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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 10 februari 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
KU

1
1

Ändring av stadgar för Borås Idrottshistoriska Sällskap.
(2013/KS0559 003-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i
Sverige.
(2013/KS0650 106-3)

(Bil)

De Nordiska Ungdomsdagarna.
(2013/KS0276 106-3)

(Bil)

Överenskommelse om att stärka barnets rättigheter i
Sverige.
(2013/KS0780 000-3)

(Bil)

Inbjudan till Lupp 2014.
(2013/KS0687 106-3)

(Bil)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll
från sammanträdet den 4 december 2013.
(2013/KS0025 103-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från
sammanträdet den 27 november 2013.
(2013/KS0026 103-3)

(Bil)

Intresseanmälan för kunskapsutveckling och stöd
kring urban utveckling.
(2011/KS0743 106-1)

(Bil)

Medborgarförslag angående upphandling av burägg.
(2013/KS0810 050-1)

(Bil)

(Förslag: a–h till handlingarna)
KU

2

Aktiv ekologisk upphandling.
(2012/KS0787 050-2)

(Bil)
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E

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Stadsdelsnämnden Väster, begäran av utökat kommunbidrag 2014 avseende två trygghetsplatser vid
Fagersro.
(2013/KS0795 048-3)

(Bil)

Rädda Barnen, handlingsplan för ensamkommande
barn.
(2014/KS0091 133-3)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
(15samt 20 januari 2014 Ärendenummer 01-02/2014)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen upptar Borås Stad den 21 januari 2014 lån på 400
mnkr, den 22 januari 2014 lån på 200 mnkr samt den 19
mars 2014 lån på 600 mnkr. 200 mnkr avser nyupplåning, i
övrigt avser lånen omsättning av befintliga lån.
(2014/KS0044 045-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 oktober-31 december 2013. Ärendenummer 41-53)
I enlighet med gällande delegation har under perioden oktober
till december 2013 beslutats om 13 st nya betalkort, varav 12
stycken med en kreditgräns på 3.000:- kronor och 1 styck med
en kreditgräns på 10.000:- kronor)
(2013/KS0055 002-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E
E
E

3
4
5

Nämndbudget 2014.
(2013/KS0077 041-1)

(Bil)

Inför en distributionscentral - för mer lokalproducerade livsmedel.
(2013/KS0628 050-2)

(Bil)

Svar på motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och
närproducerat - för ett miljömässigare Borås!
(2011/KS0659 050-2)

(Bil)
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SP

1

Samrådsyttrande enligt 6:e kapitlet 4§ miljöbalken med anledning av
Borås Elnät AB:s planerade ansökan om nätkoncession för ny 130
kV-ledning mellan Sobackens miljöanläggning och Vinrankan i Borås
Stad.
(2014/KS0107 372-2)
(Bil)

SP

2

Yttrande över planändring på Hässlehus 13.
(2013/KS0576 214-2)

(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Ändring av stadgar för Borås Idrottshistoriska Sällskap
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
De föreslagna ändringarna av stadgarna för Borås Idrottshistoriska Sällskap godkänns.

2014-01-27
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-01-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0559 003
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-01-16/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-01-27

Dnr 2013/KS0559 003

Kommunfullmäktige

Ändring av stadgar för Borås Idrottshistoriska Sällskap
Kommunfullmäktige antog den 13 mars 2008 stadgar för Borås Idrottshistoriska Sällskap.
Sällskapets styrelse har nu skrivit till Kommunfullmäktige och föreslagit att fullmäktige
godkänner ändringar i sällskapets stadgar gällande § 7- 8. Syftet med de föreslagna
ändringarna är att uppnå ökad kontinuitet i styrelsens arbete.
Styrelsen har också kompletterat sin framställning gällande den organisatoriska tillhörigheten
för sällskapets kassörsfunktion.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De föreslagna ändringarna av stadgarna för Borås Idrottshistoriska Sällskap godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Göran Björklund

B O ~ IDROTTSHISTORISKA
S
SÄLLSKAP
Styrelsen

Kommunfullmäktige
STADGEANDRING B O ~ IDROTTSHISTORISKA
S
sÄLLSKAP, BIS

Stadgarna för BIS beslutas dels av sällskapets medlemmar, dels av Borås
kommunfullmäktige som också utser två ordinarie medlemmar och en ersättare i
styrelsen.
BIS har i skrivelse 2013-08-26 föreslagit vissa ändringar i de nu gällande stadgarna för
att skapa bättre kontinuitet genom att de av årsmötet valda medlemmarna väljs på två
år med hälften vartannat år.

I sammanhanget beaktades emellertid inte att stads- och föreningsarkiven numera
organisatoriskt tillhör kulturförvaltningen varför nedanstående mening stod kvar
oförändrad:
"Kassörsfunktionen kan fullgöras av stadens administrativa kontor."
BIS vill därför nu föreslå följande komplettering av det ovannämnda förslaget till nya
stadgar genom att ovanstående mening ersätts av:
"Kassörsfunktionen kan fullgöras av den förvaltning som ansvarar för stads- och
föreningsarkiven på samma sätt som gäller för det senare."
På så sätt rättar man både till ovanstående felaktighet och gör att inga nya ändringar
behövs vid eventuella framtida organisationsförändringar.
SHISTORISKA SÄLLSKAP
Ordförande

J

l

BORÅS STAD

Diorienr

Diorieplanbefech

t;o;&ss[AD

2013 -08- 2 8
Kommunstyrelsen
Borås Stad

Kornmunstyrelsé.n

Borås Idrottshistoriska Sällskap, ändring av stadgar
Stadgarna för Borås Idrottshistoriska Sallskap, BIS, fastställdes 2008-03-31 efter
godkännande av Borås kommunfullmäktige 2008-08-13.
Enligt 58 består BIS styrelse av sju ledamöter och tre suppleanter. Borås Stad utser två
ordinarie och en suppleant och BIS årsmöte övriga.
Enligt 57 valjer årsmötet ordförande, vice ordförande, tre ordinarie ledamöter och två
suppleanter. Samtliga valjs på ett år.
I syfte att uppnå ökad kontinuitet har BIS styrelse 2013-06-13 beslutat föreslå
kommande årsmöte i mars 2014 samt ett extra årsmöte i anslutning till detta
nedanstående ändring av stadgarna. Förändringarna markeras med kursivering.

s7
Vid årsmötet skall förekomma följande:
Val av ordförande för årsmötet. Intill dess så skett, föres ordet av styrelsens ordförande
eller den som styrelsen därtill utsett
Val av sekreterare och justerare
Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande på ett år
Val av två styrelseledamöter på två år
Val av två suppleanter på ett år
Val av en revisor och en revisorssuppleant
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av budget och verksamhetsplan
Behandlande av eventuella förslag och motioner.

58
BIS företräds av en styrelse bestående av sju ledamöter och tre suppleanter. Arsmötet
väljer ordförande,Dra ledamöter som växelvis två och två väljs på två år samt två
suppleanter. Kommunfullmäktige i Borås Stad utser två ledamöter och en suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare.
Kassörsfunktionen kan fullgöras av stadens administrativa kontor.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera person med speciell sakkunskap. Denne äger rätt
Postadres
Borås Idrottshistoriska Saiiskap
Box 554
503 14 BOR&

Besöksadress
Allegatan 71

Telefon
033-35 39 39

Mai1
bis@bihs.se

Hemsida
www.bihs.se

att närvara vid möten och delta i diskussioner men inte i besluten.
Övriga paragrafer kvarstår oförändrade.
Förändringar av stadgarna förutsätter att kommunfullmäktige också fattar samma
beslut. BIS vill därför härmed föreslå att kommunfullmäktige godkänner de föreslagna
justeringarna.
TORISKA SÄLLSKAP

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

KU 2
BESLUTSFÖRSLAG

Aktiv ekologisk upphandling
Tekniska nämnden har i skrivelse till Kommunstyrelsen framfört förslag på hur kommunen skulle
kunna öka andelen ekologiska livsmedelsinköp. Stadsdelsnämnden Väster har fått i uppdrag att
redovisa hur man arbetar för att öka andelen ekologiska livsmedel samt redogöra för hur en eventuell
kostpolicy kan underlätta detta arbete. I svaret redovisar nämnden att man aktivt arbetar med flera olika
metoder för att öka andelen ekologiska livsmedel. Mätning som gjordes i april 2013 visade att andelen
uppgår till 17%. (15% för alla stadsdelar). En uppskattning är att möjlighet finns att nå en andel på
högst 20% ekologiska varor inom nuvarande budgetram.
Vid Kommunfullmäktiges möte 2013-11-20/21 beslutades att Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget
att ansvara för de övergripande kostfrågorna för alla nämnder. I detta uppdrag ingår att nämnden
ansvarar för de styrdokument som behövs för kommunens kostfrågor.
Av Budget 2014 framgår att Tekniska nämndens upphandlingsavdelning har ”en ledande roll bl a vad
gäller att flytta fram positionerna när det gäller att öka andelen ekologisk mat”.
Stadsdelsnämnd Väster och Tekniska nämnden skall fortsätta samarbetet som förutsätts leda till att det
av kommunfullmäktige uppställda målet om 25 procent ekologiska livsmedel uppnås 2014. Det är
naturligtvis fullt tillåtet att överträffa målet då 25% kan ses som ett lägsta värde som skall uppnås.
Detta kan betyda att Tekniska nämnden, i samråd med Stadsdelsnämnd Väster, tar bort icke ekologiska
produkter eller produktgrupper ur sortimentet om det bedöms leda snabbare mot målet. Vidare ska
båda enheterna i allt vidare arbete utgå ifrån att grundtanken på sikt är att ekologiska livsmedel är norm
och icke ekologiska livsmedel är undantag från normen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att nämnderna i tätt samarbete inom sina respektive ansvarsområden arbetar vidare utifrån de ovan angivna ramarna.
2014-01-29

