningen har lagt stora resurser på de tre gång- och cykeltunnlarna
under Åsvägen genom åren. Såväl vad avser lagning av vandaliserade belysningsarmaturer, klottersanering samt borttagning av buskvegetation för att göra tunnlarna
mer ljusa och attraktiva. Detta målmedvetna arbete har gett resultat så att belysningen
idag finns på plats och är i funktion i tunnlarna och klottret har minskat betydligt.
Utsmyckning av tunnlarna så som motionärerna föreslår förutsätter ett godkännande
från Tekniska förvaltningen. Ett godkännande beror av vad som avses göras och hur
detta påverkar tunnlarnas konstruktion.
Tekniska nämnden har tidigare gällande graffitiväggar i offentlig miljö uttryckt att
denna typ av utsmyckning snarare kan bidra till ökat klotter i offentliga miljöer.
Om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar att ta större ansvar för sin
närmiljö såsom framhålles i motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete
i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är
godkänt av huvudmannen för anläggningarna.
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TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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Ärendenummer
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Dnr 2013/KN0134 866

Pontus Hammarén, 033-35 76 81
Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barn och ungas konst
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0401
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionen.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget om utsmyckning av de två tunnlarna på
Hässleholmen, vid Fjärdingskolan och Hässle torg.
Finansieringen bör ske med externa medel från exempelvis Västra Götalands
regionen. Kulturförvaltningen föreslås undersöka möjligheterna för extern
finansiering av projektet.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
På Hässleholmen finns två centralt belägna tunnlar - en vid Fjärdingskolan och en i
närheten av Hässle torg.
I motionen föreslås att dessa skulle utsmyckas med konst av unga, från skolor i
stadsdel Öster och från andra äldre ungdomar i stadsdelen, under ledning av en
professionell konstnär.
En utsmyckning enligt motionen skulle om den sköts på rätt sätt, med en för
uppdraget särskilt skickad konstnär som ledare, kunna bli mycket lyckad.
För att projektet skulle kunna genomföras krävs en extern finansiering. Projektet
skulle bli såpass kostnadskrävande att de årligen anslagna medlen
för den offentlig utsmyckningen av Borås Stad inte bör bindas upp.
Kulturnämnden föreslår därför att Kulturförvaltningen undersöker i vad mån en
extern finansiering - genom exempelvis Västra Götalandsregionen - är möjlig.
Först om en extern finansiering visar sig genomförbar bör projektet drivas i mål.

2

P.g.a. jäv är ordförande Bengt Wahlgren (FP) inte närvarande under behandlingen av
ärendet.
Förste vice ordförande Sara Andersson (S) är ordförande vid behandling och
beslutsfattande av ärendet.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson

Eva-Lotta Franzén

Förste vice ordförande

Kulturchef
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Datum

Diarienummer

2013-09-30

2013/KS0401

Kommunstyrelsen

Motion: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barn- och ungas konst
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0401

Centrala pensionärsrådets beslut
Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barn- och ungas konst. Vid sammanträdet den 30 augusti 2013 §
42 beslutade rådet att man tillstyrker motionen.
Enligt uppdrag

Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet
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Datum

Diarienummer

2013-10-01

2013/KS0401

Handläggare, telefon

Kommunstyrelsen

Motion: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barn- och ungas konst
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0401

Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barn och ungas konst. Vid sammanträdet den 3 september 2013 §
34 beslutade rådet att bifalla motionen med tillägget att det bör gälla alla kommunens
tunnlar.
Enligt uppdrag

Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2013-09-26
2013/SDNO0113
Handläggare
Eva Aspman

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion – Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barns- och ungas konst.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen – Rusta upp tunnlarna på
Hässleholmen med barns och ungas konst.
Nämndens yttrande
I motionen beskrivs bekymret med gångtunnlar, de är oftast inte vackra och inbjuder inte till
att användas för det de är till för. Dålig belysning, buskage som skymmer sikten med mera
skapar dessutom en otrygghet. En förbättring av miljön skulle vara positivt för alla.
I rubricerad motion föreslås konkreta åtgärder för att rusta upp två gångtunnlar på
Hässleholmen.
Motionärerna föreslår bland annat att elever/ungdomar kan vara delaktiga och att deras
kreativitet och skaparlust blir synlig. Elevernas arbete föreslås genomföras tillsammans med
en konstnärlig ledare som får i uppdrag att skapa en konstnärlig utsmyckning i gångtunnlarna
samtidigt som eleverna får kunskap om hur man kan utsmycka offentliga miljöer.
Frågan om utsmyckning av gångtunnlarna på Hässleholmen har diskuterats genom åren i
olika sammanhang, senast 2010, och vissa upprustningsåtgärder har också genomförts.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på förslaget och ser med förhoppning att ett projekt
med konstnärlig utsmyckning av gångtunnlarna på Hässleholmen ska kunna genomföras. Att
ta hjälp av barn och unga genom att göra dem delaktiga bidrar till att man är mer rädd om
sitt område och känner stolthet över vad som åstadkommits.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att Kulturnämnden söker de tillstånd som behövs från
tunnelägaren samt att projektet bekostas i sin helhet av Kulturnämnden.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.

BESLUT
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Sammanträdesdatum 2013-09-26
2013/SDNO0113
Handläggare
Eva Aspman

Barnkonsekvensanalys
Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i framtiden?
Ja
Har barn och ungdom som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja. Lokala ungdomsrådet i Öster har fått tillfälle att yttra sig över motionen och lämnat ett
eget svar enligt bilaga.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

2013-09-13

Ungdomsrådet Öster
Svar på remiss: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen
med barns- och ungas konst

Lokala grupper (elevråden på Bodaskolan åk 1-6 och åk 7-9, elevrådet på Fjärdingskolan samt
ungdomar på Hässlehus fritidsgård) har genom Ungdomsrådet i Stadsdelsförvaltningen Öster fått
möjlighet att ta del av remissen; Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns- och ungas konst.
Följande svar har lämnats:

Bodaskolan (åk 7-9)
- Viktigt med mer belysning!
- En bra idé med konst från ungdomar.
- Bra idé, och man ska hyra en utbildad konstnär. Få mer engagerade ungdomar!
- Fråga; hur ska man få kvaliteten att hålla?
- Vi tycker inte att man ska göra något, för det blir förstört så småningom.
- Vore coolt med graffiti och bilder på kändisar.
- Förslag; använda graffiti i båda tunnlarna.
- Förslag; utforma/visa Hässleholmens historia på en tidslinje genom tunnlarna.
- Tänkbara positiva effekter; lockar ev. till sig fler besökare, ljusare, gladare stämning.
- Tänkbara negativa effekter; onödigt, teckningarna kan förstöras (t ex med klotter).
Fjärdingskolan
- Förslaget om tunnlarna har varit uppe innan och då skulle en konstnär smycka dem, vilket eleverna
tyckte sådär om. Nu när/om eleverna själva får vara med i processen blev de väldigt entusiastiska!
- Många var oroliga för att deras teckningar skulle rivas ner direkt och de ville ha reda på hur
teckningar eller liknande skulle sättas upp (plexiglas?).
- Förslag om att få rita fritt från ett tema, t ex. barnens rättigheter, skola, fritid.
- Elevrådet vill sedan ha en form utav tävling/röstning där ett visst antal alster får pryda tunneln.
Beslut:
Ungdomsrådet Öster beslutar att tillstyrka remissen men vill att Stadsdelsnämnden Öster ser över de
bedömningar och önskemål som gjorts och att dessa vägs in i det yttrande som skickas vidare.

Sammanställt av: Mikael Andersson,
Ungdomssamordnare SDF Öster
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TJÄNSTESKRIVELSE
2013-08-06

2013/SDNV0136

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef
033-357186

Yttrande över motion: Rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barn- och ungas konst
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Motionen ”Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn- och
ungas konst” tillstyrks.
2. Upprättat yttrande godkänns och sänds till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Att barn och ungdomar medverkar i utformandet av närmiljön är en viktig
förutsättning för att skapa engagemang och delaktighet. Detta är ett sätt att
ta barn och unga på allvar och skapar förhoppningsvis förutsättning för
fortsatt intresse för att delta i samhällsutvecklingen. Att redan i unga år få
visa upp sitt skapande uppmuntrar till kreativitet och intresse för konst. Att
använda sig av professionella konstnärer ger en ökad kunskap om olika
konstformer.
Motionärerna föreslår att uppdraget för ”projektet” ska ges till
Kulturnämnden. Stadsdel Väster vill lyfta fram vikten av att den här typen
av aktiviteter måste ske i samverkan med de berörda nämnderna Det är
också viktigt att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer tydliggörs innan
arbetet startar.
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har getts tillfälle att yttra sig över en motion från
Folkpartiet ”Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns- och ungas
konst ”. Yttrandet från Stadsdel Väster ges utifrån ett mer generellt Borås
Stad-perspektiv.
Motionärerna lyfter fram att det finns platser i vår stad som exempelvis
tunnlar som skulle behöva snyggas till. Förslaget är att professionella
konstnärer i samarbete med barn och unga från stadsdelen arbetar med att
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Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef
033-357186

försköna de offentliga platserna i närmiljön. Man lyfter fram Borås
vänortsstad Vejle som ett gott exempel.
Att barn och ungdomar medverkar i utformandet av närmiljön är en viktig
förutsättning för att skapa engagemang och delaktighet. Detta är ett sätt att
ta barn och unga på allvar och skapar förhoppningsvis förutsättning för
fortsatt intresse för att delta i samhällsutvecklingen. Att redan i unga år få
visa upp sitt skapande uppmuntrar till kreativitet och intresse för konst. Att
använda sig av professionella konstnärer ger en ökad kunskap om olika
konstformer.
Motionärerna föreslår att uppdraget för ”projektet” ska ges till
Kulturnämnden. Stadsdel Väster vill lyfta fram vikten av att den här typen
av aktiviteter måste ske i samverkan med de berörda nämnderna. I
motionärernas förslag kan exempelvis även Stadsdelsnämnderna, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden vara viktiga
samarbetspartner till Kulturnämnden. Det är också viktigt att
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer tydliggörs innan arbetet startar.

Samverkan
Ungdomsrådet Västers synpunkter:
Sammanfattningsvis kan vi säga att Ungdomsrådet Stadsdel Väster är
positiva till motionen. I stort sett är vi överens om att det är bra och ger
ökad trivsel på området med mer färg. Upplägget med att låta både yngre
och ungdomar vara med och skapa konsten är viktigt och bra. Det är också
så att liknande saker behöver hända på fler platser runtom i Borås. Det går
att ha andra upplägg och konstformer på olika platser men det är bra att
unga är med och påverkar hur det ska se ut och skapar konsten.
Tankar om motionen från enskilda ungdomar:
”Det kan nog funka. Det är bra att det blir mer färg. Ju mer färg desto
bättre. Att ungdomar får var med och bestämma är viktigt.”
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Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef
033-357186

”Det verkar bra. Det har gjorts en tavla på Kristineberg vid tennisbanan och
det blev fint. Man trivs bättre när det är färg och fint. Det är bra att
ungdomar får vara med och göra det. De som är med får någonting bra att
göra. Det är bra att kommunen vill att unga är med. Vi lär känna varandra
mer när vi gör sådana saker.”
”Det är bra och positivt. Det finns väldigt många obehagliga tunnlar i
Borås. Det behövs mer på fler ställen. Vi skulle vilja vara med. Graffiti och
porträtt på idoler och fotbollsspelare kan man ha också.”
”Det är bra men man borde satsa pengar på viktigare saker. Jag vet inte
exakt vad just nu men det känns som att det finns andra saker att satsa på
först.”

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Diarienummer

Sakiba Ekic,033-358202
Kommunstyrelsen

Remiss: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barns och ungas konst
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0401

Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådet anser att en upprustning av tunnlarna på Hässlehomen skulle göra stor
skillnad för utemiljön på stadsdelen. Några av ledamöterna har sett tunnlarna själva
och håller med motionären om att de är i mycket dåligt skick.
Tunnlarna är mörka, skräpiga och skapar en känsla av otrygghet. Ungdomsrådet anser
att det skulle bli en stor skillnad om man pryder tunnlarna med konst. Om barn och
unga är delaktiga i att utforma konsten leder det också till en ansvarskänsla, man vill
inte förstöra något man har varit med och skapat själv.
Ungdomsrådet tycker det är en mycket bra ide att använda en professionell konstnär
i arbetet. Några av ledamöterna föreslår också att kosten kan återspegla stadsdelens
historia, det ska vara något som är typiskt för Hässleholmen och något alla boende
kan känna sig stolta över.
Ungdomsrådet föreslår även att en av tunnlarna skulle kunna prydas av
grafittimålningar, ungdomar som är intresserade av att måla graffiti skulle kunna göra
väggen.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad
blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp
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ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de
inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet anser att en upprustning av tunnlarna på Hässlehomen skulle göra stor
skillnad för utemiljön på stadsdelen. Några av ledamöterna har sett tunnlarna själva
och håller med motionären om att de är i mycket dåligt skick.
Tunnlarna är mörka, skräpiga och skapar en känsla av otrygghet. Ungdomsrådet anser
att det skulle bli en stor skillnad om man pryder tunnlarna med konst. Om barn och
unga är delaktiga i att utforma konsten leder det också till en ansvarskänsla, man vill
inte förstöra något man har varit med och skapat själv. Ungdomsrådet lyfter också att
det är viktigt att man tänker sig någon typ av hållbar konst, det ska vara något som
finns kvar länge.
Ungdomsrådet tycker det är en mycket bra ide att använda en professionell konstnär
i arbetet. Några av ledamöterna föreslår också att kosten kan återspegla stadsdelens
historia, det ska vara något som är typiskt för Hässleholmen och något alla boende
kan känna sig stolta över.
Ungdomsrådet föreslår även att en av tunnlarna skulle kunna prydas av
grafittimålningar, ungdomar som är intresserade av att måla graffiti skulle kunna göra
väggen.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.