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-01-31

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0787 050
Programområde: 2
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 033-35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-01-10/Ingegerd Eriksson

2012-12-10
Kommunstyrelsen

Aktiv ekologisk upphandling
På initiativ från Allianspartierna beslutade Tekniska nämnden den 26 april 2012 att ge i uppdrag
åt Tekniska förvaltningens upphandlingsavdelning att utreda hur ekologiska livsmedelsinköp kan
öka samt vad som krävs för att nå Kommunfullmäktiges mål gällande inköp av ekologiska varor.
Resultatet av utredningen som presenterades på Tekniska nämndens möte den 27 september
2012 och innehöll förslag på ett flertal åtgärder. Vissa av dem faller inom Tekniska förvaltningens
ansvarsområde, medan andra kräver beslut av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.
Upphandlingsavdelningen föreslog följande:
– ta fram och implementera en gemensam kostpolicy/livsmedelspolicy
– berörd personal får utbildning i ekologiska livsmedel, genom det EU-projekt som
kommer att genomföras eller som ordinarie kursutbud hos personal- och
förhandlingsavdelningen gällande kompetensfrågor
– samtliga verksamheter skall omfattas av kravet att införa ekologisk mjölk samt tydliggöra
att beslutet avser både dryckesmjölk och tillagningsmjölk
– samtliga verksamheter skall omfattas av krav att köpa ekologiska mejeriprodukter i den
mån dessa finns att tillgå
– samtliga verksamheter inom Borås Stad skall välja ekologisk produkt där detta finns att
tillgå
– förvaltningarna skall se över konteringen för kontot livsmedel genom t ex
utbildningsinsatser och informationsspridning
– förvaltningarna/kostverksamheten skall se över möjligheten till gemensam meny,
beställningsintervall samt säsongsanpassning.
Vi ger samtidigt Tekniska förvaltningen i uppdrag att:
– upphandlingsavdelningen skall tillhandahålla statistik på ett lättillgängligt vis på stadens
intranät, förslagsvis per kvartal, över verksamheternas ekologiska inköp och tydligt påvisa
enheter som ökat sina ekologiska inköp
– upphandlingsavdelningen skall beräkna ekologisk statistik utifrån varugrupper för att på
så vis tydligt kunna påvisa inom vilka områden som krafttag bör tas
– upphandlingsavdelningen skall vid kommande livsmedelsupphandlingar prioritera
ekologiska produkter utan konventionella alternativ där detta är möjligt.
För att det högt ställda målet, gällande andelen ekologiska livsmedel i våra verksamheter, ska
uppfyllas uppmanar vi nu Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att följa upp och utreda
ovanstående åtgärder.
Allianspartierna i Tekniska nämnden

TJÄNSTESKRIVELSE
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2013/SDNV0065

Pernilla Landström
Områdeschef
Kommungemensam kost
033 35 83 08

Aktiv ekologisk upphandling
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Nedanstående svar överlämnas till Kommunstyrelsen vad gäller hur
SDN Väster arbetar med ekologiska livsmedelsinköp samt
ställningstagande för eventuellt framtagande av kostpolicy.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att
redovisa hur man arbetar med att öka andelen ekologiska livsmedel samt
redogöra för hur en eventuell kostpolicy/livsmedelspolicy skulle kunna
underlätta arbetet med att aktivt arbeta för att öka andelen ekologiska
livsmedel.
Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar aktivt med flera olika metoder för att
öka andelen ekologiska livsmedel. Den senaste mätningen som gjordes i
april visade att andelen uppgick till 17 %
Arbetet kring ekologiska livsmedel sker på likande sätt även i övriga
stadsdelar. Totalt för alla tre stadsdelarna ligger nuvarande andel på ett
genomsnitt av 15%
En uppskattning är att möjlighet finns att nå en andel på högst 20 %
ekologiska varor inom nuvarande budgetram.
En kostpolicy skulle kunna fungera som ett styrdokument för Borås Stads
kostverksamhet samt för upphandlingsavdelningen. Kostpolicy bör omfatta
hela Borås Stad.

TJÄNSTESKRIVELSE
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(3333)
2013-05-06

2013/SDNV0065

Pernilla Landström
Områdeschef
Kommungemensam kost
033 35 83 08

I framtagande av en kostpolicy bör en arbetsgrupp utses och förslagsvis kan
Borås Stads verksamhetsutvecklare för kost få uppdraget att leda arbetet.
Yttrandet i sin helhet
Kostenheten på stadsdelsnämnden Väster har fått i uppdrag av
kommunstyrelsen att redovisa hur man arbetar med att öka andelen
ekologiska livsmedel samt redogöra för hur en eventuell
kostpolicy/livsmedelspolicy skulle kunna underlätta arbetet med att aktivt
arbeta för att öka andelen ekologiska livsmedel.
Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska
livsmedel och vid senast gjorda mätning fram till och med april månad
uppgår andelen till ett genomsnitt på 17 %. Kostverksamheten inom
förskola och skola har en större andel än vad övriga verksamheter har.
Inköpen av ekologiska livsmedel har utförts inom tilldelad ram och inga
extra pengar har tillförts. Kostverksamheten har arbetat med
information/utbildning till kostpersonal, säsongsanpassning av matsedlar
och projekt för att minska matsvinnet. Kostverksamheten har också valt ut
och tagit beslut om specifika varugrupper/produkter som endast ska
handlas som ekologiska.
De är svårt att beräkna exakt hur mycket längre kostverksamheten kan
komma utan att behöva mer pengar för ekologiska inköp. I genomsnitt har
ekologiska livsmedel ett högre pris på ca 30 %. Men frågan är komplex då
det har stor betydelse hur inköpen görs vad gäller volymer och produktval.
En uppskattning är att möjlighet finns att nå en andel på högst 20 %
ekologiska varor inom nuvarande budgetram.
En kostpolicy skulle innebära ett förtydligande kring målsättning och
måluppfyllelse vad gäller ekologiska inköp. Det skulle även kunna fungera
som ett styrdokument för Borås Stads kostverksamhet samt
upphandlingsavdelning. En kostpolicy bör omfatta kostverksamhet i hela
Borås Stad och då kopplas samman med den framtagna Visionen 2025 där
ett av målområdena är ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

TJÄNSTESKRIVELSE
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(3333)
2013-05-06

2013/SDNV0065

Pernilla Landström
Områdeschef
Kommungemensam kost
033 35 83 08

I framtagande av en kostpolicy bör en arbetsgrupp utses och förslagsvis kan
Borås Stads verksamhetsutvecklare för kost få uppdraget att leda det
arbetet.

Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef

TILLÄGGS FÖRSLAG

Aktiv ekologisk upphandling, ärende 4
Maten är i fokus efter bl.a. hästköttskandalen som var för några månader sedan. Detta har
gett en större medmedvetenhet bland konsumenter och allmänhet, så även i våra
kommunala verksamheter. Barnen, eleverna och de äldre har rätt att veta vad vi levererar till
våra förskolor, skolor och äldreboenden.
Med anledning av bl.a. detta anser allianspartierna i SDN Väster att en ny kostlivsmedelspolicy skall innehålla fler perspektiv än enbart en ekologisk vinkling.
Därför anser vi att följande stycken tillförs på lämplig plats, så väl i sammanfattningen som i
yttrandet i sin helhet:
I en övergripande kost-/livsmedelspolicy är det önskvärt att man även tar fram riktlinjer
för upphandling som ökar möjligheten för lokala producenter/produkter att lämna anbud
till Borås Stad.
Man kan t.ex. dela upp upphandlingen i mindre varugrupper samt ställa högre krav vad
gäller djurskydd och transporter.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att SDN Väster beslutar:
-

att ovanstående text förs in i Stadsdelsnämnden Västers yttrande

Borås 2013 05 20

För allianspartierna i SDN Väster
Kerstin Hermansson , vice ordförande

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

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

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndernas förslag till budgetar 2014 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.
Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av årsredovisning 2013.
Framställningen från SDN Öster om att få använda ackumulerat resultat för projektledare för ombyggnad av
Bodaskolan avslås
Framställningen från SDN Väster om att få använda ackumulerat resultat för finansiering av elevdatorer/läromedel
avslås då detta inte kan anses som en engångskostnad

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0077 041
Programområde: 1
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-01-30, Christer Johansson

Borås Stad
Nämndbudget 2014

2014-02-10

1 (17)
2013/KS0077

Nämndbudget 2014
Ekonomiskt styrdokument
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget i februari ett
godkännande av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november. För kommundelsnämnderna var det också
en konkret anpassning till de ramar som resursfördelningsmodellen givit utifrån
befolkningsstatistiken.
Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten successivt
byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma de preliminära
utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.
I nämndbudgeten prövas nämndernas behandling av det fr.o.m. 2005 införda
buffertsystemet. Frågan om att få ianspråktaga ackumulerat resultat börjar också
sin prövning för att normalt avslutas i samband med årsredovisningen
Sedan systemet med övergripande verksamhets- och kvalitetsmål introducerades
så innebär nämndbudgeten även en avstämning mellan nämndernas mål inför det
kommande året jämfört med Kommunfullmäktiges fastställda mål.