Maja Karlsson
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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Nya ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus,
Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB ändras
så inhämtande av Kommunfullmäktiges godkännande behöver göras om fastigheter förvärvas eller säljes för mer
än fem miljoner kronor per tillfälle.

2013-12-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-12-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0763 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2013-12-11, Christer Johansson
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Dnr 2013/KS0763

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Nya ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder, AB
Toarpshus, Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB
I ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Fristadbostäder AB samt
Viskaforshem AB framgår i § 6 att Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vi bolags
eller dotterbolags förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per
tillfälle.
Denna beloppsgräns har funnits länge, och den innebär nu i praktiken att bolagen inte kan
göra någon fastighetsaffär utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.
Bolagen är viktiga verktyg för att främja bostadsförsörjningen i kommunen, och ska enligt lag
agera affärsmässigt. Bolagens investeringsärenden ingår även normalt i budgetprocessen. De
bör därför kunna förvärva och sälja fastigheter i viss omfattning utan att inhämta
Kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen föreslår därför att beloppsgränsen
höjs till fem miljoner kronor, vilket ger bolagen bättre möjlighet att göra mindre
fastighetsaffärer snabbt och enkelt.
Befintlig lydelse:
§ 6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
avseende egna eller dotterbolags
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller
föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets
verksamhet
• planer på ny eller ändrad organisation av mer
omfattande art
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en
miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av
större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy
skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande
mening om en frågas underställningsplikt, skall
samråd ske med kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och
denna skall ej underställas Kommunfullmäktige
för yttrande.

Ny lydelse:
§ 6 Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
avseende egna eller dotterbolags
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller
föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets
verksamhet
• planer på ny eller ändrad organisation av mer
omfattande art
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än
fem miljoner kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av
större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy
skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande
mening om en frågas underställningsplikt, skall
samråd ske med kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och
denna skall ej underställas Kommunfullmäktige
för yttrande.
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Dnr 2013/KS0763

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Fristadbostäder AB och Viskaforshem
AB ändras så inhämtande av Kommunfullmäktiges godkännande behöver göras om fastigheter
förvärvas eller säljes för mer än fem miljoner kronor per tillfälle.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Intern kontrollplan 2013 samt redovisning av intern kontroll
2012
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas uppföljningar av intern
kontroll år 2012 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande
ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en
god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna
kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att:
säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
minimera risker, säkra system och rutiner.
trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
säkra en rättvisande redovisning.
skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Resultaten som redovisas i uppföljningarna har varit tillfredsställande. De avvikelser som upptäckts vid
kontrollerna har eller skall åtgärdas och berörd personal har informerats. Dock har ett flertal av
nämnderna inte tagit den interna kontrollredovisningen i samband med årsredovisningen, vilket strider
mot regler för intern kontroll som antogs av Kommunfullmäktige 21/9 år 2000. Vidare vill
kommunstyrelsen påpeka att nämndernas interna kontrollplan bör antas i början av året så att
uppföljning av planen kan ske kontinuerligt under året. Underlaget från respektive nämnd återfinns i
akten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna Intern kontrollplan 2013 samt redovisning av intern kontroll 2012

2013-12-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-12-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0784 007
Programområde: 1
Handläggare: Christina Anemo, tfn 033-35 53 05
Datum/avdelningschef: 2013-12-18, Christer Johansson

SP 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)
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Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet som kollektivtrafiknämnden i
Västra Götalandsregionen använder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik, och det är
kärnan för samverkan mellan kommuner och region.
Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med kommunerna av trafikförsörjningsprogrammets
måluppfyllelse. Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet. Remissen innehåller en uppföljning samt förslag på övergripande prioriteringar för 20152016 för att nå målen.
Innehåll och tidplan har justerats utifrån synpunkter som inkom vid förra avstämningen med
kommunerna. Avstämningen har tidigarelagts för att bättre passa med den mer detaljerade
åtgärdsplaneringen som Västtrafik behöver göra under våren. Regionfullmäktige beslutar om 2015 års
budget i juni 2014 och först därefter kan kollektivtrafiknämnden besluta om slutligt uppdrag och ram
för Västtrafik. Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik är numera tvååriga.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad skrielse.
2013-12-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-12-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0681
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2013-12-17 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2013/KS0681

2014-01-13

Ert Dnr

Avd: Samhällsplaneringsavdelningen
Handläggare: Charlotta Tornvall

Västra Götalandsregionen
Att. suzanne.frej@vgregion.se

Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram
Utvecklingen i kollektivtrafiken bör i högre grad utgå från trafikförsörjningsprogrammet.
Tågtrafiken har en nyckelroll i näringslivets möjligheter att finna specialiserad
arbetskraft och att få en hållbar arbetsmarknadsregion. Hur satsningen på tågtrafiken i
Sjuhäradsområdet ska ske i enlighet med Målbild Tåg 2030 behöver redovisas. Inga
sådana satsningar har skett ännu.
När det gäller prioriteringarna inom målen i programmet för 2015-2016 bör mer
tyngd bör läggas på att arbeta med restidskvoter för att öka kollektivtrafikens
attraktivitet.
Framkomligheten och kapacitetsproblem i och kring Korsvägen i Göteborg är viktiga
för Sjuhäradstrafikens utveckling.
Man bör prioritera resandet i de prioriterade stråken och inom stadstrafiken i Borås,
som anges i delmålet om fördubbling. Här finns en stor potential.
Framkomlighets- och kapacitetsproblem i Borås stadstrafik måste lösas för att få en
effektivare trafik och påverkar hela arbetsmarknadsområdet Sjuhärad. Särskilt gäller
detta stadstrafiklinje 1 som har över 3 milj. resor per år. Denna linje utreds nu för
eventuell utveckling till Bus Rapid Transit linje, men man behöver redan nu utreda
alternativen för linje 1 att stanna på Allégatan istället för Södra torget för att få en
snabbare resväg. Detta påverkar också stadens möjlighet att växa på ett långsiktigt
hållbart sätt.
Vid förra avstämningen av trafikprogrammet ansåg Borås Stad och de övriga
kommunerna i Sjuhärad att delregionen missgynnats när det gäller de satsningar
regionen hart gjort på kollektivtrafiken. Delregionen Sjuhärad var då enda delregion
som fick mer nedskärningar än satsningar.
Trots detta har reseutvecklingen i Sjuhärad tidigare varit positiv. Resandeökningen i
Sjuhärad har nu avstannat vilket är mycket oroväckande. Vi ser att det finns en
mycket stor potential till ökat resande med kollektivtrafiken i Sjuhärad. Här kan man
få god avkastning för varje satsad krona. Detta gäller särskilt stadstrafiken i Borås och
linje 100 mellan Göteborg och Borås.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Vår kritik mot de uteblivna satsningarna i vår delregion framgår inte i den sammanställning som gjorts och man bemöter inte heller Sjuhärads synpunkter på relationen
mellan nedskärningar och satsningar.
Att kollektivtrafik kostar är ingen nyhet och om man inte satsar och utvecklar
kollektivtrafiken i en delregion så får man inte heller någon resandeutveckling, som
har skett i Sjuhärad de senaste åren. Detta framgår med all tydlighet i del 2 av 2013 års
uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet (sid 10).
”I Fyrbodalsområdet har antalet delresor ökat med tre procent under den rullande
tolvmånadersperioden september 2012 till augusti 2013 jämfört med helår 2012, och
tågtrafiken står för den relativt sett största ökningen. Denna går att hänföra till både
Bohusbanan och sträckan mellan Vänersborg – Göteborg medan Älvsborgsbanan
uppvisar ett minskat resande. I Göteborgsregionen är resandeökningen sex procent
under den senaste tolvmånadersperioden jämfört med helår 2012. Störst ökning står
expressbussarna för. Här är det bland annat effekterna av gjorda satsningar som
återspeglas. I Sjuhärad och Skaraborg är resandet totalt sett oförändrat.”
I arbetet med kundnöjdhet bör punklighet och pålitlighet vara två viktiga faktorer.
Även här är framkomlighet och kapacitet viktiga.
Arbete med att tillgänglighetsanpassa hållplatser och att utveckla ledsagarservicen bör
prioriteras.
Uppföljningen är svårtolkad eftersom man inte redovisar vilka konkreta åtgärder som
gjorts för att nå målvärdet. Därmed kan man inte heller säga om detta var rätt eller fel
satsningar.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Diarienummer KTN 18-2011

Remiss
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025
‐ årlig avstämning
Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för utvecklingen av
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden i
Västra Götalandsregionen använder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik, och det är
kärnan för samverkan mellan kommuner och region. Västra Götalandsregionen ansvarar
för kollektivtrafiken och kommunerna för samhällsbyggnad och lokal infrastruktur.
Programmet beslutades 2012 efter samråd med alla kommuner genom
kollektivtrafikråden. Programmet finns i sin helhet på www.vgregion.se/kollektivtrafik.
Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med kommunerna av
trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse.
Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings‐
programmet. Remissen innehåller en uppföljning samt förslag på övergripande
prioriteringar för 2015‐2016 för att nå målen.
Process och tidsplan
Innehåll och tidplan har justerats utifrån synpunkter som inkom vid förra avstämningen
med kommunerna. Avstämningen har tidigarelagts för att bättre takta in med den mer
detaljerade åtgärdsplaneringen som Västtrafik behöver göra under våren.
Regionfullmäktige beslutar om 2015 års budget i juni 2014 och först därefter kan
kollektivtrafiknämnden besluta om slutligt uppdrag och ram för Västtrafik.
Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik är numera tvååriga, och uppdateras
årligen, för en bättre kontinuitet.
Vi vill ha er hjälp att prioritera
‐ Hur ser ni på prioriteringarna inom målen i programmet för 2015‐2016?
‐ Ser ni andra vägval/ åtgärdsområden som mer effektivt kan ta oss till målen?
‐ Hur används programmet inom kommunen som underlag för samhällplanering,
funktionshinderanpassning och andra åtgärder som kommunen ansvarar för?
Hur kan vi utveckla processen med årlig avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet?
‐ Hur ser ni på förändringarna i den årliga avstämningen? (tidplan och innehåll)
‐ Uppföljningen; tycker ni att struktur, indikatorer och innehåll ger en tydlig bild av hur vi
ligger till i förhållande till målen i trafikförsörjningsprogrammet?

Postadress:
Box 1031
405 22 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 19-21
Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
kollektivtrafik@vgregion.se

2013-10-30
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Vi önskar kommunens svar senast den 17 januari 2014.
Yttrandena kommer sammanställas och lyftas i kollektivtrafiknämnden den 31 januari och
därefter kommuniceras till kollektivtrafikråden för dialog parallellt med att Västtrafiks
trafikplan för 2015 konkretiseras. Det är omvänd ordning mot ordinarie process i råden,
för att passa rådens mötestider. Frågor under remisstiden besvaras av Maria Larsson
maria.a.larsson@vgregion.se
Yttranden skickas till suzanne.frej@vgregion.se

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafikdirektör

Skiss över kollektivtrafikens styrning
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Denna remiss

Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik
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och trafikering
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Utvecklas kollektivtrafiken i riktning mot uppsatta mål 2013?
I september 2012 fastställde regionfullmäktige trafikförsörjningsprogrammet för
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Programmet sträcker sig fram till 2025 och följs
upp en gång per år. Denna uppföljning avser de senaste tolv månaderna, d v s fram
till och med augusti 2013.
Trängelskatten införs och dubbelspår till Trollhättan öppnas
9 december 2012 var ett historiskt tidtabellsskifte då stor del av trafiksystemet till/
från och i Göteborg lades om och utökades för att möta efterfrågan vid införandet
av trängselskatter. Dubbelspåret mellan Göteborg‐Trollhättan invigdes, tågtrafiken
byggdes ut på banan och vi fick en ny pendeltågslinje. Därtill genomfördes åtgärder
för att klara kapaciteten på ett antal andra linjer runt om i länet. Västra
Götalandsregionen utökade budgeten för kollektivtrafiken med strax över 10
procent 2013 (drygt 300 mnkr) för att möta strukturförändringen. Kompletterat
med en effektivisering om ca 2 procent i trafiken 2013‐2014 kunde Västtrafik
erbjuda tillräcklig kapacitet till de nya resenärerna. Effektiviseringarna har varit
kännbara för flera kommuner, även om de flesta effektiviseringarna är i och kring
Göteborgregionen där de största satsningarna gjorts.
Vi är på väg mot våra mål
Sammanfattningsvis visar uppföljningen som ingår i denna avstämning att
sannolikheten att nå huvuddelen av de uppsatta målen till 2016 och 2025 är god.
Resandet under de senaste tolv månaderna har ökat med cirka 5 procent. Om man
mäter från januari till och med augusti har resandet ökat med 8 procent. En stor del
av förklaringen är införandet av trängselskatt och den nya trafiken kopplat till den.
Bedömningen är att det finns goda möjligheter att nå resandemålen till 2016 och
2025.
Resenärernas nöjdhet med kollektivtrafikens ligger fortfarande på en förhållandevis
låg nivå, cirka 53 %, och 77 % med senaste resan. Med denna utvecklingstakt
bedöms det svårt att nå målet med 85‐90 % nöjdhet.
Kollektivtrafikens tillgänglighet för alla resenärsgrupper utvecklas totalt sett åt rätt
håll. Åtgärderna sker i huvudsak genom anpassning av fordon och hållplatser som
båda går åt rätt håll men något för långsamt när det gäller funktionshinder‐
anpassning av hållplatser. Det är stor variation mellan olika kommuner. Långsiktigt
fram till 2025 bedöms det möjligt att nå målet men kortsiktigt fram till 2016 bör
man öka takten med att anpassa hållplatserna.
Uppföljningen visar en positiv utveckling i riktning mot miljömålets olika delmål.
Bedömningen är att det finns goda möjligheter att nå miljömålen för både 2016 och
2025.
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Trafikförsörjningsprogrammet styr verksamheten
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2025 är det enskilt
viktigaste dokumentet för Västra Götalandsregionens styrning av kollektivtrafikens
utveckling. Programmet är utgångspunkten för samverkan mellan kommuner och
region för kollektivtrafikens utveckling. Kommunerna har en viktig roll som
ansvariga för samhällsbyggnad samt som väghållare av det lokala vägnätet och
gång‐ och cykelåtgärder. Därför är programmets inriktning framtagen i samråd med
kommunerna genom kollektivtrafikråden. Trafikförsörjningsprogrammet revideras
vart fjärde år. Nästa revidering sker 2016 och arbetet med revideringen kommer
påbörjas redan 2014. Trafikförsörjningsprogrammet finns i sin helhet på
www.vgregion.se/kollektivtrafik
Programmets mål utgår från visionen om Det goda livet. Inom varje delmål finns ett
antal strategier som ska leda oss mot målen. Målen är till år 2025 med delmål till år
2016.
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Övergripande finns också ett
prioriterat nät som knyter ihop
de större orterna inom Västra
Götaland och Västra Götaland
med viktiga målorter utanför
regionens gränser. Kopplat till
det övergripande målet gäller
också flerstegsprincipen. Det är
en principmodell – att
kontinuerligt arbeta för att
merutnyttja, effektivisera, osv
innan nya
satsningar övervägs, för att
använda tillgängliga skattemedel
på bästa möjliga
sätt.

Sammanfattning av mål och måltal till 2016
Mål
Marknadsandel
Fördubblat resande
Nytt mål i
regionfullmäktiges
budget 2014‐2016

Nöjdhet
Måltal från
regionfullmäktiges
budget 2014‐2016

Alla
resenärsgrupper

2016

2025

öka

33% (Barometern)

Från 2010: +30%

380 milj resor/år
per delregion och trafikfunktion
finns i programmet

närtrafikresandet ska öka till
35000 resor/år
Öka
Allmänt resenärer: 60%
Senaste resan: 85%
Känna trygghet:71%
770 prioriterade
hållpatser/knutp anpassade
Fordon: anpassning ökar

Minst 85‐95 %

Hållplatser med >100
påstigande anpassade.
Alla fordon anpassade.
Övriga grupper systematiskt
beaktade.
minst 95%

Andel fordonskm fossilfri
Mål i rf budget: 75%
*Inom miljö finns en särkskild miljö‐ och klimatstrategi med fler delmål som styr och som
följs upp parallellt.

Miljömål*
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Så här tyckte kommunerna vid förra avstämningen
I januari 2013 skickade kollektivtrafiknämnden ut en remiss till kommunerna för
årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, med förslag till prioriteringar för
2014‐15.
Utan att gå in på lokala och delregionala prioriteringar kan vi sammanfatta
föregående avstämning med att kommunerna tydligt ser kollektivtrafiken som ett
viktigt medel för utveckling av den egna kommunen och regionen i som helhet –
oavsett delregion och oavsett om man är en stor eller liten kommun.
Kommunerna ger i hög grad sitt stöd till föreslagna prioriteringar för 2014‐2015.
Trafikförsörjningsprogrammet bekräftas genom att lokala behov lyfts med
hänvisning till mål och utpekade stråk i programmet. Effektiviseringar anses
generellt gå på tvärs mot målet om ökat resande. Resandestatistiken är ett viktigt
underlag för planering och föreslås förbättras. I flera yttranden framförs en oro om
för stort fokus på delmål 1 ‐ ökat resande – som gör att andra mål halkar efter.
Kommunerna betonar att de prioriterade stråken behöver utvecklas i hela regionen
och över läns‐ och nationsgräns, samt att kollektivtrafiken är viktig för att utveckla
landsbygden. Målet som rör resenärernas och invånarnas nöjdhet rör sig inte i rätt
riktning och det trycker kommunerna på att kollektivtrafiknämnden bör prioritera. I
yttrandena betonar kommunerna att arbetet med ny pris‐och sortimentsstrategi är
viktig, och att det är viktigt att förändringarna som görs faller väl ut för att nå målen
för nöjdhet. Fortsatt utveckling av samverkan genom kollektivtrafikråden och i
direktkontakten mellan Västtrafik och kommun lyftes också som en prioriterad
fråga.
Avstämningen ger värdefull input
Avstämningen som kollektivtrafiknämnden gjorde med kommunerna i våras har
gett värdefull input dels till pris‐och sortimentsstrategin, utredning om servicenivå
på landsbygd, samverkansprocessen och dels påverkan på uppdraget till Västtrafik
för 2014‐2015.
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Förutsättningar och utmaningar 2014-15
I Västtrafiks uppdrag för 2014‐2015 ger kollektivtrafiknämnden högst prioritet till
linjer med akut kapacitetsbrist, samt att öka kapaciteten i tågtrafiken genom nya
tåg. Stor vikt läggs vid strategierna inom nöjdhetsmålet och att förändringar som
genomförts 2013 ska trimmas in och få ”sätta sig”. Samtidigt möter vi 2014‐2015
trappstegsökningar i kostnader för både tåg‐ och bussystemet.
Kostnadsökningar - högt trappsteg 2014
Under 2014 och framåt får vi stora kostnadsökningar för det regionala
tågtrafiksystemet inom Västtågen. Orsaken är främst ett ofrivilligt
entreprenörsbytet under 2012, där DSB First avbröt sitt kontrakt. Västtrafik fick en
typ av skadestånd, en garantiersättning, som täckte merkostnaderna fram tills nu.
Därtill ökar kapitalkostnaden med anledning av de nya region‐ och pendeltågen,
totalt 34 nya tåg. Vi ser också att befintlig trafik riskerar fördyras när många
busstrafikavtal upphandlas 2014‐2015. Det är en trend som återspeglas i övriga
Sverige och Europa. Ofta blir stiger kostnaden (för samma trafik) 10‐15 procent i
samband med trafikupphandlingarna.
Intäktstapp när villkoren för sms-biljetten förändrades
Vi kan också konstatera intäktstapp 2013 på grund av att det blivit krångligare att
resa med sms‐biljett. Det var krav från EU som styrde att en registrering nu krävs
för att kunna betala med sms. Samtidigt väljer fler att resa med periodkort som ger
lägre intäkt per resa. Detta kommer att kräva åtgärder på intäktssidan 2014‐15.
Ny stor satsning utan stora utökningar
För 2014 har Västra Götalandsregionen beslutat om att öka budgeten för
kollektivtrafiken med drygt 320 mnkr. Den utökade budgeten är i hög grad
intecknad för att möta både ofrivilliga och planerade kostnadsökningar.
För 2015 beslutar regiongullmäktige om kollektivtrafikens budget i juni 2014.

Förslag till prioriteringar – hur når vi målen till 2016?
I detta avsnitt presenteras förslag åtgärdsområden med utgångspunkt i
trafikförsörjningsprogrammets delmål i prioritetsordning. Det ekonomiska
utrymmet för 2015 och 2016 får i ett senare skede avgöra i vilken grad olika
åtgärdsområden kan genomföras. Trafikförsörjningsprogrammet är
utgångspunkten för samverkan mellan kommuner och region för kollektivtrafikens
utveckling. Vissa åtgärdsområden nedan ligger därmed också inom kommunens
ansvar som t ex som väghållare av det lokala vägnätet och gång‐ och cykelåtgärder
och samhällsplanering.
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För att prioritera mellan olika åtgärdsområden har vi använt oss av klassificeringen
Nödvändigt (N) och Angeläget (A). Angeläget kan graderas i A1 och A2.

Mål

prio

Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och
konkurrenskraftig region
Utveckla och förbättra samverkan kring samhällplanering på kommunal
och regional nivå så att kollektivtrafikens utveckling och
samhällsplaneringen i högre grad stödjer varandra.
Kollektivtrafiksekretariatet medverkar gärna i arbetet med tidiga skeden
när översiktsplanering görs inom en kommun. En åtgärd i VG2020 är
gemensamma regionala framtidsbilder. Ett viktigt arbete där
kollektivtrafiken är en naturlig del.

N

Medverka i lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt i syfte att
stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och varumärke

A1

Tillämpa Flerstegsprincipen vid utveckling av trafiken. Eventuell
omfördelning av resurser ska ske inom samma delregion och med
beaktande av grundläggande servicenivå.
Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas från
2006‐2025
Hur får vi ut mesta möjliga resande för skattebetarnas pengar? Åtgärder
som leder till att vi bättre kan nyttja ledig kapacitet på fordonen, t ex
genom information, marknadsföring och att sprida resandet bättre över
dagen ges högsta prioritet.

N

N

Åtgärder som underlättar ”hela resan” –
mobility management, pendelparkering för bil/cykel, samt gång‐
cykelvägar till kollektivtrafikens knutpunkter.

A1

Arbeta med restidskvoter; körvägar och framkomlighetsåtgärder

A1

Utveckla prioriterade stråk och stadstrafik i alla regiondelar.
Förslag som effektivt bedöms ge ökat resande (ej inbördes ordning):
 Arbeta med enkelhet i trafikstrukturen (tidtabeller, körvägar,
stråktanken, restidskvoter)
 Stråket Uddevalla‐Trollhättan: hög potential för ökat resande
 Stråk till/från Skövde, särskilt stråket Skövde‐Lidköping‐
Trollhättan bedöms ha stor potential för fortsatt ökat resande.
 Fortsatt utveckling av expressbusstrafiken i Göteborgsregionen
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A1 , A2
enligt
potential/
delregion











Stråken Göteborg‐Borås‐Jönköping samt Mark‐Göteborg bedöms
ha hög potential för ökat resande
Utredning av infrastrukturbehov (spårväg, BRT;Bus Rapid Transit,
för ökad kapacitet)
Vidareutveckla stadstrafiken i Trollhättan, Vänersborg och
Uddevalla
Framkomlighet i Borås, detta påverkar många linjer i Sjuhärad.
Framkomlighet i Göteborg vid Korsvägen är också avgörande för
Sjuhäradstrafiken
Vidareutveckla stadstrafiken i Borås
Vidareutveckla stadstrafiken i Skövde, inkl framkomlighet i och
kring Skövde
Framkomlighet och bättre flöden i knutpunkter och terminaler i
Göteborgsområdet
Stärka upp stomnätet, spårvagn, stombuss i Göteborgs
stadstrafik

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












Konsolidera trafikförändringar så att resenären upplever
tillförlitlighet i kollektivtrafiksystemet
Kontinuerligt arbete med pålitlighet och punktlighet. En utmaning
som är särskilt viktigt med tanke på de många vägarbeten/projekt
som pågår i Västsvenska paketet.
Västtrafiks varumärke. Arbeta med kringtjänster som vävs ihop
med kollektivtrafiken, ex. cykel och bilpooler. En livsstil att resa
hållbart helt enkelt. (Pilotprojekt i samverkan ingår här)
Fortsatt arbete med företag för att möjliggöra hållbara resor
till/från/i arbetet
Genomföra Pris‐ och sortimentsstrategin, med högst prioritet för
åtgärder som gör det enklare att resa och förstå vad man ska
betala och hur man ska betala.
Arbeta med att etablera en grundläggande nivå på landsbygden i
enlighet med kommande landsbygdsutredning. Även se hur det
går att integrera skolskjutstrafiken bättre (gäller alla delregioner).
Prioriterade stråk över läns‐ och nationsgräns byggs ut successivt
enligt målbild för tåg 2035. I första hand för att underlätta arbets‐
och studiependling
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N

N

A1

A2
A1

A1

A2

Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov.
Det ska finnas ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att
möjliggöra hela resan.
Samverkan med kommunerna och trafikverket för att i första hand
prioritera tillgänglighetsanpassande åtgärder på hållplatser och
knutpunkter med över 100 påstigande. Tillräckligt med medel bedöms
finnas inom regional infrastrukturplan. Se uppföljningen för lägesrapport
per kommun.

A1

Vid 2016 ska alla fordon vara anpassade, med undantag från
spårvagnstrafiken. När det gäller spårvagnstrafiken kan gamla vagnar
fasas ut först då nya vagnar kan fasas in. Dessa upphandlas nu, men
kommer troligen inte in i systemet före 2017.

A1

Kvalitetssäkring av utrustning för tillgänglighet behöver göras
systematiskt.

A1

Delmål 4: Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minska
transportsektorns och sin egen miljöpåverkan till 2025
Fortsatt utfasning av fossila bränslen och andra utsläpp genom
kravställning i upphandling av nya trafikavtal (följer fastställd miljö‐ och
klimatstrategi)

N

FoU‐projekt i samverkan med andra parter kring ny teknik;
elektromobilitet och förnybara bränslen.

A2

Mobility managementprojekt i samverkan med framförallt kommunerna.
Kan vara samåkning, marknad‐ och informationsåtgärder mm.