Förutsättning för nämnderna 2014
Nämndernas resultat 2013

I kommunfullmäktiges Budget för 2013 beräknades nettokostnaderna kunna
öka med 3,6 %. Detta byggde på ett resultatkrav på +95 mnkr, icke långt från
normala+115 mnkr.
Det preliminära resultatet för 2013 ser bra ut. I första hand beror detta på en,
liksom föregående år, stor återbetalning från AFA-försäkring på 90 mnkr. I andra hand så är resultatet en effekt av att nämnderna lyckats hålla sina ramar utan
stora budgetavvikelser. Några större ekonomiska ”ryggsäckar” att bära in i 2014
finns då ej och utvecklingen jämfört med tidigare mer instabila år, tex. 2011 har
varit positiv i detta avseende.
Det skall också konstateras att nämnderna kunnat öka sina nettokostnader med
hela 4,5%. Detta har varit möjligt genom s.k riktade ”engångspengar”. Förutsättningarna att hålla tillbaka framtida 2014 kostnadsutveckling har därmed ökat
något.
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En stor försiktighet inför 2014-2015

Alla tecken tyder nu på en fortsatt svag konjunktur under 2014. En försiktig ökning av skatteunderlaget har dock inlett 2014 och läget spås en något ytterligare
förbättring under 2015.
Mot denna bakgrund är resultatet på nämndnivå under 2013 mycket viktigt. Detta betyder att de uppräkningar av resurserna 2014 med 3,7 % generellt och med
4,0 % för SDN-sektorn kan slå igenom.
Om detta varit hela sanningen för Borås Stads del så hade det sett bra ut. Men
medan ytterligare försämrad kostnadsutjämning så står vi inför en relativt stor
utmaning. Buffertar och reserver kan inte räknas med att utnyttjas fullt 2014 om
vi skall nå planerad nivå.
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Avstämning av den centrala ekonomin
Bokslut
2012

Resultaträkning 2014
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Prognos KF-Budget
2013
2014

Budget Avvikelse
2014;2 KF-budget

-4 597,3

-4 881,9

-5 002,5

-5 034,4

-31,9

-162,4

-177,0

-193,0

-193,0

0,0

-4 759,7

-5 058,9

-5 195,5

-5 227,4

-31,9

Skatteintäkter

3 865,6

4 024,5

4 109,6

4 135,5

25,9

Generella statsbidrag mm

1 051,5

1 078,9

1 104,6

1 092,7

-11,8

44,0

32,0

33,0

33,0

0,0

201,5

76,5

51,6

33,9

-17,7

28,9

35,0

0,0

0,0

0,0

230,3

111,5

51,6

33,9

-17,7

29,0

20,0

-9,0

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Disponering ur RUR
Öronmärkning 2013 återstod Tilläggsanslag

20,0

Balanskravsresultat inkl disp ur RUR
och ianspråktagande av öronmärkning 2013

Ökning verksamhetens nettokostnader

80,6

73,9

-1,2%

6,3%

2,7%

3,3%

därav nämnderna

1,5%

4,5%

1,3%

2,0%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

1,9%

3,8%

2,2%

2,4%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %

4,7%

2,2%

1,0%

0,7%

413

345

370

370

Nettoinvesteringar

-6,7

Nettokostnader

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2014 beräknas nettokostnaderna i det här läget öka med ca 32 mnkr vilket främst beror på att nämnderna
inte har hunnit använda redan beslutade tilläggsanslag under 2013 och begär
därför att dessa överförs till 2014. Kommunstyrelsen godkänner detta och avser
att föreslå Kommunfullmäktige att öronmärka motsvarande överskott som uppstått under 2013 att användas under 2014. 9,5 mnkr av nettokostnadsökningen
beror på att nämnderna begär att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2014. Eftersom bokslutet för 2013 inte är klart är det sannolikt att
fler nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen
av nämndernas årsredovisningar.
Inom nämndernas nettokostnader har Buffertar på 45 mnkr avsatts motsvarande
0,9% av nämndernas totala Kommunbidrag. Detta bör kunna ses som en bra
förutsättning till budgetföljsamhet under 2014.

2014-02-10

4 (17)
2013/KS0077

Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 193 mnkr under 2014 mnkr vilket
är lika med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2013 års investeringar
är ca 340 mnkr och ligger under den nivå som tidigare beräknades. Slutligt utfall
för investeringarna 2013 och avskrivningsnivån 2014 fastställs i samband med
årsredovisningen.
Skatteunderlaget

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2014 beräknas skatteroch generella statsbidrag sammantaget bli ca 14 mnkr bättre. De förväntade skatteintäkterna inklusive inkomstutjämning under 2014 beräknas bli 20 mnkr bättre
än budgeterat tack vare positiv befolkningsutveckling och en något bättre prognos för skatteunderlaget.
Den nya kostnadsutjämningen inklusive införandebidrag beräknas i den senaste
revideringen bli ca 10 mnkr lägre medan den kommunala Fastighetsavgiften beräknas ge ett positivt utfall med 3,0 mnkr jämfört med KF-budget
Finansnettot

Finansnettot har haft en positiv utveckling de senaste åren. Från att vara en negativ belastning under många år har de senaste årens goda resultat medfört att
finansnettot nu bidrar till att ge verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme.
För 2014 beräknas finansnettot till ca 33 mnkr vilket i princip är samma nivå
som 2013. Erfarenheten visar att det är viktigt att inte finansiera den kommunala
grundbudgeten med spekulationer om ett högt finansnetto och därmed skapa en
självpåtagen räntekänslighet. Budgeteringen av finansnettot bör spegla ett normalt likviditetsöverskott och ett måttligt ränteläge över tiden.
Extraordinära kostnader och intäkter lyfts inte in i resultaträkningen i detta skede.
Resultatet

Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad
på 33,9 mnkr. Resultatet är ca 18 mnkr lägre än Kommunfullmäktiges antagna
budget för 2014 och beror främst på tidsförskjutning av projekt från 2013 vilket
till viss del motverkas av högre skatteintäkter.
Balanskravsresultatet inklusive disponering av RUR (Resultatutjämningsreserven)
och öronmärkning från 2013 (Om KF så beslutar) beräknas till 74 mnkr. Den
planerade disponeringen ur RUR har minskat med 9 mnkr då skatteunderlagsprognosen för 2014 ökat med 0,2% jämfört med KF-budget. Differensen till ett
10-årigt snitt för skatteunderlaget har minskat vilket då ger en lägre disponering.
Resultatet för 2014 beräknas uppgå till 0,7 % (1,4% med RUR och öronmärkning) av skatteintäkterna och ryms då inte detta år inom Kommunfullmäktiges
långsiktigt fastställda mål för god ekonomisk hushållning.
Investeringar

Vad gäller investeringarna görs bedömningen i dagsläget att ca 50-80 mnkr förs
över till 2014 års investeringsbudget från 2013. Läggs detta till den av KF beslu-
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tade investeringsbudgeten på 390 mnkr exklusive utbyggnad av nya industriområden innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 475 mnkr. Erfarenhetsmässigt brukar alltid tidsförskjutningar ske. En rimlig bedömning är att ca 375400 mnkr kommer att förbrukas under 2014 vilket i sig är en hög nivå.
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Nämndbudgetförslagen
Driftredovisning 2014

Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige

tkr
Ingående
ack
resultat
2013

Budget
Tillägg KF/KS
2014
Beslut
Ny KFKF Förändr
Budget

Nämndförslag
KS
ack.
resultat förslag

Budget
2014;2

0

11 000

11 000

2 254

4 300

4 300

5 000

60 850

60 850

60 850

-kommungemensamt

0

97 950

97 950

97 950

Valnämnden

0

4 800

4 800

4 800

650

5 500

5 500

5 500

419

5 707

5 707

5 707

6 680

30 100

30 100

30 100

3 128

143 200

147 000

147 000

-föreningsbidrag

0

37 100

37 100

37 100

Servicenämnden

27 868

0

0

0

Samhällsbyggnadsnämnden

11 882

33 400

33 400

2 852

142 750

142 750

142 750

0

58 100

58 100

58 100

Miljö- och konsumentnämnden

1 203

19 900

19 900

400

400

20 300

Kulturnämnden

1 106

147 600

147 600

1 000

1 000

148 600

13 132

458 700

458 700

5 700

5 700

464 400

0

214 400

214 400

214 400

20 801

648 400

648 400

648 400

-4 436

57 150

-4 170

52 980

52 980

-913

893 400

3 347

896 747

896 747

-443

25 250

1 600

26 850

26 850

Stadsrevisionen

11 000
600

600

4 900

Kommunstyrelsen
-Stadskansliet

Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-fastighetsförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa

3 800

500

500

33 900

Tekniska nämnden
-väghållning, parker m m
-persontransporter

Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

6 476 1 101 150

5 223 1 106 373

2 000

0 1 106 373

Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet

1 993

39 350

10 913

50 263

-stadsdelsverksamhet

3 401

971 100

5 428

976 528

1 300

103 053 5 211 157

26 141 5 237 298

11 500

-253 148

-253 148

-253 148

103 053 4 958 009

26 141 4 984 150

4 993 650

Summa
Finansiering
Summa

50 263
1 300

977 828

9 500 5 246 798
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Kommentarer till nämndbudgetförslagen
Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudgeterna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från
Kommunfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl.
Stadsrevisionen

Kommunstyrelsen noterar att Stadsrevisionen avser att använda 600 tkr av sitt
ackumulerade överskott under 2014. Kommunfullmäktiges presidium beslutar
om detta.
Fritids- och folkhälsonämnden