A2

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mer utförligt vad som ingår i varje mål och
strategi. Arbete pågår kring fler utvecklingsområden än vad som är möjligt att
belysa i den årliga avstämningen. T ex utvecklingen av trygghet och säkerhet,
samverkan med trafikföretagen och avtalsformerna mm.
Utveckling av resecentrum mm prioriteras inom arbetet med Regional
infrastrukturplan.
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Samverkan genom kollektivtrafikråden
Vid förra avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet lyfte flera yttranden frågor
och synpunkter kring våra samverkansformer.
Kollektivtrafikråden är kommunernas och regionens gemensamma arena för att
diskutera kommunövergripande frågor för hur kollektivtrafiken bör utvecklas i
Västra Götaland (inkl Kungsbacka). Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är
kärnan – det viktigaste dokumentet för samråd och samverkan kring
kollektivtrafikens utveckling.
Alla kommuner är representerade i kollektivtrafikråden. Modellen med råden liknar
BHU‐processen. Prioriteringar görs i två led, först delregionalt och sedan ansvarar
det Regionala kollektivtrafikrådet för att lämna över förslag till Västra
Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. I det regionala kollektivtrafikrådet sitter 8
kommunpolitiker och 8 politiker från Västra Götalandsregionens
kollektivtrafiknämnd. Rådens roll och mandat har därmed blivit tydligare och
starkare än vad ägarråden hade (som fanns före 2012). Representanterna i råden
har en viktig roll att koppla tillbaka frågor till sin egen kommun (eller region).
Kommunerna avgör hur man vill organisera sig delregionalt. Vi kan konstatera att
kommunerna valt lite olika form i olika delregioner. I Fyrbodal är direktionen för
kommunalförbundet också kollektivtrafikråd. I övriga delregioner har man separata
råd, med olika grad av personunion med kommunalförbundet. Det är också lite olika
hur ofta man väljer att mötas, hur långa mötena är och om man har ersättare eller
inte. Två möten per termin (4 per år) verkar falla ut som en rimlig mötesfrekvens.
Generellt är närvaron god i samtliga delregioner.
Samverkan är en ständig process att vårda
Synpunkter har inkommit om att det finns behov av att utveckla processerna i
kollektivtrafikråden, men under det senaste året har det blivit tydligt att samverkan
kring kollektivtrafiken bromsas av frågor som snarare rör olika förväntningar, brister
i förtroende och ömsesidig förståelse. Det gäller synen på satsningar,
effektiviseringar och inflytande. Det regionala kollektivtrafikrådet tog tag i dessa
mer djuplodande frågeställningar vid sitt möte den 17 oktober 2013.
Det regionala kollektivtrafikrådet kommer att återkomma till kommunerna och
regionen inom kort, för att komma vidare i detta arbete.
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Inledning
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet
Vid årsskiftet 2011/12 skedde två förändringar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Dels blev
Västra Götalandsregionen ensam ägare av Västtrafik, dels trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft
och Västra Götalandsregionen blev regional kollektivtrafikmyndighet. Varje kollektivtrafikmyndighet
ska enligt lagen ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet är det viktigaste
dokumentet för att utveckla kollektivtrafiken långsiktigt.
Trafikförsörjningsprogrammet styrande
Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige i september 2012. Syftet med
programmet är att beskriva kollektivtrafikens strategiska inriktning och att vara vägledande för
kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik. Programmet har en långsiktig målbild som sträcker
sig till år 2025.
Trafikförsörjningsprogrammet följs upp för andra gången
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet följs upp en gång per år. Uppföljningen görs i
september/ oktober och avser föregående helår samt till och med augusti innevarande år. Syftet med
uppföljningen är att visa hur kollektivtrafiken utvecklas i jämförelse med målen. Uppföljningen är
också viktig som underlag för prioriteringar.

Figur 1 Mål för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen och mått som använts för att
följa upp målen
Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en
attraktiv och konkurrenskraftig region. Målet är preciserat med fyra delmål med strategier. Uppföljningen
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genomförs med hjälp av indikatorer för både det övergripande målet och för delmålen (se tabell 1 nedan och
på nästa sida). För att visa både på nuläge och trend redovisas indikatorerna med basår 2010 samt för
uppföljningsåret 2012 och delar av 2013. Observera att några av indikatorerna inte följs upp årligen, till
exempel tillgänglighet och arbetsmarknadsregioner. Sedan förra årets uppföljning har också en ny indikator
tillkommit rörande andel av ersättning till trafikoperatörer i trafikavtal som styrs av resandeincitament.
Tabell 1 Sammanfattning av måluppfyllnaden – trend från år 2010 samt det senaste årets utveckling rörande
respektive indikator
Mål

Måltal

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

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

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2025

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Ö1. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
OK

OK

Vi är på gång
att nå målet.

Vi är på gång
att nå målet.

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

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

Kollektivtrafiken ska öka till
380 miljoner resor

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

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

Delmål 3:
Kollektivtrafiken
ska beakta alla
resenärsgruppers
behov. Det ska
finnas ett utpekat
nät som är
tillgänglighetsanp
assat för att
möjliggöra hela
resan
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Det utpekade nätet ska bestå
av minst 770 hållplatser år
2025.
100 % av kollektivtrafikens
fordon skall vara anpassade
2025.

Bra

Bra

Vi bedömer
att målet till
2025
kommer att
nås.

Vi bedömer
att målet till
2016
kommer att
nås.

Varning

Varning

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

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

3.1 Andel anpassade fordon
Bra

Ok

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025.

Vi är på gång
att nå våra
mål.

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

Trend från
2010*

Utveckling
2012-2013**

Mål

Måltal

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2025

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

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

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2016

Bra

Bra

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025.

Vi bedömer
att målen för
2016
kommer att
nås .

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2012-2013**

4.1 Minskad miljöpåverkan
genom ökad marknadsandel
4.2 Andel fordonskm med
biodrivmedel och el
4.3 Utsläpp av kväveoxider
och partiklar per fordonskm
4.4 Energianvändning för buss
(kWh/personkm)
Kvalitativ uppföljning av
mobility managementåtgärder

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

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från föregående års uppföljning. **Senaste tillgängliga statistik jämfört med statistik för
2012 (eller 2011 om uppgifter för 2013 ej finns tillgängliga).

Går åt rätt håll
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Oförändrat

Går åt fel håll

Går ej att bedöma/ej aktuell att bedöma

Det övergripande målet
Det övergripande målet har fokus på hållbarhet. Med den negativa påverkan som dagens transporter
har på miljön är det nödvändigt att kraftigt öka det kollektiva resandet och se kollektivtrafiken som
en plattform i ett framtida hållbart transportsystem.
Tabell 2 Övergripande mål om kollektivtrafikens marknadsandel, roll för regional utveckling samt
befolkningens uppfattning om den regionala kollektivtrafiken

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

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

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2025

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2012-2013**

Ö1. Kollektivtrafikens
motoriserade marknadsandel
OK

OK

Vi är på gång
att nå målet

Vi är på gång
att nå målet

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

*Bedömningen av trenden är baserad på på statistik från föregående års uppföljning. För Ö3 avses utvecklingen 2005 jämfört med 2010.
**Senaste tillgängliga statistik jämfört med statistik för 2012.

Fler ska nyttja kollektivtrafiken och det ska ske en överflyttning från andra motoriserade färdmedel
till kollektivtrafiken. Målet handlar också om regionförstoring och vikten av en attraktiv kollektivtrafik
i en tillväxtregion. Det ska även finnas en grundläggande tillgänglighet för alla invånare, oavsett var
man bor och vilka förutsättningar man har.
Det övergripande målet bygger bland annat på prognostiserad befolkningsutveckling,
bostadsbyggnation, arbetsmarknad och infrastruktur. Fem indikatorer har valts ut för att illustrera
utvecklingen mot det övergripande målet. Av indikatorerna följs Ö1, Ö2 och Ö5 upp i årets rapport,
övriga indikatorer går inte att följa upp årligen. Baserat på utvecklingen under de senaste åren ökar
dock regionförstoringen och bedömningen är att det övergripande målet kommer att nås till år 2025.
Det kan vara negativt för måluppfyllelsen om nöjdheten hos invånarna inte förbättras på sikt.
Ö1-Ö2: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel

Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel motsvarar resandet med kollektivtrafik och taxi
dividerat med resandet med kollektivtrafik, taxi, bil, moped och motorcykel. Andelen resor med
kollektivtrafik i Västra Götaland samt Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka) har ökat de senaste
åren enligt Kollektivtrafikbarometern 1, vilket visas i figur 2 på nästa sida.

1

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

Göteborgsregionen (inklusive
Kungsbacka)
2012

2013( t.o.m. aug)

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel utifrån Kollektivtrafikbarometerns
resultat för år 2011, 2012 och 2013 till och med augusti månad
Ö3: Regionförstoring; antal lokala arbetsmarknadsregioner och befolkningsstorlek

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

Borås
191 166

Figur 3 Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland år 2010 samt nattbefolkning i respektive
arbetsmarknad
Ö4: Regionförtätning; ökad pendling inom LA-regioner

Regionförtätning beskriver huruvida befintliga arbetsmarknadsregioner stärks genom att pendlingen
ökar. Indikatorn beräknas som ökningen av all pendling mellan kommunerna i en lokal
arbetsmarknad dividerat med hela den förvärvsarbetande nattbefolkningen. I tabell 3 nedan visas
pendlingsökningen i förhållande till nattbefolkningen mellan år 2005 och 2010. Samtliga regioner
uppvisar ökad pendling, vilket tyder på att arbetsmarknadsregionerna förstärkts under denna period.
Särskilt gäller det arbetsmarknadsregionerna kring de fyra huvudnoderna i Västra Götaland.
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Tabell 3 Antal invånare per lokal arbetsmarknad samt förändrad pendling (antal personer) mellan år 2005
och år 2010. Källa: SCB
LA-region

Nattbefolkning

Göteborg

1 062 260

Pendlingsökning/
nattbefolkning
2,8 %

Trollhättan-Vänersborg

199 336

1,3 %

Borås
Skövde

191 166
178 099

1,3 %
1,6 %

Lidköping-Götene
Strömstad
Bengtsfors-Dals-Ed
Karlstad (Åmål ingår)

72 597
24 178
14 483
188 163

0,7 %
1,7 %
0,8 %
0,7 %

Ö5: Andelen invånare som är nöjda med kollektivtrafiken

För att nå målet om en ökad kollektivtrafikandel är det viktigt att invånarna är nöjda med
kollektivtrafiken. De tre senaste åren har invånarnas nöjdhet varit ca 43 procent och andelen
missnöjda har ökat ett par procentenheter (figur 4). 2 Det bör dock betonas att nöjdheten hos
resenärerna är betydligt högre (se indikator 2.1).
Invånarnöjdhet
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

Nöjda
Varken eller
Missnöjda
2011

2012

2013 (t.o.m aug)

Figur 4 Nöjdhet bland invånarna i Västra Götaland år 2011, 2012 samt 2013 till och med augusti månad.
Källa: Kollektivtrafikbarometern

2

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

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

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2025

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2016

Kollektivtrafiken ska öka
till 380 miljoner resor
Bra

Bra

Vi bedömer
att målet till
2025
kommer att
nås

Vi bedömer
att målet till
2016
kommer att
nås

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2012-2013**

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

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning **Senaste tillgängliga statistik jämfört med statistik för 2012.
***Utbudet för helår 2012 jämförs med helår 2011

Delmålet följs upp genom sju indikatorer som beskrivs mer ingående i detta kapitel. Av indikatorerna
följs samtliga upp i år utom 1.4 där statistik saknas. Baserat på tidigare års utveckling, planerade
investeringar och införandet av trängselskatten är dock bedömningen att såväl målet till 2016 som
2025 kommer att nås. Under 2013 har att antalet utförda resor har ökat med ca 8 %.
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1.1 Antal resor gjorda med kollektivtrafiken

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

2012

2013 (t.o.m.
aug)

2016

2025

Figur 5 Resandeutvecklingen mellan år 2006, 2012 och 2013 (t.o.m. aug) samt mål för 2016 och 2025

För Västtrafik som helhet är antalet delresor för 12månadersperioden september 2012 till augusti 2013 ca fem procent
högre jämfört med helår 2012. Resandet har ökat för samtliga
trafikslag jämfört med 2012 – tågtrafiken mest med åtta procent.
Sett på längre sikt har resandet med kollektivtrafiken ökat med över
30 procent mellan 2006 och 2012. Det återstår nu endast 4 procents
resandeökning innan målet för år 2016 är uppnått, vilket får anses
realistiskt sett till utvecklingen under de senaste åren.

Stämplingsbenägenhet
Utfallet från biljettstatistiken
korrigeras löpande med hänsyn till
stämplingsbenägenhet på tågen i
Göteborgsområdet. Hänsyn har i
aktuella siffror tagits till
undersökningar beträffande
stämplingsbenägenhet som gjorts
våren 2013.

För resandet finns uppsatta mål för 2016 och 2025 för varje delregion och utfallet framgår av figur 6
på nästa sida. I Fyrbodalsområdet har antalet delresor ökat med tre procent under den rullande
tolvmånadersperioden september 2012 till augusti 2013. Resandet med tåg har under perioden ökat
kraftigt, drygt 40 procent. Detta går att hänföra till både Bohusbanan och Norge-Vänerbanan.
Utbudet på linjerna Göteborg-Karlstad genom Dalsland och Göteborg-Vänersborg har förbättrats
avsevärt. I Göteborgsregionen är resandeökningen sex procent under den senaste
tolvmånadersperioden jämfört med helår 2012. Störst ökning står expressbussarna för. Här är det
bland annat effekterna av gjorda satsningar som återspeglas. I Sjuhärad och Skaraborg är resandet
totalt sett oförändrat. Utfallet i Skaraborg förklaras helt av ett högre resande i tågtrafiken medan
resorna i övrigt i delregionen inte når upp till måltalen.

10

Figur 6 nedan visar förändringen avseende antal resor totalt i trafik som Västra Götalandsregionen
ansvarar för samt uppdelat per område.
Antal resor (milj.) med kollektivtrafik i
Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg

Antal resor (milj.) med kollektivtrafik i
Göteborgsregionen
300

20

262
221

200

235

15

169

12,6

12,7

15,3 15,2

14,5
13,1

16,9

12,2

10

9,8
7,9

9,7 9,9

5

100

0
Fyrbodal

0
2006

2012

2013 (t.o.m aug)

Måltal

2006

2012

Sjuhärad

Skaraborg

2013 (t.o.m aug)

Måltal

Figur 6 Antal resor med kollektivtrafik i Göteborgsregionen (t v) samt i Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg (t h)
år 2006, 2012 samt under perioden september 2012 - augusti 2013. Måltal för år 2016 är angivna med grön
stapel.
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1.2. Kollektivtrafikens restidskvot i prioriterat kollektivtrafiknät

Restidskvoten är kollektivtrafikens restid i förhållande till den tid resan skulle ta med bil. Målet är att
restidskvoten ska vara högst 1,3 för buss, 1,2 för expressbuss och 0,8 för tåg. Restidskvoterna
redovisas för regionala långväga relationer och starka kommunrelationer. Under 2013 har ett antal
utökningar av tågtrafiken skett. Dessutom ingår nu fler resrelationer i jämförelsen.
Restidskvoten beräknas med hjälp av Resrobot och det ska vara möjligt att resa med Västtrafiks färdbevis. Den snabbaste avgången
oavsett riktning redovisas med start eller slut i intervallet mellan kl. 07.00 – 09.00 den första tisdagen i oktober.
Där tåg och pendeltåg finns redovisas restidskvoten för dessa även om bussen är snabbare. Vid bytesresor mellan tåg och buss
redovisas kvoten som tåg.
Observera att restidskvoten inte säger något om det totala utbudet under dagen eller attraktiviteten i att pendla mellan orter.

Restidskvot tåg/bil 2013
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Figur 7 Restidskvoter tåg/bil i oktober år 2013 för relationer mellan utpekade noder i regionen. Källa:
Resrobot
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Restidskvot buss/bil 2013
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Figur 8 Restidskvoter buss/bil i oktober år 2013 för relationer mellan utpekade noder i regionen där rimliga
tågförbindelser inte förekommer. Källa: Resrobot
1.3 Förändring i trafikutbudet

Förändringen i trafikutbudet mäts i antal tidtabellkilometer för hela regionen. Antalet
tidtabellkilometer för Västra Götaland uppgick under 2012 till 139 miljoner kilometer, vilket är en
ökning med 2,2 % jämfört med året innan. Den redovisade utvecklingen av kollektivtrafikens utbud är
en nettoeffekt mellan effektiviseringar samt utökningar av trafik. Nya pendeltåg som inkommer har
50 % högre kapacitet vilket inte avspeglas i statistiken.
1.4 Andelen invånare med mindre än 45 min med kollektivtrafik till sin delregionala huvudort

Om kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen måste den erbjuda hög
tillgänglighet till arbetsplatser och andra viktiga målpunkter. En tidsmässig gräns för många pendlare
är 45 minuters restid. Kartan i figur 9 nedan visar kollektivtrafikens räckvidd jämfört med bilen.
Kartan ska ses som en övergripande illustration. År 2010 hade 70,6 % av invånarna mindre än 45
minuter till sin närmsta delregionala huvudort med kollektivtrafik, jämfört med 95,3 % med bil. För
att utveckla tillgängligheten behöver samhällsbyggnaden utvecklas så att fler människor bor i eller
enkelt tar sig till noderna till det prioriterade kollektivtrafiknätet, parallellt som trafiken byggs ut.
Denna typ av analys planeras att göras vart fjärde år.
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Figur 9 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2010 års tidtabell. Källa: Västra Götalands
tillgänglighetsatlas via Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
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1.5 Utbud av kommersiell trafik

Ett syfte med kollektivtrafiklagen är att ge fler aktörer tillträde till marknaden och att invånarnas
resmöjligheter med kollektivtrafiken därigenom ska öka. De linjer som tillkommit är framförallt
riktade mot speciella marknadssegment – flygplatser, handelsplatser, turister och särskilda
arbetspendlingslinjer (tabell 5). På längre sikt har den kommersiella trafiken potential att öka, men
hur och i vilken grad är i dagsläget svårt att bedöma.
Tabell 5 Trafikoperatörer som bedriver kommersiell trafik (anmäld till RKM) under år 2012 och 2013
Bolag

Linjesträckning

2012

Nettbus transfer AB

Landvetter Flygplats - utvalda hotell Göteborg

12 jan - 15 okt

2013*

FAC Flygbussarna Aircoaches AB Nils Ericson Terminalen - Landvetter Flygplats

Hela året

Pågår

FAC Flygbussarna Aircoaches AB Nils Ericson Terminalen - Säve Flygplats

Hela året

Pågår

Swebus Express AB

Linje 865 Mariestad-Skövde - Uddevalla

18 jun - 19 aug

Strömma Buss AB (Interbus)

Rundtur Göteborg

7 jun - 16 dec

JW Busstrafik

Borås Busstation - Borås Järnvägsstation Tuve Göteborg– Torslanda Göteborg

12 jun - 3 sep

DVVJ Stiftelsen Dal-Västra
Värmlands Järnväg

Järnvägstrafik Bengtsfors - Mellerud

* Trafik anmäld under första halvåret 2013
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Pågår

17 jul - 24 aug

1.6 Effektivitetsmått för delmål 1 – kostnad per utbudskilometer

Efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av förändringar i konjunktur och arbetsmarknad och det är
svårt att förutse resenärernas reaktion på ändringar av priser och tjänster. Kostnaderna styrs bland
annat av vilka trafikslag som används inom kollektivtrafiken, exempelvis leder en ökad andel tåg till
en ökad kostnad per kilometer, men också till fler sittplatser per tur.
För Västtrafik har kostnaden per utförd kilometer ökat något under de senaste åren i löpande
prisnivå. Figur 10 nedan beskriver hela Västtrafiks kostnad i förhållande till produktionen och det är
många faktorer som påverkar. Generellt har utvecklingen av index i trafikavtal, vilka styrs av
kostnader för bränsle och personal, en stor påverkan. Dessutom påverkar ökade krav på miljö och
kvalitet i samband med nya trafikupphandlingar, resandeutveckling och därmed incitamentens
storlek till trafikföretagen samt den allmänna kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt. Om hänsyn
tas till den allmänna prisutvecklingen ligger kostnaden per utbudskilometer år 2012 på i princip
samma nivå som år 2009.

Kostnad per utbudskilometer
49,00
47,00
45,00
43,00
41,00
39,00
37,00
35,00
2009

2010

Kostnad i löpande prisnivå

2011

2012

Kostnad rensad för inflation

Figur 10 Utvecklingen av Västtrafiks kostnad per utbudskilometer mellan år 2009 och 2012. Källa: Västtrafik
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1.7 Effektivitetsmått för delmål 1 - andel ersättning till operatörer som sker via resandeincitament i
trafikavtal

En strategi för att öka resandet är att i trafikavtalen öka andelen resandeincitament. Andelen
ersättning i avtalet som styrs av resandeincitament varierar i dagens trafikavtal. Under 2013 har
närmare 70 procent av avtalen resandeincitament, varav 35 procent har en andel som överstiger 10
% av ersättningen. För att det ska vara lämpligt med en hög andel resandeincitament krävs att det
finns stora volymer och potential för ökat resande inom avtalet. Där så är lämpligt har Västtrafik
ambitionen att i nya avtal öka andelen resandeincitament som ett led i att tillsammans med
trafikföretagen öka resandet inom Västra Götaland. Grunden är den så kallade Västtrafikmodellen
som innebär ett tydligare partnerskap där trafikföretagen får större inflytande och ansvar för frågor
som ska bidra till ökat resande. Därför blir resandeincitament ett viktigare instrument för att
motivera trafikföretagens delaktighet.
Figur 11 nedan visar hur stor andel av ersättningen, i trafikavtal som har ett
resandeincitamentsinslag, som överstiger 10 % av ersättningen.

Andel incitament över 10 %
40%
35%
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25%
20%
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2011
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aug-13

Figur 11 Andel av ersättning i trafikavtal som Västtrafik betalar bussoperatörer med resandeincitament som
överstiger 10 %. Källa: Västtrafik
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Delmål 2: Nöjdhet 85-90 %
För att nå målet om en ökad kollektivtrafikandel är det viktigt att invånare och resenärer är nöjda
med kollektivtrafiken. Viktiga faktorer för nöjdhet är pålitlighet, punktlighet samt att det ska vara
enkelt och smidigt att ta sig till sin kommunala huvudort för att kollektivtrafiken ska kunna vara ett
attraktivt alternativ till bilen.
Tabell 6 Delmål nöjdhet och kvalitet

”Minst 85-90 % av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025.”
Måltal

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

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2025

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2016

Varning

Varning

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Vi är inte
riktigt nära
att nå målet.

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2012-2013**

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

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning.
**Senaste tillgängliga statistik jämfört med statistik för 2012. För 2.5 har uppgifter från 2012 jämförts med 2011.

Delmålet följs upp genom fem indikatorer som beskrivs mer ingående i detta kapitel. Fyra av
indikatorerna kan delvis följas upp i årets rapport, indikatorn rörande tillgänglighet till kommunal
huvudort följs inte upp årligen. Baserat på tidigare års utveckling och planerade åtgärder framöver är
bedömningen att det återstår en del arbete för att målet ska nås.
2.1 Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken

Statistik för perioden januari till augusti år 2013 visar att andelen resenärer som är nöjda med
Västtrafik uppgår till 52 % vilket är en marginell ökning jämfört med år 2011 och 2012. År 2012 var 79
% av resenärerna nöjda med sin senaste resa, en andel som minskat till 77 % under de åtta första
månaderna 2013 (samma andel som 2011). Det finns inte någon signifikant skillnad mellan kvinnor
och män vad gäller nöjdheten. Statistiken, som kommer från Kollektivtrafikbarometerns
undersökningar, baseras på ett urval av hela befolkningen som uppger att de reser med Västtrafik
minst en gång i månaden.
2.2 Andelen utförda turer med kollektivtrafiken

För att mäta pålitlighet används andelen tidtabellslagda turer som utförs. Om pålitligheten är 100 %
körs samtliga turer i tidtabellen. Västtrafiks mål är att andelen utförda turer ska vara 99,8 % för buss,
98,5 % för spårvagn samt 99,5 % för tåg.
Pålitligheten för busstrafiken kan inte redovisas för 2011 eftersom den då endast följts upp per avtal.
Det bör noteras att pålitlighet för buss och spårvagn mäts på olika sätt; för busstrafiken ingår endast
turer som blivit helt inställda medan det för spårvagn även ingår delsträckor som inte utförts. Under
2011 skedde betydande förbättringar av pålitligheten. Denna utveckling har delvis fortsatt under
2012 och 2013 för pendeltåg, regiontåg och buss, men för spårvagn har pålitligheten minskat under
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2012 och 2013 (tabell 7). Vagnbrist är en viktig orsak till den relativt stora andelen inställda
spårvagnsturer.
Tabell 7 Andel av de tidtabellslagda turerna som genomfördes i sin helhet år 2011, 2012 och 2013 till och
med augusti. Källa: Västtrafik

Andel utförda turer med kollektivtrafiken (%)
Trafikslag

2011

2012

2013*

i.u

99,78

99,89

Fartyg

99, 94

99,98

99,75

Spårvagn

97,40

96,00

95,20

Pendeltåg

97,20

97,50

98,87

Regiontåg

93,50

91,20

98,50

Buss

* Siffran avser perioden januari-augusti 2013

2.3 Andelen turer som är punktliga

Definitionen av punktlighet skiljer sig mellan trafikslagen på grund av deras olika förutsättningar.
Västtrafiks mål är att punktligheten ska vara 80 % för buss, 83 % för spårvagn samt 95 % för tåg. För
buss och pendeltåg har punktligheten ökat under de första åtta månaderna 2013 jämfört med 2012,
medan regiontågen ligger kvar på samma nivå (tabell 8).
Tabell 8 Punktlighet per trafikslag år 2011, 2012 och 2013 till och med augusti. Källa: Västtrafik

Andel turer som är punktliga (%)
Trafikslag

2011 2012

2013*

Buss stadstrafik**

77,0

78,0

80,0

Buss totalt***

74,9

74,5

76,0

Fartyg

84,0

82,0

82,0

Spårvagn

81,0

80,0

79,0

Pendeltåg

90,0

91,5

93,6

Regiontåg

90,0

90,9

90,8

* Siffran avser perioden januari - augusti 2013
** Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille
*** Gäller för de fordon som är utrustade med realtidsutrustning (fr.o.m. 2013 nästan alla
fordon)
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Att spårvagn, expressbuss och stombuss
avgår i rätt tid betyder att de avgår
mindre än en halv minut för tidigt eller
mindre än 3 minuter för sent.
För pendeltåg menas att tåget är i tid om
det kommer fram till slutstationen inom
4 minuter jämfört med tidtabell och för
regiontåg om det kommer fram till
slutstation inom 6 minuter jämfört med
tidtabell.

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

Resorna till den kommunala huvudorten utgörs ofta av arbetsresor men kan också vara resor för
inköp, skola eller fritidsaktiviteter. Andelen invånare i Västra Götaland med mindre än 30 minuter
med kollektivtrafik till sin kommunala huvudort uppgår enligt beräkningar till 85,4 %. Siffran avser år
2008 och uppdateras inte årligen. Sannolikt är variationer mellan enskilda år relativt liten och
utvecklingen bör studeras över längre tid.
Det är främst de ytmässigt stora kommunerna med relativt gles befolkning som har områden där
restiden överstiger 45 minuter med kollektivtrafik. Det gäller främst Dalslandskommunerna,
nordöstra och södra Skaraborg samt vid länsgränsen i Sjuhärad (figur 12).