Kommunbidraget till Fritids- och folkhälsonämnden ökas med 1,0 mnkr för
genomförande av SM-veckan 2014 och med 2,8 mnkr till förberedelser för Oringen tävlingarna 2015. Medlen är tidigare anslagna i Kommunfullmäktiges centrala buffert och förs nu över till Fritids- och folkhälsonämnden. Detta ökar således inte kostnaderna under 2014.
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att få använda 500 tkr ur sitt ackumulerade
resultat. 300 tkr avser utveckling av karttjänst för kommunal information på Borås stads hemsida och 200 tkr avser flygfotografering 2014. Kommunstyrelsen
godkänner Samhällsbyggnadsnämndens begäran.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att 400 tkr ur nämndens ackumulerade
resultat får användas till fortsättning av projekt ”Kulturlandskap Borås” under
2014. Kommunstyrelsen godkänner Miljö- och konsumentnämndens begäran.
Tekniska nämnden

Utfallsprognosen för Persontransporter för 2013 är 61,8 mnkr att jämföras med
Kommunfullmäktiges budget för 2014 som ligger på 58,1 mnkr. Sannolikt kommer det att uppstå ett underskott i verksamheten även under 2014. Det nya trafikavtalet som trädde i kraft 2013-06-01 innebär lägre kostnader per resa. Helårseffekten under 2014 kommer förmodligen att dämpa underskottet. Avvikelser på
detta konto ”skrivs av” i bokslutet så Kommunstyrelsen föreslår inte något utökat kommunbidrag men noterar att ett befarat underskott måste räknas in i
årsprognosen i kommande budgetuppföljningar.
Kulturnämnden

Kulturnämnden begär att få använda 1,0 mnkr av sitt ackumulerade överskott till
Textilmuseets flytt till Textile Fashion Center. Kommunfullmäktige har tidigare
godkänt en ram på totalt 21 mnkr för projektet varav 11,6 mnkr driftkostnader
och 9,4 mnkr investeringar. Tom 2013 har 5,6 mnkr av driftmedlen förbrukats
vilket innebär att det återstår 6,0 mnkr. Av dessa finns redan 5,0 mnkr tillgängligt
i Budget 2014.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden begär ytterligare ramanslag med 17,8 mnkr varav 5,7 mnkr
avser utnyttjande av ackumulerat resultat. Flertalet av posterna är samma som
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nämnden framförde i sitt budgetförslag för 2014 däribland IKT-utveckling, inkludering av elever med särskilda behov, Svenska för invandrare mm. Kommunfullmäktige gav i Budget 2014 Utbildningsnämnden ett utökat Kommunbidrag
på 2,0 mnkr för inkludering av elever enligt GY11.
Kommunstyrelsen noterar att Utbildningsnämnden framför fortsatta behov av
utökade Kommunbidrag. I det preliminära bokslutet för 2013 redovisar Utbildningsnämnden ett överskott på 3,3 mnkr inklusive planerat användande av ackumulerat resultat på 7,5 mnkr. Detta är drygt 10 mnkr bättre än nämndens novemberprognos. Vid en närmare analys kan det konstateras det är intäkterna som
ökat kraftigt. Jämfört med 2012 har intäkterna däribland eleversättningar från
andra kommuner ökat med 20 mnkr eller 12%. Detta är bl.a. en effekt av den
stora elevtillströmningen till våra Gymnasieskolor. För 2014 har Utbildningsnämnden budgeterat intäkterna till 8 mnkr lägre än utfall 2013. Kommunstyrelsen kommer noggrant att följa utvecklingen under 2014 tillsammans med Utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen godkänner Utbildningsnämndens begäran att få använda 5,7
mnkr av sitt ackumulerade överskott till fortsatt uppbyggnad av yrkesprogrammen och inredning av lokaler för fortsatt genomförande av GY11.
Arbetslivsnämnden

Nämnden arbetar för att den enskilde ska nå egenförsörjning. Under 2013 minskade försörjningsstödet både i kr och antalet hushåll som får försörjningsstöd i
mer än tio månader. Kostnaderna för försörjningsstödet minskade med 4,3 mnkr
under 2013 och uppgick sammantaget till 92,4 mnkr. Arbetslivsnämnden aviserar
i sitt nämndbudgetförslag att de under 2014 får svårt att klara budgeten inom
försörjningsstödet och inom LSS daglig verksamhet. Inom daglig verksamhet
saknas det enligt nämnden 4,1 mnkr och försörjningsstödet har budgetmässigt
dragits ned till 90,0 mnkr vilket är 2,4 mnkr lägre än utfall 2013.
Kommunfullmäktige har i Budget 2014 avsatt 5,0 mnkr i den centrala bufferten
till oförutsedda kostnadsökningar inom försörjningsstödet. Arbetslivsnämnden
har fått godkänt att utnyttja detta utrymme under 2014 för att totalt kunna ha en
verksamhet i ekonomisk balans. I nämndbudgeten har nämnden redan planerat
att använda dessa medel till arbetsmarknadsåtgärder vilket innebär att den totala
budgeten startar året med underskott. Kommunstyrelsens bedömning är att Arbetslivsnämnden måste avväga sina insatser utifrån det utrymme som finns till
förfogande och förväntar sig att nämnden inte tar den centrala bufferten i anspråk för att medvetet gå in i det nya året med ett budgetunderskott.
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Sociala Omsorgsnämnden

Nämnden redovisar nu kostnadsanpassningar på 23 mnkr jämfört med sitt ursprungliga budgetförslag för 2014. Dessa består av preciserade åtgärder inom
många områden kompletterat med ett generellt sparkrav på 1 % (6mnkr) inom
samtliga verksamhetsområden. Dessutom avser nämnden att senare begära en
ökning av kommunbidragen för utökade elevhemsplaceringar och en köpt extern
boendeplacering. Här är avsikten att göra anspråk på den buffert på 10 mnkr
som Kommunstyrelsen avsatte i 2014 års budget för Sociala Omsorgsnämnden
och Utbildningsnämnden.
Överförmyndarnämnden

Nämnden fick i samband med årsredovisningen för 2012 möjlighet att använda
300 tkr av sitt ackumulerade resultat för en tillfällig personalförstärkning. Det
som återstår av detta belopp får användas under 2014.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnderna har under 2013 vid två tillfällen fått utökningar av kommunbidragen för anskaffning av utrustning till grundskolan och äldreomsorgen.
Anskaffningarna har delvis förskjutits till 2014. För SDN Norrs stadsdelegna
verksamhet handlar det om 1 721 tkr för datorer, 1 456 tkr för utrustning i skolor och förskolor och 800 tkr för städmaskiner. För Norrs kommungemensamma verksamhet handlar det om 40 tkr för utrustning i skolor och förskolor och
390 tkr för utrustning och arbetskläder i äldreboenden.
Vid senaste årskifte lämnade Norr ansvaret för Trygghetsplatser för dementa till
Öster i enlighet med det principbeslut som Kommunfullmäktige fattat. Kommunbidraget minskas med 4 579 tkr.
Tilldelningen till stadsdelsnämndernas äldreomsorg minskas med 1,6 mnkr för
att finansiera att två korttidsplatser på Fagersro i Viskafors gjorts om till Trygghetsplatser. För Norrs del minskas kommunbidraget med 630 tkr.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnderna har under 2013 vid två tillfällen fått utökningar av kommunbidragen för anskaffning av utrustning till grundskolan och äldreomsorgen.
Anskaffningarna har delvis förskjutits till 2014. För SDN Västers stadsdelegna
verksamhet handlar det om 2 740 tkr för datorer, 2 213 tkr för utrustning i skolor och förskolor och 800 tkr för städmaskiner.
Tilldelningen till stadsdelsnämndernas äldreomsorg minskas med 1,6 mnkr för
att finansiera att två korttidsplatser på Fagersro i Viskafors gjorts om till Trygghetsplatser. För Västers del minskas kommunbidraget med 530 tkr. Kommunbidraget till Västers kommungemensamma verksamhet utökas med 1,6 mnkr.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnderna har under 2013 vid två tillfällen fått utökningar av kommunbidragen för anskaffning av utrustning till grundskolan och äldreomsorgen.
Anskaffningarna har delvis förskjutits till 2014. För SDN Östers stadsdelegna
verksamhet handlar det om 2 510 tkr för datorer, 800 tkr för utrustning i skolor
och förskolor och 800 tkr för städmaskiner. För Östers kommungemensamma
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verksamhet handlar det om 589 tkr för utrustning och arbetskläder i äldreboenden, 3 012 tkr för nyckelfria lås i hemtjänsten, 1 860 tkr telefoner till nytt ITsystem i äldreomsorgen samt 852 tkr för utbildning och utvecklingsprojekt inom
äldreomsorgen.
Vid senaste årskifte lämnade Norr ansvaret för Trygghetsplatser för dementa till
Öster i enlighet med det principbeslut som Kommunfullmäktige fattat. Kommunbidraget till Östers kommungemensamma verksamhet ökas med 4 579 tkr.
Tilldelningen till stadsdelsnämndernas äldreomsorg minskas med 1,6 mnkr för
att finansiera att två korttidsplatser på Fagersro i Viskafors gjorts om till Trygghetsplatser. För Östers del minskas kommunbidraget med 440 tkr.
Öster får använda 1,3 mnkr av sitt ackumulerade resultat för inköp av inventarier
och utrustning .Dessa anskaffningar planerades till 2013 men fördröjdes av olika
skäl.

Strategiska målområden – indikatorer
Nämnderna har i sina budgetar för 2014 fattat beslut om målvärde för de strategiska målområdenas indikatorer. I detta avsnitt redovisas och kommenteras
nämndernas beslut jämfört med Kommunfullmäktiges fastställda målvärden. De
uppgifter som redovisas i tabellerna är Utfall 2012, Utfall tertial 2 för 2013,
Kommunfullmäktiges budget 2014 samt Nämndbudget 2014. Uppgifter i tabellerna avser kommunen i sin helhet. Kommunstyrelsen kan konstatera att nämnderna antagit målvärden enligt Kommunfullmäktiges beslut, med några undantag. De indikatorer som avviker från Kommunfullmäktiges beslut är markerade
med grönt i tabellerna nedan. Kommentarer redovisas där nämndbudgetarna
avviker från Kommunfullmäktiges beslut om målvärden eller om något särskilt
finns att notera.
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Människor möts i Borås
Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten
med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

32

33

12

14

90

91

18

18

40 000

40 000

186 492

200 000

200 000

11

17

17

100

100

200

222

Utfall
2012

Utfall T2
2013

Antal genomförda medborgardialoger
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

17

Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex månader, %.

82

17

Andel kulturutbud för barn och unga, %
Antal besökare på Textilmuseet
Antal gästnätter i Borås
Andel säker och tryggcertifierade föreningar, %
Antal arrangemang för ungdomar och unga vuxna på
Brygghuset
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

118

Antal genomförda medborgardialoger

Skillnaden mellan Kommunfullmäktiges målvärde och målvärdet i nämndbudgeten beror på att Tekniska nämnden har ändrat målvärde i sin nämndbudget.
Tekniska nämndens mål är numera att genomföra en medborgardialog under
2014.
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

SDN Väster har i nämndbudgeten fastställt målvärdet till 17 personer. Anledningen till att hemtjänsten kommer ha svårigheter att uppnå Kommunfullmäktiges målvärde är införandet av heltider och det faktum att medarbetare kommer
att tjänstgöra på fler enheter för att införandet av heltider ska vara möjligt. Detta
gör att något fler medarbetare kommer att besöka brukarna. Införandet av heltider är en så stor fråga för verksamheten att fokus på att förbättra kontinuiteten
får stå tillbaka under 2014. De båda övriga stadsdelsnämnderna har fastställt
målvärdet till 12 personer. Vid en summering av nämndernas målvärde fås ett
totalt målvärde som är 14 personer vilket är sämre än det mål som Kommunfullmäktige fastställt.
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Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex
månader, %.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2014 till 90 % vilket även SDN
Norr och Öster har gjort. SDN Väster har faställt målvärdet till 94 %. Sammantaget ger detta ett målvärde som är något högre än Kommunfullmäktiges målvärde.
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

SDN Väster och Öster har beslutat om ett målvärde på vardera 40 trygghetsbostäder medan SDN Norrs målvärde ligger avsevärt högre, 142 trygghetsbostäder.
Summan av de tre stadsdelarnas målvärden är 222 vilket innebär ett högre målvärde än det som Kommunfullmäktige har beslutat.

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %.

Utfall
2012

Utfall T2
2013

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

69,0

69,9

90

84

90

83

90

92

92

92

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av gymnasieskolan, %.
Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

76,7

Andel elever i åk 8 som uppger att de har en vuxen i
sin närhet som det kan prata förtroligt med, %.

89,2

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max är
20 poäng).
Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, %.

73,3

210,0

205,8

215

215

14,1

14,2

14,5

14,5

93

92

95

95

94

94

21 500

21 500

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd; %.
Antal barn och unga, 6-20 år, som tillhör någon förening.
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk
4-9, %.

93,0

92,2

98

97

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan,
%.

96

97

98

98

Barn på förskola där barnen deltar vid planering av

54

100

100

13 (17)
2013/KS0077

2014-02-10
Utfall
2012

Utfall T2
2013

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar
sitt barn på förskolan, %.

89,8

90,5

100

97

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar
sej att de ska nå målen i alla ämnen, %.

86,0

84,7

100

100

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar
sej att de ska nå målen i alla ämnen, %.

84,0

82,8

100

100

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

87,6

85,6

95

94

Kommunfullmäktiges indikatorer
förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %.

Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2014 till 90 % vilket även SDN
Norr och Öster har gjort. SDN Väster har fastställt målvärdet till 75 %. Det totala målvärdet blir därmed 84 % vilket är lägre än det målvärde som Kommunfullmäktige har beslutat.
Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av gymnasieskolan, %.

Utbildningsnämnden har i nämndbudgeten fastställt målvärdet till 83 % vilket är
lägre än Kommunfullmäktiges målvärde.
Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2014 till 90 %. SDN Väster och
Öster har i sina nämndbudgetar ett målvärde på 88 % medan SDN Norr har
faställt målvärdet till 100 %. Det totala målvärdet blir därmed 92 % vilket är högre än det målvärde som Kommunfullmäktige har beslutat.
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

SDN Norr har i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde på 100 % 2014. Motsvarande målvärde för SDN Väster och Öster är 95 respektive 98 %. Summan av
de tre stadsdelarnas målvärde är 97 % vilket är något under det av Kommunfullmäktige beslutade målvärdet.
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan,
%.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2014 till 100 %. När stadsdelarnas målvärden summeras fås ett målvärde på 97 %. Att det totala målvärdet inte
når 100 % beror på att SDN Väster har ett målvärde som är 92 %.
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Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

SDN Norr har i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde på 100 % 2014. Motsvarande målvärde för SDN Väster och Öster är 92 respektive 90 %. Summan av
de tre stadsdelarnas målvärde är 94 % vilket är något under det av Kommunfullmäktige beslutade målvärdet.

Företagandet växer genom samverkan
Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som
skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Tillgång till mark för företagande, m2
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt
näringsliv

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

198 000

250 000

250 000

44

50

50

78

78

321

380

200

200

900

900

Utfall
2012

Utfall T2
2013

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %
Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit
arbete under året
Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, nyoch ometableringar.
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

23
958

948

Antal personer med funktionsnedsättning som erhållit arbete under året

321 personer har under augusti månad anställningsstöd från Arbetsförmedlingen
och arbetar inom Borås Stad enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Arbetslivsnämnden räknar med att öka antalet för år 2014 och därmed höjs målvärdet i
nämndbudgeten till 380 personer.
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Livskraftig stadskärna
Målbild

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar
med en blandning av boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2012

Utfall T2
2013

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten

16

17

17

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum

137

200

200

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

35

100

100

Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.

35

33

33

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.

73

80

80

108

108

Handelsindex – attraktiv handel

66

106

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och
en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått
bidrag för Lokal utveckling
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s, %

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

44

50

50

40,9

47

47

Utfall
2012

Utfall T2
2013
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta
och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, %.
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar
Tillgängliga cykelstråk, km
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.
Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

5,2

4

4

321 150

350 000

350 000

140

145

145

Utfall
2012

Utfall T2
2013

71

67

72

72

-

-

-

9

Antal bilar i bilpool - tillgängliga för allmänheten

Det finns idag 9 fordon tillgängliga i centrala Borås som kan nyttjas av allmänheten. Tekniska nämnden bedömer att målet 2014 är att behålla dessa bilar bilpoolen. En utredning pågår för att belysa effekterna av ett utökat bestånd av bilar/miljökrav/kostnad/nyttjandegrad osv.

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och
kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall T2
2013

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

10,8

25

25

121,0

135

115

16

37

37

304

304

Utfall
2012

Andel ekologiska livsmedel, %.
Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter.
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som
har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %.
Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar
Fairtrade-märkta produkter

Andel ekologiska livsmedel, %.

Kommunfullmäktiges målvärde är 25 % och när nämndernas målvärden summeras nås det beslutade målvärdet på 25 %. Tre nämnder avviker dock från 25 % i
sin nämndbudget. Det är Servicenämnden som har som mål att 35 % av inköpta
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livsmedel ska vara ekologiska. Sociala omsorgsnämnden och SDN Norr har ett
målvärde på 20 % vardera.
Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter,
kWh/kvadratmeter.

Lokalförsörjningsnämnden har i nämndbudgeten beslutat att sänka målvärdet för
2014 till 115 kwh/kvadratmeter vilket nämnden bedömer som rimligt jämfört
med tidigare års utfall.

Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfall
2012

Utfall T2
2013

KF Budget 2014

Nämndbudget
2014:2

5,4

5,9

5,9

5,9

497,6

502,8

400

411

32,6

33

33

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2014 till 5,9 %. I respektive
nämndbudget ligger målvärdet mellan 2 och 6,1 %. Arbetslivsnämndens och
SDN Västers målvärden är 6 % respektive 6,1 % vilket är något högre än det av
Kommunfullmäktige beslutade målvärdet. Övriga nämnders målvärden är lika
med eller lägre än Kommunfullmäktiges beslutade målvärde.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Summan av nämndernas målvärden är 411 vilket är 11 fler årsarbetare än Kommunfullmäktiges beslutade målvärde.
Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2014 till 33 %. I respektive
nämndbudget ligger målvärdet mellan 27 och 55 %. Arbetslivsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden och de tre stadsdelarna har fastställt målvärden som ligger
något under Kommunfullmäktiges beslutade målvärde.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

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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Inför en distributionscentral – för mer lokalproducerade
livsmedel!
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Tekniska nämnden i enlighet med uppdraget i budget 2014 skall utreda frågan om en gemensam
samdistributionscentral. Kommunstyrelsen är positiv till utredningen, men avslår begäran om utökat
kommunbidrag på 490 000 kronor under 2014. Kommunstyrelsen är dock beredd pröva frågan om kompensation i
Bokslut 2014.