Figur 12 Tillgänglighet med kollektivtrafik i minuter till kommunala huvudorter med 2010 års tidtabell och
befolkning. Källa: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
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2.5. Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken

I samtliga delregioner utom Fyrbodal har andelen resenärer som upplever förseningar som ett stort
problem minskat eller varit oförändrat sedan år 2011. Resenärer i Göteborgsregionen upplever att
förseningar är ett större problem än i övriga delregioner (figur 13), men även här har andelen som
anser att det är ett stort problem minskat. Statistik för 2013 är inte tillgänglig ännu.

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

Litet problem
Stort problem

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Totalt

GöteborgsGöteborg
regionen

Sjuhärad

Skaraborg

Fyrbodal

Figur 13 Invånarnas uppfattning av förseningar år 2011 och 2012. Källa: SOM-institutets årliga undersökning
till 6 000 av Västra Götalands invånare
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Delmål 3: Förbättra för alla resenärsgrupper
Många resenärer har en funktionsnedsättning som gör det svårt att åka kollektivt. Dessa resenärer
utgör ingen homogen grupp och det är stor skillnad på hur olika funktionsnedsättningar försvårar
resandet.
Tabell 9 Delmål tillgänglighet för alla resenärsgrupper

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

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

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2025

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2016

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2012-2013**

3.1 Andel anpassade fordon
Bra

Ok

Vi bedömer
att målen
kommer att
nås till 2025

Vi är på gång
att nå våra
mål.

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

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning
**Senaste tillgängliga statistik jämfört med statistik för 2012.

Delmålet följs upp genom tre indikatorer samt en kvalitativ uppföljning som beskrivs mer ingående i
detta kapitel. Funktionshinderstrategin följs inte upp i årets rapport. Baserat på de senaste årens
utveckling och planerade åtgärder framöver är bedömningen att delmålet kommer att nås till år
2025.
3.1 Andel anpassade fordon

Under 2010 var drygt 30 % av bussarna i Västra Götalandsregionen tillgänglighetsanpassade, en
andel som ökat betydligt till drygt 80 % år 2013 (tabell 10 på nästa sida). De fysiska åtgärder som
Västtrafik har fokuserat på är att anpassa reseplaneraren, fordonen och hållplatserna. Fordonen har
anpassats med lågt golv eller ramp/lift samt rullstolsplats för resenärer som har svårt att röra sig.
Fordonen anpassas också för dem som har svårt att se och höra genom att det installeras
audiovisuella utrop. Fordonen anpassas successivt efterhand som upphandling sker och nya fordon
handlas upp. Under 2018 beräknas flertalet av fordonen var tillgänglighetsanpassade.
De äldre modellerna av spårvagnar är inte tillgänglighetsanpassade fullt ut. Spårvagnstrafiken
planeras så att trafiken i första hand utförs med tillgänglighetsanpassade fordonsindivider, vilket
innebär att närmare 70 % av alla spårvagnsturer utförs med anpassade fordon i högtrafik. I lågtrafik
är antalet tillgänglighetsanpassade turer högre.
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Tabell 10 Andel tillgänglighetsanpassade fordon avseende aspekterna ramp/lift, rullstol samt utrop och
visning av destination och nästa hållplats, år 2010-2012 samt 2013 till och med augusti. Källa: Databasen
FRIDA genom Västtrafik

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

Rullstol

Audiovisuellt utrop

Totalt

Buss

2010 2011 2012 2013* 2010 2011 2012 2013*
90,2 96,9 98,0 97,8 93,1 97,4 98,3 98,1

2010
30,5

2011
59,1

2012 2013* 2010 2011 2012 2013*
77,0 81,8
30,5 58,5 76,9 81,4

Spårvagn

47,9

50,2

52,8

53,0

49,6

51,8

54,3

54,5

49,6

51,8

54,3

54,5

47,9

50,2

52,8

53,0

Tåg

98,6

98,7

98,9

99,1

93,0

96,1

96,8

97,2

62,0

75,0

80,9

83,2

59,2

75,0

80,9

83,2

Fartyg***

84,8

87,9

87,5

87,9

78,8

78,8

78,1

87,9

36,4

39,4

40,6

51,5

36,4

39,4

40,6

51,5

* avser perioden januari – augusti
** gäller per fordonsindivid
*** vissa fartyg har manuellt utrop och ingår inte i ovanstående tabell
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3.2 Andel anpassade prioriterade knutpunkter och hållplatser

770 noder i kollektivtrafiksystemet utgör ett prioriterat nät som ska vara anpassat för personer med
funktionsnedsättning. Noderna består av utpekade knutpunkter samt hållplatser med fler än 100
påstigande per dygn. Ansvaret för noderna har i de flesta fall respektive kommun, men staten
ansvarar genom Trafikverket och Jernhusen för många stationer. I slutet av september 2013 var 462
av de prioriterade noderna anpassade, jämfört med 440 år 2012.
I sex kommuner finns inte någon anpassad prioriterad knutpunkt/hållplats alls och i övrigt är det en
stor variation i andel anpassade prioriterade noder mellan kommunerna. Av de kommuner i kartan
nedan som uppvisar en andel över 81 procent anpassade finns det generellt bara ett fåtal
prioriterade noder.

Figur 14 Andel anpassade hållplatser i det prioriterade nätet per kommun i Västra Götaland år 2013
(oktober)
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Fram till och med år 2016 finns ekonomiska medel avsatta i den regionala infrastrukturplanen för att
genomföra ytterligare anpassningar av knutpunkter och hållplatser. För att uppnå målet om
tillgänglighetsanpassning till 2016 krävs en kraftsamling vilket bara är möjligt att genomföra genom
god samverkan mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik.
För att ytterligare tydliggöra måluppfyllelsen arbetar Västra Götalandsregionen och Västtrafik med
att utveckla modellen för uppföljning och redovisning av tillgänglighet på hållplatser och terminaler. I
den nya funktionshinderstrategin finns mer information om detta arbete.
Det finns åtta kriterier som Västtrafik använder för att en hållplats ska anses som anpassad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kantstenen ska vara 16 cm hög
taktilt ledstråk ska finnas fram till påstigningspunkten på hållplatsytan
kontrastmarkering utmed kantstödet ska särskilja körbanan från hållplatsytan,
bänk med arm- och ryggstöd ska finnas,
väderskydd ska finnas
belysning ska finnas
information med visst innehåll ska finnas
utrymme ska finnas för att fälla ut ramp på hållplatsytan.

För att anses helt anpassat krävs att alla kriterier ska vara uppfyllda.
I arbetet med tillgänglighetsanpassning ingår även utbyggnad av realtidsskyltar i hela regionen.
3.3 Andel knutpunkter med ledsagning

Ledsagningsservice är tillgänglig den tid Västtrafik trafikerar hållplatsen. Tjänsten ingår i biljettpriset
och är öppen för alla resenärer som anser sig i behov av den. Under 2013 (oktober) erbjuds
ledsagningsservice vid byte på 64 större byteshållplatser (figur 15), vilket är en fördubbling jämfört
med 2010.
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1 Kungssten
2 Eketrägatan
3 Hjalmar Brantingsplatsen
4 Brunnsbotorget
5 Östra Sjukhuset
6 Heden
7 Nils Ericson Terminalen
8 Nordstan
9 Kungsportsplatsen
10 Göteborgs C
11 Drottningtorget
12 Linnéplatsen

2

4

6
3
8
9

5

7 10
11
12

1

Figur 15 Antal knutpunkter med ledsagningstjänst år 2013 (oktober). Källa: Västtrafik

Kvalitativ uppföljning av aktiviteter i syfte att främja jämlikhet, jämställdhet, integration och
barnperspektiv

Kollektivtrafiksekretariatet gör tillsammans med rättighetskommitténs kansli en fördjupning av
jämställdhets- och barnperspektivet inom kollektivtrafiken med syfte att hitta riktlinjer och
checklistor att jobba efter.
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Delmål 4: Miljöpåverkan minskas
Kollektivtrafik och särskilt eldrivna fordon bidrar till god närmiljö och är samtidigt ett medel för att
bromsa den globala uppvärmningen. Kraven på kollektivtrafikens fordon när det gäller utsläppsnivåer
är höga och ställs i samband med att trafiken upphandlas.
Tabell 11 Delmål rörande kollektivtrafikens direkta miljöpåverkan och indirekta effekt på trafikens
miljöpåverkan

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

•

•

•

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

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2025

Bedömning
av måluppfyllelse
till 2016

Bra

Bra

Vi bedömer
att målet
kommer att
nås till 2025

Vi bedömer
att målen för
2016
kommer att
nås

Indikatorer

Trend från
2010*

Utveckling
2012-2013**

4.1 Minskad miljöpåverkan
genom ökad marknadsandel
4.2 Andel fordonskm med
biodrivmedel och el
4.3 Utsläpp av kväveoxider
och partiklar per fordonskm
4.4 Energianvändning för buss
(kWh/personkm)
Kvalitativ uppföljning av
mobility managementåtgärder

*Bedömningen av trenden är baserad på statistik från förra årets uppföljning
**Senaste tillgängliga statistik jämfört med statistik för 2012.

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

Att byta färdsätt från bil till kollektivtrafik leder generellt till minskad miljöpåverkan genom minskade
utsläpp, minskad energianvändning och minskat markbehov. Kollektivtrafikens miljöpåverkan jämfört
med bilen beror på vilket bränsle som används och hur effektivt resan genomförs. Kraven på
kollektivtrafikens fordon när det gäller utsläppsnivåer är höga vilket har lett till att kollektivtrafikens
miljöpåverkan minskar i en snabbare takt än kraven i gällande lagstiftning.
Denna indikator är tänkt att illustrera miljövinsten som uppstår då kollektivtrafikens marknadsandel
ökar. Under 2013 pågår en fördjupad studie kring hur indikatorn kan beräknas. Förslaget är att utgå
från hur många personkilometer med bil som utförs i Västra Götaland och därefter anta att en viss
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mängd av dessa istället utförs med kollektivtrafik, med motsvarande fördelning mellan tåg, buss och
spårvagn (de största trafikslagen med avseende på personkilometer) som råder år 2012. En
jämförelse görs därefter mellan den miljöpåverkan som dessa personkilometer har då de utförs med
bil respektive kollektivtrafik. En mer utförlig redovisning av beräkningen av personkilometer per
färdslag finns i bilaga.
Biltrafiken har minskat i och med införandet av trängselskatter, framför allt på infartslederna, och det
kollektiva resandet har ökat.
4.2 Andel fordonskilometer med biodrivmedel och el

De biodrivmedel som används för kollektivtrafiken i Västra Götaland är biodiesel, etanol och biogas.
Utöver biodrivmedel används förnybar el för framdrift av spårvagnar och tåg. Andelen
fordonskilometer med förnybara drivmedel var år 2011 43 procent och har under det första halvåret
2013 ökat till 53 procent. Den främsta anledningen är ökningen av biodiesel i bussarna. Västtrafik har
år 2013 drygt 50 elhybridbussar i drift i Göteborgs stadstrafik. Antalet biogasbussar i Västtrafiks trafik
har ökat från knappt 200 bussar år 2012 till ungefär 300 bussar under 2013 (figur 16).
Andel fordonskilometer med förnybara/fossila bränslen
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Diesel
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Bensin

Fossilt drivmedel

Figur 16 Andel fordonskilometer med förnybara bränslen år 2010, 2012 och första halvåret 2013. Källa:
Databasen FRIDA
4.3 Utsläpp av kväveoxider och partiklar per fordonskilometer och personkilometer

Halterna av kväveoxider och partiklar i luften är reglerade enligt miljökvalitetsnormerna. Kväveoxider
bildas vid all förbränning vid hög temperatur och merparten av kväveoxidutsläppen härrör från
trafiken. Halterna av kvävedioxid har minskat i Sverige sedan början av 1980-talet, men ligger
fortfarande över miljökvalitetsnormen vid vissa hårt trafikerade vägar i storstäderna. Den största
källan till partiklar (PM10) bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck.
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Beräknade utsläpp av partiklar för bussar per
fordonskilometer
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2013 (t.o.m. juni)

Figur 17 Utsläpp av partiklar från Västtrafiks bussar i gram/kWh per fordonskilometer år 2010-2012 samt
2013 till och med juni. Källa: Databasen FRIDA

Utsläppen av såväl partiklar som kväveoxider har minskat om utsläppen ställs mot det totala
trafikarbetet – fordonskilometer - för Västrafiks fordon och detta har skett kontinuerligt sedan år
2010 (figur 17 respektive 18). I riket som helhet släppte år 2012 busstrafiken i snitt ut 0,03 g/km
partiklar och på 4,28 g/km kväveoxider jämfört med Västtrafiks 0,02 g/km och 3,65 g/km. Även
relaterat till persontransportarbetet i personkilometer har utsläppen av kväveoxider och partiklar
minskat sedan förra året (tabell 12 på nästa sida). En utförlig beskrivning av hur begreppet
personkilometer använts i uppföljningen finns i en bilaga till denna rapport.
Beräknade utsläpp av kväveoxider för bussar per
fordonskilometer
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Figur 18 Utsläpp av kväveoxider för buss i gram per fordonskilometer år 2010-2012 samt 2013 till och med
juni. Källa: Databasen FRIDA
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Tabell 12 Utsläpp av kväveoxider respektive partiklar per personkilometer år 2012 och 2013 till och med juni
Källa: Databasen FRIDA

Utsläpp per personkilometer
Trafikslag

Kväveoxider (g)

Partiklar (mg)

2012

2013*

2012

2013*

Buss

0,33

0,32

2

1,9

Personbil

0,09

0,09

3,6

3,5

Spårvagn

0

0

0

0

0,05

0,04

1,1

0,8

Tåg
*januari-juni

4.4 Energianvändning per personkilometer för buss

Målet om minskad energianvändning per personkilometer följs upp med hjälp av databasen FRIDA.
Inledningsvis har målet följts upp med det beräknade nyckeltalet kWh per fordonskilometer för
busstrafiken (tabell 13).
Tabell 13 Utvecklingen av energiförbrukning för buss per fordonskilometer mellan år 2010 och 2013. Källa
Databasen FRIDA