2014-01-29
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2014-01-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0628 050
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-01-10, Christer Johansson
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Tekniska nämnden

Inför en distributionscentral – för mer
lokalproducerade livsmedel!
Tekniska nämnden fick i Budget 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att ”Utreda
samt eventuellt införa en samdistributionscentral”. Detta uppdrag liksom övriga
uppdrag i budgeten förutsätts kunna genomföras inom tilldelat Kommunbidrag 2014.
Tekniska nämnden har inkommit med en skrivelse om att fortsatt utredning av
gemensam distributionscentral bör föregås av en förstudie. En konsekvensanalys
behövs av de olika miljö-, samhälls- och ekonomiska effekterna samt de demografiska
och geografiska förutsättningarna. Denna förstudie kräver både en extern konsult,
projektägare samt projektansvarig. Kostnaden för denna förstudie beräknas till
490 000 kronor vilket nämnden begär ett utökat Kommunbidrag för. Tekniska
nämnden förutsätter för övrigt att alla Borås Stads verksamheter och stödfunktioner är
behjälpliga.
Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska nämnden angriper frågan på rätt sätt och
ställer de frågor som man förväntar sig att en förstudie/utredning skall ge svar på för
att kunna utgöra ett relevant beslutsunderlag för en ev. distributionscentral. Kostnaden
för att genomföra utredningen är en fråga för Tekniska nämnden.
Det är emellertid av stor vikt att frågan utreds noggrant då inrättande av en
distributionscentral kan innebära stort ekonomiskt engagemang och verksamhetsrisker.
Kommunstyrelsen förutsätter att utredningen kan genomföras inom Tekniska
nämndens tilldelade Kommunbidrag för 2014 men är beredd pröva frågan om
kompensation i Bokslut 2014.
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Tom Andersson
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Christer Johansson
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2013-09-16

2013/588 571

Iqbal Musaji, tel 033- 35 70 05

Kommunstyrelsen

Svar på initiativärende att införa en distributionscentral
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har beslutat att utreda möjligheterna för en gemensam
distributionscentral under förutsättning att det genomförs en förstudie kring
införandet av en distributionscentral. Tekniska nämnden begär 490 000 kronor för att
genomföra förstudien.
Tekniska nämndens yttrande
I initiativärendet från Alliansen vill man utreda möjligheterna att starta en
distributionscentral. Tekniska nämnden tycker att förslaget om en gemensam
distributionscentral borde föregås av en förstudie. En konsekvensanalys behöver
utredas av de olika miljö-, samhälls- och ekonomiska- effekterna samt de demo- och
geografiska förutsättningarna. Denna förstudie kräver både en extern konsult,
projektägare samt projektansvarig. Kostnaden för denna förstudie beräknas till
490 000 kronor. Tekniska nämnden förutsätter för övrigt att alla Borås Stads
verksamheter och stödfunktioner är behjälpliga.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson

Bilaga:
Kostnadsuppställning förstudie

Kostnadsuppställning förstudie:
Förstudien beräknas att ta 4 månader:
Extern konsult

280 timmar * 1000 kronor

= ca 285 000

Projektansvarig inkl. soc. avg.

4 månader * 44 770 kronor

= ca 179 000

Projektägare inkl. soc. avg. 10%

4 månader *(10%*63 500 kronor)

= ca 26 000
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Svar på motion av Alexander Andersson (C);
Livsmedelspolicy och närproducerat - för ett miljömässigare
Borås!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad
- Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att ta fram en livsmedelspolicy där aspekterna
klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologiskt märkning, etisk märkning och närproducerat beaktas.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under utredningen av en
distributionscentral.
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Tom Andersson
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Kommunalråd
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Alexander Andersson (C).
Livsmedelspolicy och närproducerat - för ett
miljömässigare Borås!
Alexander Andersson (C ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21
september 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en Livsmedelspolicy för Borås stad
som bl.a. ska ta upp aspekterna lokalproducerande och ekologiska livsmedel.
-Kommunsytrelsen får i uppdrag att titta vidare på och om förutsättningarna
finns inrätta en gemensam distributionscentral för Borås och näraliggande
kommuner.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, StadsdelsnämndenVäster
och Miljö- och konsumentnämnden.
Tekniska nämnden som är ansvarig för upphandlingsverksamheten i Borås
stad ställer sig positiv till att det upprättas en livsmedelspolicy för Borås Stad
samt att utreda möjligheterna för en gemensam distributionscentral. Nämnden
föreslår att arbetet med att upprätta en övergripande livsmedelspolicy bör ledas
av de som har störst verksamhetskunskap (i detta fall kostverksamheten) i
samråd med Miljöförvaltningen. Tekniska nämnden tycker även att förslaget om
en gemensam distributionscentral är positivt Dock föranleder detta att ett
genomgående utredningsarbete företas. En konsekvensanalys av de olika miljö-,
samhälls-, och ekonomiska effekterna samt de demo- och geografiska
förutsättningarna bör utredas av en extern konsult i samråd med
Miljöförvaltningen.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen om att ta fram en
livsmedelspolicy för Borås Stad och att utreda en gemensam distributionscentral
med andra kommuner. Nämnden menar att Livsmedelsverkets riktlinjer är
tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet. Genom arbetet med
S.M.A.R.T -konceptet finns en medveten inriktning då det gäller att handla
ekologisk och transportsnålt. För verksamheten är det betydelsefullt att det finns
upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts miljökrav. Beträffande
förslaget om att titta vidare på om förutsättningar finns för att inrätta en

2 (3)
2014-02-10

2011/KS0659

gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så
pågår det arbetet redan.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget att ta fram en
livsmedelspolicy som tar upp aspekterna ekologiska livsmedel med tillägg för
etiska livsmedel och klimatanpassning av maten snarare än lokalproducerad mat.
Nämnden tillstyrker även förslaget att utreda möjligheten till samordnad
livsmedelsdistribution.
Kommunstyrelsen är positiv till att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad.
Maten som serveras av Borås Stad i så hög utsträckning som möjligt vara
klimatanpassad, miljövänlig, ekologiskt framställd och rättvisecertifierad.
Dessa krav på maten kan vara svåra att förena med lokalproducerade produkter.
Ekologiska livsmedel kan till exempel vara att föredra av kemikalie och
klimatskäl, trots längre transportavstånd. Närproducerad mat har dock andra
fördelar, som gynnar den lokala ekonomin och de gröna näringarna i närbelägen
landsbygd. Beredskapsskäl talar också för närproduktion. I en livsmedelspolicy
måste dessa och andra argument viktas mot varandra.
Huvudansvaret för att ta fram en livsmedels-/kostpolicy bör ligga hos
Stadsdelsnämnden Väster, där kommunens gemensamma Kostenhet finns. I ett
parallellt ärende uppmanas Stadsdelsnämnden Väster att ta fram ett
strategidokument för Kostfrågorna i Borås Stad.
Uppdraget att utreda en gemensam distributionscentral gavs Tekniska nämnden i
Budget 2014. i uppdrag av Kommunfullmäktige att ”Utreda samt eventuellt
införa en samdistributionscentral”. I ett parallellt ärende redovisar Tekniska
nämnden utgångspunkterna och inriktningen för denna utredning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen är besvarad
- Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att ta fram en livsmedelspolicy där
aspekterna klimatanpassning, miljöpåverkan, ekologiskt märkning, etisk
märkning och närproducerat beaktas.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att väga in motionärens intentioner under
utredningen av en distributionscentral.
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KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

2011/KS0659

MOTION

2011-09-21

Livsmedelspolicy och närproducerat – för ett miljömässigare Borås!
Borås är idag en framstående miljökommun inom många områden, något vi kan och bör vara
stolta över. Även det som är bra kan dock bli bättre! Inom Centerpartiet i Borås har vi
analyserat dagens situation och identifierat två stora, potentiella förbättringsområden:
1. Det saknas ett övergripande dokument (livsmedelspolicy) som klargör Borås Stads
specifika krav och önskemål på den mat som lagas och serveras i våra förvaltningar.
2. Vi behöver förstärkt värna både miljö och våra lokala producenter. En önskvärd del i
det arbetet vore en gemensam distributionscentral för Borås och närliggande
kommuner.
Kraven på livsmedelsproduktion i Sverige är högre än i de flesta andra länder. De lagar och
regler som finns har tillkommit för att säkra en bra livsmedelskvalitet med god djurhållning
och en hållbar utveckling för vår miljö. De nationella regleringarna är mycket positiva men
som Centerpartist efterfrågar jag en höjd ambitionsnivå gällande livsmedelsfrågan även på
kommunal nivå. Borås Stad har i dagsläget ett antal policydokument och riktlinjer som berör
upphandling, miljö och kvalitet. I dessa dokument nämns livsmedelsfrågan bara i en enda
mening. Det är en alldeles för låg ambitionsnivå!
Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster. Inte minst därför är det av stor
vikt att vi agerar på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart vis. I detta tankesätt spelar
närhetsaspekten en viktig roll och Centerpartiet i Borås förordar sedan länge att kommunen
ska köpa och upphandla mer lokalproducerade livsmedel.
Det gäller att tänka och agera långsiktigt både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Våra ängsmarker med en enorm biologisk mångfald blir bara färre och färre, något vi aktivt
behöver motverka. Vid inköp av mer lokalproducerade livsmedel ges möjligheter till ett
fortsatt brukande av våra marker samtidigt som fler jobb skapas i många led, vilket är en
viktig resurs för bygdens fortsatta utveckling.
I Centerpartiet vill vi inte att maten skall bli åksjuk av att transporteras längre än nödvändigt.
Vi behöver därför driva på frågan om att inrätta en distributionsanläggning där livsmedel tas
emot för att senare transporteras ut till varje enhet. Detta har flera kommuner prövat med
framgång, vilket både gagnar miljön samtidigt som det underlättar för mindre producenter att
vara med i kommunens upphandling.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
− Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en Livsmedelspolicy för Borås Stad
som bl.a. ska ta upp aspekterna lokalproducerade och ekologiska livsmedel.
− Kommunstyrelsen får i uppdrag att titta vidare på och, om förutsättningarna finns,
inrätta en gemensam distributionscentral för Borås och närliggande kommuner.