KWh per fordonskilometer
Buss

2010
3,82

2011
3,84

2012
3,80

2013
3,74

Från och med år 2012 redovisas även nyckeltalet energiförbrukning per personkilometer.
Energianvändningen per personkilometer inkluderar både energieffektiviteten för fordonet
(bränsleförbrukning) och hur effektivt fordonet utnyttjas (hur många personer som färdas i
fordonet). Båda värdena visar kontinuerligt sjunkande tendenser.
Tabell 14 Energiförbrukning per personkilometer för Västtrafiks busstrafik år 2012 och första halvåret 2013.
Källa: Databasen FRIDA

KWh per personkilometer
Buss

2012
0,35

2013*
0,34

* första halvåret

För tåg och spårvagn saknas i dagsläget energiförbrukning per fordonsindivid och således kan inte
kWh för personkilometer räknas ut.
Kvalitativ uppföljning av mobility management-åtgärder

Under 2012 startade arbetet med Mobility Management och under 2013 har arbetet utvecklats
ytterligare. Västra Götalandsregionen ingår sedan mars 2012 i arbetsgruppen för MIIT – Marknad,
incitament och tjänster i Västsvenska paketet och deltagandet fortlöper. Ubigo som är en del av
Vinnovaprojektet Go Smart är i startgroparna att gå in i en testfas där hushåll kan pröva en ny
samordningstjänst för hållbara resor. Tjänsten går ut på att erbjuda en helhetslösning för cykel,
kollektivtrafik, bilpool/hyrbil och taxi via ett och samma abonnemang.
Föreningar och kommuner på landsbygden och i skärgården kan söka projektpengar för att utveckla
tillgängligheten och skapa nya kollektivtrafiklösningar. Det ska ses som ett komplement till ordinarie
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kollektivtrafik och närtrafik. Ett exempel på detta är intresseföreningen i Broddetorp som startat
samåkning som på ett enkelt sätt samordnas och administreras via en applikation i mobiltelefonen
och på datorn.
En kartläggning av hur kommuner och andra intressenter i Västsverige arbetar med hållbart resande
och Mobility Managementfrågor genomförs under hösten 2013. Kartläggningen ska beskriva hur
kommuner/intressenter arbetar med frågan idag samt om det finns någon önskan och behov av ett
större samarbete kring frågorna i Västsverige. Även Halland ingår i kartläggningen.
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Grönområdesplan

Stadsparken. Foto
StenAnders Jöne

Sammanfattning
Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv,
med bl.a. ökat kvarboende, minskade transporter och bibehållen kommersiell service.
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan
samverka i stadens fortsatta utveckling.
Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns
tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering
och byggande. Grönområdesplanen ska ligga till grund för Borås Stads översiktsplan.
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar, de större tätorterna samt orterna Ekås
och Viared.
Grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur. Vistelse i grönområden
har bl.a. positiv inverkan på människors såväl fysiska som psykiska hälsa. I planen
beskrivs grönområdens olika värden. Borås Stads grönområden delas in olika kategorier:
strövområden, stadsdelsparker, närparker, träffpunkter, gröna stråk för djur- och växtliv
samt stråk för människan. I planen ingår en lista med uppdrag som respektive nämnd ska
genomföra för att utveckla och värna stadens gröna miljöer.
De värdefulla grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klass
ningen anger grönområdets betydelse och värden för staden.
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Behov och syfte
Andelen grönområden minskar i städer och tätorter, samtidigt som vi vet att vistelse i
grönområden har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Grön
områdena är bl.a. en plats för återhämtning och för social interaktion.
Det finns idag en trend i Sverige att förtäta städerna för att skapa en hållbar utveckling.
Ambitionen att förtäta finns även i Borås Stad, vars befolkning och bebyggelse växer. Det
innebär att förtätning måste hanteras så att de gröna värdena kan samverka och utvecklas
tillsammans med exploateringen, och att denna inte ska innebära en konflikt mot stadens
grönområden. Det är därför viktigt att dra upp riktlinjer för hur förtätningen bör ske.
Grönområdesplanen ska användas i ärenden om markanvändning samt vid utveckling av
våra grönområden.
BEHOV

• Definiera och avgränsa vad som anses vara ett grönområde.
• Göra en ny grönområdesplan utifrån dagens förutsättningar.
• Värdera grönområden i kommunen, t.ex. i olika klasser, för att ha som underlag
vid planering och byggande.
• Studera om det finns behov av kompensationsåtgärder.
• Göra en förteckning av åtgärder.
• Ta fram kartor för att redovisa grönområdenas användning, förutsättningar
och värden.
SYFTE

• Utvärdera hur den tidigare grönområdesplanen följts.
• Trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla natur- och
rekreationsområden, samtidigt som staden växer.
• Skapa mål för utvecklingen av grönområden i kommunen.
• Ta fram en plan som ska utgöra underlag vid planering och byggande.
• Värdera olika grönområden utifrån skilda aspekter.
• Föreslå åtgärder för en bättre grönstruktur.
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Transås. Foto Dag Ekelund

Förutsättningar
Definition av grönområde
Grönområde är ett begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader
eller hård beläggning. Till grönområden räknas allt från skogsområden till underhållna
parker, planteringar och klippta gräsmattor. Grönområden som tätortsnära natur eller stråk
lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet och vila.
BORÅS STADS DEFINITION AV GRÖNOMRÅDEN

Borås Stad anser att ovanstående definitioner behöver förtydligas. Borås Stad inkluderar
såväl mänskliga värden som värden för djur- och växtlivet. Kommunen äger inte all mark
i de stora grönområdena. Borås Stad anser dock att det är viktigt att värna även dessa
områden och har därför tagit med dem.
Huvudsakligen ingår inte grönområden belägna enbart på kvartersmark i planen. Inte
heller ingår grönområden på skolgårdar och odlingslotter. Anledningen till att dessa
områden inte ingår är att skolgårdarna ses som del av skolverksamheten.
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Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens
vattenresursprogram.
Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden:
•
•
•
•
•
•

Strövområden
Stadsdelsparker
Närparker
Träffpunkter
Gröna stråk för djur- och växtliv
Stråk för människan

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter
utflyktsmål med
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

NÄRPARK
TRÄFFPUNKT
BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

NÄRPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

TRÄFFPUNKT

lekutrustning
större gräsyta för bollspel
sittplatser

Beskrivning av olika grönområden
För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den
skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för
alla och finnas inom räckhåll.
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Strövområden

Strövområden består av stora sammanhängande områden. De är viktiga friluftslivsområden
där det går att göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m. I dessa områden
går det att känna avskildhet. I Borås finns många närliggande strövområden.
STORLEK

• Minst 150 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Ca 2,5 km, en halvtimmes promenad eller en kvarts cykeltur.
TILLGÄNGLIGHET

• Nås via gång- och cykelvägar.
• Bra förbindelse med kollektiva transportmedel.
KVALITET OCH FUNKTION

• Fritt från större vägar och bebyggelse.
• Möjlighet till naturupplevelser i omväxlande terräng med skog och ängar, helst också
vattenkontakt.
• Möjlighet för friluftsliv och motion. Stigar för promenader, löpning och skidåkning
fungerar för skolornas och förskolornas friluftsdagar.
• Gärna ha utflyktsmål: olika kulturhistoriska miljöer, gård med djur etc.
Exempel på strövområden är Flymader, Kransmossen och Rya åsar.
Stadsdelsparker

Parkerna har ett värde på lokal nivå och bör ligga nära bostäder. De skiljer sig åt i sin
utformning. De bör ha en viss storlek för att inrymma olika naturtyper och biotoper. De
större finparkerna har betydelse för hela kommunen. De innehåller museer, konst, caféer
m.m. och är ofta historiskt intressanta.
STORLEK

• Ca 3-10 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 500-800 meter, ca 10 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
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KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•

Ska fungera för längre promenader och motionsrunda i trivsam och omväxlande miljö.
Stimulerande lekmiljö.
Miljöer lämpliga för naturstudier (förskolor och skolor).
Gärna planteringar.
Sittplatser.

Exempel på stadsdelsparker är Annelundsparken, Ollonstupet och Almenäs

Närparker

Närparker har stor betydelse för närmiljön. De kan ha ytor för idrott och ofta finns
promenadstigar. De kan innehålla ängar eller dammar. De bör ligga högst 300 meter från
bostaden och ha ett utbud som stimulerar alla åldersgrupper.
STORLEK

• Stor nog för kort promenad, minst ca 2 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 150-300 meter, 5 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•
•

Lummig och omväxlande vegetation som ger årstidsvariation.
Sittplatser.
Stimulerande lekmiljö.
Utrymme för bollspel.
Gärna något parti med naturmark.
Stillsamma promenader.
Gärna planteringar.

Exempel på närparker är Linnéparken, Nanoparken och Östergårdsplan.
Träffpunkter

Träffpunkter innehåller vanligtvis lekplatser. Det ska helst finnas kompletterande aktiviteter
för andra åldrar och målgrupper också. Platsen bör innehålla sittplatser. Den ska vara
trafiksäker och tillgänglighetsanpassning bör eftersträvas.
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STORLEK

• Ca 1 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Högst 100-150 meter.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•

Gungor
Klätterställning med rutschbana.
Sandlåda.
Gärna en större gräsyta för boll, spel och lek.
Sittplatser.
Gärna planteringar.

Exempel på träffpunkter är: lekplatser, Anna Lindhs park och Tomteparken.
Gröna stråk för djur- och växtliv

Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet är inritade som gröna pilar på kartorna i
inventeringsdelen. De sammanbinder grönområden i tätorter med omgivande naturmark
och fungerar som viktiga spridningskorridorer.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Sammanhängande vegetation.
Kontinuitet.
Spridningsvägar.
Ekodukter rekommenderas.

Exempel på gröna stråk för djur- och växtliv är området vid Lillån, område vid Munkån
och område vid Viskan.
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Stråk för människan

Stråk som är viktiga för människan är inritade som röda pilar på kartorna i inventeringen.
Stråken visar människans tillgång till och anslutningspunkter till naturen.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Så nära som möjligt.
• Förbindelsenät mellan områden.
TILLGÄNGLIGHET

• Lätt att ta sig fram.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Trygghet och säkerhet.
Lätt att hitta.
Vackert.
Trivsamma passager.

Exempel på stråk för människan är grönområde vid verksamhetsområde på Sjöbo
och stråk vid Öresjö.

Avgränsning
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar: centrum, Brämhult, Göta, Norrby,
Sjöbo och Trandared. Grönområdesplanen omfattar även de större tätorterna i kommunen,
enligt SCB:s definition: Dalsjöfors, Fristad (inklusive Sparsör), Gånghester, Sandared,
Sjömarken och Viskafors (inklusive Svaneholm). Därutöver ingår Ekås och Viared.
Anledningen är att de ingår i Gröna ringen, som grönområdesplanen ersätter.
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Älmås. Foto Dag Ekelund

Klassning av grönområden
Grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klassning har skett
för de områden som bedömts som värdefulla inom kommunen. Vid klassningen har
områdenas värden för besök, friluftsliv, rekreation, stadsbild och lokal utveckling samt
naturvärden varit avgörande. De olika aspekterna har bedömts, värderats och vägts mot
varandra för en helhetssyn vid klassningen.
Klassningen ska användas som ett underlag vid planering. Klassningen är också ett verktyg
för att värdera Borås Stads grönområden. I förlängningen tillämpas också skydd i detaljplan
med hjälp av planbestämmelser.
Utöver klassningen finns det även andra lagar, regler och skydd som ska följas vid
planering (riksintresse, naturreservat, strandskydd m.m). och andra ställningstaganden
ur planeringssynpunkt som behöver göras. Avgränsningarna av dessa redovisas inte i
grönområdesplanen.
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I inventeringen av grönområden i Borås (separat dokument) finns en kortare text till varje
område om vilka värden som är viktiga. Ytterligare fakta och kompetens på respektive
ansvarig förvaltning kan behövas för att göra bedömningar.
Klass I		
		
Klass II
Klass III
Klass IV

Borås Stads mest värdefulla grönområden. Dessa områden är oersättliga
och har mycket stort värde för hela kommunen.
Mycket viktiga grönområden som är oersättliga på lokal nivå.
Områden som är viktiga för grönstrukturen.			
Områden med visst naturvärde.

Klass I
Dessa områden är de mest värdefulla grönområdena i kommunen. Dessa grönområden är
oersättliga för hela kommunen och de har många olika värden. De kan vara naturreservat
av riksintresse eller en lokal för skyddsvärda djur- och växtarter. Grönområden med klass I
utgörs ofta av gröna stråk, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass I är Almenäs, Rya åsar och Stadsparken.
Klass II
Dessa grönområden är mycket värdefulla och oersättliga främst på lokal nivå. De uppfyller
oftast många olika värden. De nyttjas och bedöms värdefulla framförallt på stadsdelsnivå.
Grönområden med klass II utgörs ofta av närparker, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass II är Flymader, Sinnenas park och Tokarpsberg.
Klass III
Klass III omfattar grönområden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden
är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på annan plats i närområdet.
Grönområden med klass III är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Majoriteten av de bedömda grönområdena har klass III. Lekplatser har genomgående klass
III.
Exempel på grönområden med klass III är Hässleholmsparken, Hästhovsparken och
Kronängsparken.
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Klass IV
Klass IV omfattar grönområden med vissa värden. Områdena har vanligtvis ett fåtal
värden. De är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Fotbollsplaner har genomgående klass IV. Anledningen är att dessa går att ersätta i
närområdet eller i stadsdelen. Fotbollsplaner ligger ofta nära brukarna.
Exempel på grönområden med klass IV är Drakskeppsparken, Götavallen och Stenparken.
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Åtgärdslista
Ansvariga förvaltningar förväntas att genomföra ett antal projekt för att värna och
framförallt utveckla stadens gröna ytor under den närmaste fyraårsperioden.