Alexander Andersson (C)

Sida
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Datum

Diarienummer

2012-12-07

2012/236 571

Iqbal Musaji , tel 033- 35704055

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Livsmedelspolicy och närproducerat – för
ett miljömässigare Borås!
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att det upprättas en livsmedelspolicy för
Borås Stad samt att utreda möjligheterna för en gemensam distributionscentral.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I
motionen från Centerpartiet föreslås att man dels upprättar en övergripande
livsmedelspolicy för Borås Stad samt dels att det vore önskvärt med gemensam
distributionscentral. Tekniska nämnden föreslår att arbetet med att upprätta en
övergripande livsmedelspolicy bör upprättas av de som har störst verksamhetskunskap
(i detta fall kostverksamheten) i samråd med Miljöförvaltningen. Tekniska nämnden
tycker att förslaget om en gemensam distributionscentral är positivt som sådan dock
föranleder detta önskemål att ett genomgående utredningsarbete företas. En
konsekvensanalys av de olika miljö-, samhälls-, och ekonomiska effekterna samt de
demo- och geografiska förutsättningarna bör utredas av en extern konsult i samråd med
Miljöförvaltningen. Tekniska nämnden förutsätter att alla Borås Stads stödfunktioner är
behjälpliga.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson

Sida
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Datum

Diarienummer

2012-05-02

2012/SDNV0083

Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033 35 38 54

Kommunstyrelsen

Motion: Livsmedelspolicy och närproducerat - för
ett miljömässigare Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0659

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen om att ta fram en livsmedelspolicy för Borås Stad och att utreda en
gemensam distributionscentral med andra kommuner avstyrkes.
2. Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds som eget yttrande till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Livsmedelsverkets riktlinjer är tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet.
Genom arbetet med S.M.A.R.T.-konceptet finns en medveten inriktning då det gäller
att handla ekologisk och transportsnålt. För verksamheten är det betydelsefullt att det
finns upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts miljökrav.
Beträffande förslaget om att titta vidare på om förutsättningar finns för att inrätta en
gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så pågår
det arbetet redan.
Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna yttrande över motion om
livsmedelspolicy och närproducerat.
Centerpartiet i Borås har identifierat två stora förbättringsområden inom miljöarbetet
i Borås Stad, dels anser man att det saknas ett övergripande dokument som klargör
Borås Stads specifika krav och önskemål på den mat som lagas och serveras i våra
förvaltningar samt dels att det vore önskvärt med en gemensam distributionscentral
för Borås och närliggande kommuner för att bl a värna miljö och lokala producenter.
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Borås Stad är en stor uppköpare av både varor och tjänster. Det är av stor vikt att
Borås Stad tänker och agerar långsiktigt både ur ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv.
I Borås Stad följer kostenheterna Livsmedelsverkets riktlinjer. Det finns separata för
måltider inom förskolan, måltider inom skolan samt måltider inom äldreomsorgen.
De sistnämnda är i sin tur uppdelade i tre skrifter en för kommunen generellt, en för
biståndshandläggare och enhetschefer samt en för kostchefer. Riktlinjerna har en bra
struktur.
I budget 2012 har kostenheten på Stadsdelen Väster det prioriterade målet att öka
andel ekologiska livsmedel inom sin budgetram. Aktiviteter för att nå målet är
utbildningsinsatser i S.M.A.R.T.- konceptet, ekologisk mat samt vegetarisk
matlagning. SMART står för Större andel vegetabilier, Mindre tomma kalorier,
Andelen ekologiskt ökar, Rätt kött, Transportsnålt. Idén är att äta så att både kroppen
och miljön mår bra. Beträffande transportsnålt så handlar det bl a om att välja mer
närproducerad mat, minimera bilturerna till affären, säsongsanpassa matval.
Vilka inköp som kan göras hänger ihop med vilka avtal som kommunen har. I arbetet
med revidering av Borås Stads miljömål 2013 – 2016 finns det förslag om att ha
relevanta, mätbara miljökrav och etiska krav vid upphandling samt förslag om att
arbeta fram styrdokument för det arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2010 05 17 § 280, (2010/KS0147050) att bjuda in de
kommuner som Borås Stad har upphandlingssamverkan med, till överläggningar
rörande eventuell tillämpning av den s.k. Borlängemodellen. Borlängemodellen syftar
till att göra det möjligt för mindre och lokala producenter att offerera främst
livsmedel till kommunen.
Kommunstyrelsen presidium bjöd in aktuella kommuner (Bollebygd, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn) till möte den 16 augusti 2011, för överläggning rörande
distributionscentral. Sedan hösten 2011 pågår dialogen med de övriga kommunerna i
frågan. Någon överenskommelse har inte fattats ännu.
Livsmedelsverkets riktlinjer är tillräckliga för verksamhetens behov av stöd i arbetet.
Genom arbetet med S.M.A.R.T.-konceptet finns en medveten inriktning då det gäller
att handla ekologisk och transportsnålt. För verksamheten är det betydelsefullt att det
finns upphandlade varor, där det i upphandlingen ställts miljökrav. Mycket troligt
kommer det att finnas med ett mål i de reviderade Miljömålen för Borås Stad som tar
upp att relevanta och mätbara miljökrav ställs vid upphandling.
Beträffande förslaget om att titta vidare på om förutsättningar finns för att inrätta en
gemensam distributionscentral för Borås Stad och näraliggande kommuner så pågår
det arbetet redan.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg (FP), Birgitta
Bergman (M) och Nancy Kindblad (M) reserverar sig mot beslutet.
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Lennart Andreasson
Ordförande
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Samrådsyttrande enligt 6:e kapitlet 4§ miljöbalken med
anledning av Borås Elnät AB:s planerade ansökan om
nätkoncession för ny 130 kV-ledning mellan Sobackens
miljöanläggning och Vinrankan i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-01-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej
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Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Peter Skoglund

COWI AB
nefo@cowi.se

Samrådsyttrande enligt 6:e kapitlet 4§ miljöbalken
med anledning av Borås Elnät AB:s planerade
ansökan om nätkoncession för ny 130 kV-ledning
mellan Sobackens miljöanläggning och Vinrankan i
Borås Stad.
Kommunstyrelsen anser att alternativ väg 41 är att föredra ur översiktlig plansynpunkt på den södra sträckan. På den norra sträckan är alternativ 1 – bro över Viskan
– att föredra av samma anledning.
Dragning av ledningen mellan Jössagatan och planerade riksväg 27 skall följa
Gässlösagatan ända fram till den planerade anslutningen till riksväg 27. På denna
sträcka skall också samförläggning med Borås Energi och Miljö:s ledningar ske.
Anledningen till detta är att inte splittra ett framtida planerat verksamhetsområde i
Gässlösa.
När det gäller dragningen av ledningen genom strövområdet Osdal/Bråt skall
planering och genomförande av projektet ske i nära samarbete med kommunens
kommunbiolog.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Samråd enligt 6:e kapitlet 4§ miljöbalken med
anledning av Borås Elnät ABs planerade ansökan om
nätkoncession för ny 130 kV-ledning mellan
Sobackens miljöanläggning (Energi- och
Miljöcenter™, EMC) och Vinrankan i Borås Stad.
Borås Elnät AB (Borås Elnät) planerar att anlägga en ny markförlagd 130 kVledning mellan Sobackens miljöanläggning, där Energi- och Miljöcenter™
(EMC) planeras uppföras, och Vinrankan, Borås Stad, Västra Götalands län.
Syftet med den nya ledningen är att förstärka elnätet i Borås Stad för att
trygga elförsörjningen till staden.
Inför ansökan om tillstånd (nätkoncession) för ledningen, genomförs nu
samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel 4§. Samrådet och tillståndsansökan
handläggs av COWI AB på uppdrag av Borås Elnät. Samrådsunderlag för
ledningen med information om projektet bifogas detta mail.
Kontaktperson
För eventuella frågor vänligen kontakta Nelly Forsman, telefon 010-850 1682,
e-post: nefo@cowi.se. Yttranden ska ha inkommit senast den 9 februari 2014
till ovanstående e-post eller följande adress: COWI AB, att. Nelly Forsman,
Box 12076, 402 41 Göteborg.
Med vänlig hälsning
Nelly Forsman

för
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Inledning

Borås Elnät AB (Borås Elnät) bedriver ett långsiktigt projekt med
syfte att trygga elförsörjningen i Borås centralort. I projektet
ingår arbete med att föryngra regionnätet, som i dagsläget har
för dålig överföringskapacitet, bygga nya
transformatorstationer samt öka matningsspänningen i
befintliga stationer. Projektet i sin helhet beräknas avslutas år
2031.
Borås Energi och Miljö planerar att uppföra ett Energi- och
Miljöcenter™ (EMC) med ett nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk vid Sobackens miljöanläggning. Projektet
ingår i Borås Energi och Miljös plan att göra Borås till en
fossilbränslefri stad. Efter att EMC-anläggningen har tagits i drift
krävs en högre kapacitet i elnätet. Borås Elnäts planerade 130
kV-kraftledning mellan Sobacken och Vinrankan är därför en
förutsättning för att överföringen mellan den nya
anläggningen och Borås stad ska fungera effektivt och bidra till
att trygga elförsörjningen i Borås centralort, se Figur 1.
Borås Elnät har för avsikt att ansöka om nätkoncession för
sträckan och detta dokument utgör underlag för samråd inför
ansökan. Nya transformatorstationer kommer att uppföras vid
Sobackens miljöanläggning och vid Vinrankan för att
möjliggöra anslutning av den aktuella ledningen. Koncession
krävs inte för stationerna och nödvändiga tillstånd kommer att
sökas separat. Borås Energi och Miljö avser anlägga
överföringsledningar för avlopp, fjärrvärme och vatten mellan
Sobackens miljöanläggning och nuvarande Gässlösa
avloppsreningsverk. För att inte göra större intrång i området
än nödvändigt har Borås Elnät valt att samförlägga den
aktuella elledningen med överföringsledningarna.
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Borås