KOMMUNSTYRELSEN
Metod och uppföljning av åtgärder i grönområdesplanen				

1 gång per år

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Utveckla och marknadsföra Kransmossens friluftsområdes motionsspår och
vandringsleder 									klart 2014
Tillgänglighetsanpassa promenadslinga runt Kypesjön				

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa badplats Kypesjön					klart 2014
Utveckla badplatserna Sjömarkenbadet, Skalle och Transås			
Öka säkerheten vid Dalsjöns badplats samt Frufällans badplats		

klart 2014

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa en kortare promenadslinga vid Kransmossen		

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa en grillplats vid Kransmossens friluftsområde
och en vid Kypegårdens friluftsområde						

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa elljusspåret runt sjön Kolbränningen			

klart 2014

Öka rekreationsmöjligheterna runt Hestraområdet med en vandringsled från
Kolbränningens elljusspår (tillsammans med Tekniska nämnden)			

klart 2014

Anlägga och drifta spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära park- och
grönområden (tillsammans med Tekniska nämnden)				

klart 2016

Kvalitetshöja kommunens spontanidrottsplatser					klart 2016
Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden
(tillsammans med Tekniska nämnden)						klart 2016
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MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås

klart 2016

Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta
naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken,
passagen mellan Rv40 och östra delen av Viaredssjön				

klart 2016

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Lägga in klassningen enligt grönområdesplanen i IntraMap			

klart 2014

Ta fram ett arbetssätt för kompensationsåtgärderna (t.ex. checklista)		

klart 2014

Testa olika sorters kompensationsåtgärder och utvärdera dessa före nästa
revidering av grönområdesplanen						klart 2016

TEKNISKA NÄMNDEN
Utveckla och marknadsföra Knalleleden och Sjuhäradsleden			

klart 2014

Bestämma ansvarsfördelning mellan avdelningarna för park, skog och mark

klart 2014

Utreda resursbehov för att genomföra intentionerna i grönområdesplanen

klart 2014

Utveckla digital parkguide över de största parkerna i Borås Stad			

klart 2014

Upprätta skötselplan för de tre största parkerna					

klart 2014

Kvalitetshöja naturområdet vid Sagavallen					

klart 2014

Utveckla området kring Transåssjön som rekreationsområde			

klart 2015

Utveckla området utmed Viskan i Borås så att det blir mer tillgängligt för
allmänheten									klart 2016
Upprätta en skötselplan med skötselåtgärder för samtliga områden
i grönområdesplanen								klart 2016
Anlägga och drifta spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära park- och
grönområden (tillsammans med Fritid- och folkhälsnämnden)			

klart 2016
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Skapa natur- och rekreationsleder, ”stadsdelsleder”, genom att utnyttja delsträckor i
Linnémarschens långa sträckning						klart 2016
Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden
(tillsammans med Fritid- och folkhälsonämnden)					
klart 2016
Utreda tillgängligheten och behov av gång- och cykelvägar till strövområden

klart 2016

Se över kommunägda grönytor i alla mindre tätorter och planera för skötsel efter
klassning									klart 2016
Inventera de gröna platser i Borås mest centrala delar som upplevs otrygga.
Bestämma minsta skötselnivå för de gröna platser som upplevs otrygga.		
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klart 2016

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder i grönområden används allt oftare i Sverige, både på statlig och
kommunal nivå. Det finns två lagar som berör de kompensationsåtgärder som avses, planoch bygglagen och miljöbalken.
Enligt plan- och bygglagen kan kommunen hävda att planläggning av ett område är lämplig
endast om den kompenseras. Om grönområdenas värden försvinner kan exploateringen
bedömas som olämplig. Med kompensationsåtgärden kan den accepteras. Det saknas
dock möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen införa planbestämmelser i detaljplan
kopplade till avtal för att säkra kompensationsåtgärder.
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver verksamhet iaktta:
• Bevisbörderegeln: Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs.
• Kunskapskravet: Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur
miljön och människors hälsa påverkas och skyddas.
• Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet
att vidta åtgärder.
• Förorenaren betalar-principen: Det är den som riskerar att skada som betalar för att
undvika skadan.
• Bästa möjliga teknik-principen: För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik
användas för att förebygga skador och olägenheter.
• Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet.
• Hushållningsprincipen: Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.
• Kretsloppsprincipen: Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering.
• Produktvalsprincipen: Kan man ersätta en kemisk produkt eller en bioteknisk organism med en mindre farlig så ska man göra det.
• Skälighetsprincipen: Kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara
orimliga att uppfylla.
• Skadeansvaret: Det är den som har orsakat skada på miljön som ansvarar för att
skadan blir avhjälpt.
• Stoppregeln: En verksamhet som kan medföra betydande skada eller olägenhet trots
att hänsynsreglerna tillämpas ska stoppas.
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I miljöbalken finns kompensationsåtgärder för skyddade områden: naturreservat,
kulturreservat och Natura 2000-områden. Miljöbalken klargör också att tillstånd, god
kännande och dispenser får förenas med en skyldighet till kompensationsåtgärder. Det
gäller t.ex. markavvattning, tillstånd till vattenverksamhet, strandskyddsdispenser och
vattenskyddsåtgärder. Exploatering i dessa områden är dock ovanlig och kräver dispens,
men exploateringsavtal kan användas om det behövs. Annars saknas lagstiftning som
reglerar kompensationsåtgärder vid exploateringar i områden utan skydd enligt miljöbalken.

Kompensationsåtgärder i Borås Stad
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska
bekosta en kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas
(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Det sker genom en överenskommelse
mellan kommunen och exploatören.
Kompensationsåtgärderna i Borås gäller alla grönområden
med klass I-IV. Åtgärderna ska kompensera för en försvunnen
funktion eller värde, då det enda alternativet är exploatering.
Kompensationsåtgärder ska inte vara ett sätt att rättfärdiga
en olämplig exploatering. Tanken med kompensation är att
det ska gagna medborgarna som får tillbaka förlorade värden,
och exploatören som kan vara med och utveckla den hållbara
staden.

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder är
sådant som exploatören alltid ska vidta
för att förhindra eller
minimera skadan på
ett värde i enlighet med
miljöbalkens allmänna
hänsynsregler. Värdet
ska finnas kvar på den
ursprungliga platsen.

1. Undvika negativ påverkan
Skyddsåtgärder
2. Minimera negativ påverkan

3. Utjämna negativ påverkan
Kompensationsåtgärder
4. Ersätta negativ påverkan

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder
innebär att funktioner
och värden som går
förlorade vid en exploatering återskapas eller
ersätts. Det ska i första
hand ske i det närliggande området, men
kan även ske på annan
plats.

Undvika negativ påverkan

I första hand ska man alltid försöka undvika negativ påverkan på värdefulla grönområden.
Det innebär att undvika ingrepp i området så att grönområdets funktion och värde finns
kvar på platsen.
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Minimera negativ påverkan

I andra hand ska den negativa påverkan på grönområdet minimeras genom skyddsåtgärder.
Det innebär att utforma exploateringen så att den negativa påverkan blir minimal. Även i
detta fall finns grönområdets värde och funktion kvar på platsen.
Exempel på skyddsåtgärder som kan minimera negativ påverkan är
• Anpassad utformning i en känslig miljö.
• Faunapassager.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten.
• Anpassad utformning i kulturhistoriska miljöer.
Utjämna negativ påverkan

I tredje hand ska den negativa påverkan på grönområdet utjämnas. Det innebär att
återskapa grönområdets förlorade funktion och värde inom området eller i närområdet.
Om en del av funktionen eller värdet finns kvar kan det höjas. Ett ianspråktagande
utjämnas endast om grönområdets funktion och värde kan återställas.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan utjämna negativ påverkan är
• Nyplantering av träd som ersättning för träd som tas bort.
• Anläggande av gång- och cykelväg.
• Skapande av grönstråk.
• Sedumtak på byggnader.
Ersätta negativ påverkan

I fjärde hand ska den negativa påverkan på grönområdet ersättas. Det innebär att skapa en
ny funktion eller värde på samma eller på en annan plats. Om flera funktioner eller värden
försvinner kan de ersättas på olika platser.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan ersätta negativ påverkan är
• En försvunnen grönyta ersätts med utveckling av en grönyta med annan funktion.
• Utveckling av rekreationsmiljö i närheten av området.
• Skapa en allé i närheten för kompensation av allé som tas i anspråk.
• Skapa en ekodukt.
• Skapa en ersättningsbiotop, t.ex. en ny häckningslokal för fåglar.
Bedömning av grönområden

Grönområdena kan ha olika funktioner. De kan vara en viktig livsmiljö för djur- och växtliv
eller en viktig miljö för människan som plats för rekreation m.m. De kan också utgöra t.ex.
tekniska funktioner, där de har betydelse för dagvattenhanteringen, ha en bullerdämpande
effekt eller fungera som luftrenare.
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Grönområdena kan också ha olika värden. Värdet är en subjektiv bedömning och handlar
om hur viktigt grönområdet är för de närboende samt för djur- och växtlivet.
Utifrån dessa funktioner och värden kan behovet av samt formen och platsen för kompen
ationsåtgärden bedömas. Det bör ske genom en inventering och analys. Bedömningen bör
ske i samarbete mellan olika förvaltningar. Att upprätta en arbetsmetod, t.ex. en checklista,
för detta ingår som en åtgärd.
Kompensationsåtgärden ska balanseras så att den blir lika bra eller bättre. Den ska genom
föras enligt en närhetsprincip: så nära i tid, plats och värde som möjligt. Anledningen
är dels att grönområdets funktion och värde ska finnas kvar i området, dels att det blir
svårare att avgöra om kompensationsåtgärden står i rimlig proportion till grönområdet som
försvinner om det drar ut på tiden.

Funktion
Funktionen är en egenskap. Grönområdena
kan t ex ha ekologiska,
sociala, hälsomässiga
eller tekniska funktioner.
Värde

Rya åsar. Foto Dag Ekelund

Värdet är subjektivt.
Grönområdena kan värderas olika t ex beroende på betraktaren.

Planprocessen

Kompensationsåtgärderna ska hanteras som en del i planprocessen. Frågan om kompen
sationsåtgärder ska tas upp så tidigt i planprocessen som möjligt.
Övergripande planering
Behovet av kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs.
i samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram. Då ska behov, konsekvenser
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och lokalisering av kompensationsåtgärderna studeras. Även detaljplanegränser kan
diskuteras i den övergripande planeringen, så att en rimlig kompensation kan göras i
förhållande till exploateringen.
Detaljplaner
Frågan om kompensationsåtgärder ska tas upp redan vid planbesked. Därefter ska det tas
upp vid startmötet av en detaljplan. Frågan ska diskuteras med exploatören i ett så tidigt
skede som möjligt, för att skapa förståelse och nå en enighet om kompensationen.
I detaljplaneskedet ska grönområdets funktion och värde studeras, förslagsvis utifrån
en checklista. Då ska bedömas vilken kompensation som krävs. Grönområdets
värde och funktion samt behovet av kompensation ska tas upp i planbeskrivningen
i detaljplanen. Själva kompensationsåtgärden och dess finansiering ska tas upp i
genomförandebeskrivningen till detaljplanen.
Det saknas möjlighet att reglera kompensationsåtgärden genom en planbestämmelse.
Dock kan en kompensationsåtgärd falla under planbestämmelser som t.ex. allmän plats
grönområde, men regleras då inte som just kompensationsåtgärd.
Utgångspunkten är därför att lösa dessa frågor genom ett exploateringsavtal i de fall
då kommunen inte äger marken. Det gäller både inom och utom detaljplaneområdet.
Exploateringsavtalet bygger på en frivillig överenskommelse mellan Borås Stad och
exploatören.
Bygglov
Om det redan finns en detaljplan för fastigheten styr planen möjligheterna till kompensa
tionsåtgärder. Då bygger kompensationsåtgärden på frivilliga överenskommelser. Om
förutsättningarna i detaljplanen har ändrats kan en planändring vara nödvändig. Det
förutsätter att genomförandetiden har gått ut.
Om detaljplan saknas ska bedömningen av platsen samt dess kvaliteter och värden
motiveras. Bedömningen ska stå med i beslutet. Då kan en uppskattning av de
värden som är aktuella att ta upp med exploatören bedömas. Även i detta fall får
kompensationsåtgärden lösas på frivillig basis.
Kontroll och uppföljning
Exploateringsavtal med exploatör följs upp av ansvarig nämnd. I bygglovskedet är möjlig
heten till uppföljning begränsad, det förutsätter att åtgärderna regleras i planbestämmelser,
är lovpliktiga och ligger inom fastigheten.

Grönområdesplan 21

Konsekvenser
Kompensationsåtgärder får ekonomiska följder eftersom de innebär en tillkommande
kostnad för exploatören eller kommunen. Vem som ska bekosta kompensationsåtgärden
beror på vem som äger marken innan detaljplanen antas eller vad som tecknas i avtal.
Kompensationsåtgärden får också juridiska konsekvenser, eftersom det finns begränsningar
på vilka krav som kan ställas på exploatörer i samband med kompensation.
När Borås Stad äger marken bekostar kommunen kompensationsåtgärderna. När marken
ägs av en privat exploatör (enskild fastighetsägare eller ett byggbolag) utför och finansierar
exploatören kompensationen. Åtgärden säkerställs i ett exploateringsavtal, som tecknas
innan detaljplanen antas.
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Kypeterrängen. Foto Dag Ekelund
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
Tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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