Station
Vinrankan

Sobackens
miljöanläggning
och planerat
Energi- och
Miljöcenter™ EMC

Figur 1. Översiktskarta över Borås med planerade stationer vid Sobackens miljöanläggning och planerat Energi- och
Miljöcenter™ (EMC) samt Vinrankan markerade med röda prickar (©Borås Stad).
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Tillstånd och samråd

Enligt bestämmelser i ellagen krävs tillstånd (nätkoncession) för
att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar. Vid
ansökan om nätkoncession för linje är det främst ellagen
(1997:857), elförordningen (1994:1250), miljöbalken (1998:808)
samt plan- och bygglagen (2010:900) som är tillämpliga.
Ansökan behandlas av Energimarknadsinspektionen (EI).
I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen
ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet
och kraven på MKB:n följer av vad som föreskrivs i 6:e kapitlet
miljöbalken.
Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med
länsstyrelse, tillsynsmyndighet och berörda fastighetsägare
(enskilda). Om verksamheten anses medföra betydande
miljöpåverkan, enligt länsstyrelsens bedömning, ska ett mer
omfattande samråd genomföras. Borås Elnät kommer att
samråda även med övriga myndigheter och organisationer för
aktuell ledning redan i inledningsskedet, oavsett länsstyrelsens
beslut avseende betydande miljöpåverkan.
För att få nyttja mark krävs tillåtelse från markägaren.
Markupplåtelser sker genom avtal eller ledningsrätt.
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Utformning

Utformning och utförande av ledningarna sker enligt gällande
EBR-standard. EBR står för ElByggnadsRationalisering. Det är
elnätföretagens verktyg, där elnätsföretagen, entreprenörer
och konsulter har utarbetat en branschstandard för att
konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige.
130 kV-ledningen utgörs av tre enfaskablar som placeras i
triangelform. Ledningen får en area på 1000 mm². Ledningen
är isolerad med tvärbunden polyeten (PEX eller XLPE). Den
innehåller ingen olja eller PCB och har en yttre mantel av
polyeten.
Ledningen läggs i ett schakt med ett täckningsdjup enligt
gällande föreskrifter, vilket innebär att minsta täckningsdjup
skall vara 0,9 meter. Djupet anpassas till markförhållanden,
befintliga och planerade ledningar samt till Trafikverkets krav
gällande förläggning utmed väg, samt korsning av väg och
järnväg (Vägverket 2006-01-01).
Utmed största delen av sträckan kommer kraftledningen att
samförläggas med överföringsledningar för avlopp, vatten och
fjärrvärme som Borås Energi och miljö planerar att förlägga
mellan den nya EMC-anläggningen och Gässlösa
avloppsreningsverk. I Figur 2 visas normalsektion för
överföringsledningarna. Ledningarna kommer sannolikt inte att
läggas ner vid samma tidpunkt då de har olika krav på
täckning. Kraftledningen kräver minst täckningsdjup och
kommer därmed att förläggas sist. Kraftledningen kommer
troligen att förläggas öster om överföringsledningarna. Totalt
kommer den bredd som samtliga ledningar upptar då de är
nedlagda uppgå till cirka 20 meter, inklusive serviceväg, med
ett djup på större delen av sträckan om ca 2 m och ett största
djup på cirka 4 meter.
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Figur 2. Normalsektion överföringsledningar.

Detta samrådsunderlag behandlar endast kraftledningen och
därför beskrivs i huvudsak hur förläggningen av kraftledningen
görs.
Vid förläggning utmed sträckan där samförläggning inte sker
uppgår schaktbredden för kraftledningen till cirka 0,5 m i
botten med ca 1 m dagöppning för huvuddelen av sträckan,
se Figur 3.

Figur 3. Schematisk bild över ledningsschaktets ungefärliga utformning längs sträckan där
samförläggning inte sker.

Vid förläggning kommer intilliggande mark att tas i anspråk för
arbetsmaskiner och kabeltrummor. Merparten av
arbetsområdet förläggs oftast på en sida om schaktet.
Erforderligt arbetsområde för ett rationellt förläggningsarbete
av kraftledningen är totalt cirka åtta meter, men kan för
begränsade sträckor minskas till fyra till fem meter om starka
skäl föreligger. Korta tider för öppna schakt eftersträvas. Efter
genomförda arbeten återställs mark som påverkats så långt
som det är möjligt.
Korsning med vägar, vattendrag och andra anläggningar sker
i samråd med väghållare, anläggningsägare och krav från
myndigheter. I de fall geologiska förutsättningar medger avses
större vattendrag och större vägar korsas genom styrd borrning
för att undvika grävning i vatten eller strandkant.
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4

Generell områdesbeskrivning

Området mellan de båda stationerna begränsas i väster av
Viskan och i öster av väg 41. De södra delarna där ledningen
planeras att förläggas domineras av kuperad skogsmark med
inslag av våtmarksområden. Utmed Viskan är landskapet mer
öppet och de norra delarna av området domineras av
öppnare, flackare marker som blir alltmer bebyggda då
ledningen närmar sig Borås. Strax söder om Vinrankan passeras
Varbergsvägen och Viskan. Mitt på sträckan passeras
planerad väg 27 och i söder passeras Vikenvägen. Trafikverket
har en fastställd arbetsplan för ny väg 27 mellan Viared och
Kråkered. Bygget av vägen påbörjades i slutet av augusti 2013
(Trafikverket besökt 2013-11-12).
Väg 41 och ny väg 27 är av riksintresse för kommunikation. Den
norra delen av området utgör även riksintresse för
kommunikation – framtida järnväg, Götalandsbanan. Stora
delar av området utgör riksintresse för totalförsvaret. Inga
andra riksintressen berörs av ledningen.
Sobackens miljöanläggning omfattas av detaljplan (Borås Stad
1990-08-29). Överföringsledningarna och därmed
kraftledningen passerar in i detaljplanen för Sobackens
miljöanläggning. Elledningen strider inte mot detaljplanen,
dock krävs marklov för att kunna fälla träd vid förläggning av
ledningen. Borås Stad arbetar för närvarande med en ny
detaljplan för Sobackens miljöanläggning– Detaljplan för
Viskafors, Rydboholm 1:451, Sobacken. Samråd för
detaljplanen genomfördes under perioden 29 oktober till 2
december 2013. Kraftledningen strider inte heller mot
bestämmelserna i denna detaljplan.
De norra delarna av ledningen berör områden för detaljplaner.
Bland annat omfattas kvarteret Vinrankan av stadsplan P173
från 1946. Enligt denna får stora delar att området endast
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bebyggas för kontors-, förråds-, verkstads- eller därmed
jämförliga ändamål. Den västra sidan av Jössagatan, vilken
ledningen planeras att förläggas utmed, omfattas av stadsplan
P191. Enligt denna plan får ett område direkt väster om vägen
inte bebyggas. Ett annat område väster om vägen är
benämnt allmän plats, avsedd för park eller plantering. Plan
P1176 från 2012 avser en ändring av P191 och gäller
upphävande av gällande fastighetsbestämmelser. Även
stadsplan P167 och P99 kan komma att beröras då P167
innefattar Jössagatan norr om Viskan och P99 omfattar en del
av Varbergsgatan. Områdena som kan beröras är båda
utpekade som trafikområden i planbestämmelserna.
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5

Studerade alternativ

Koncessionsansökan kommer att omfatta en markförlagd
130 kV-ledning mellan de planerade transformatorstationerna
Sobackens miljöanläggning och Vinrankan i Borås Stad, Västra
Götalands län. Transformatorstationen vid Sobackens
miljöanläggning kommer att anläggas inom fastigheten
Rydboholm 1:451 och transformatorstationen vid Vinrankan
inom fastigheten Vinrankan 1.
På sträckan från Sobackens miljöanläggning upp till korsningen
Jössagatan – Gässlösavägen kommer ledningen att
samförläggas med överföringsledningarna mellan Sobacken
och Gässlösa reningsverk, se Figur 4. För denna sträcka har
Borås Energi och Miljö utrett två alternativa stråk. Från
Sobackens miljöanläggning går de två studerade stråken i
gemensam sträckning ca 0,6 km, varefter de avviker från
varandra och går i två alternativa stråk på en sträcka av ca 33.5 km. De återstående 2,5 km upp till Gässlösa följer
alternativen åter samma stråk. Ledningens sträckning som visas
i Figur 4 är översiktlig. Den exakta sträckningen kan komma att
förändras med hänsyn till terräng och profil samt eventuella
natur- och kulturintressen som framkommer i samband med
fördjupade inventeringar och utredningar.
För sträckan mellan Vinrankan och korsningen Jössagatan –
Gässlösavägen utreds två alternativ av Borås Elnät. Båda
alternativen följer dock Jössagatan norrut upp till Viskan, se
Figur 4. För den resterande sträckan fram till Vinrankan utreds
två olika alternativ av Borås Elnät.
Nedan beskrivs alternativen i syd-nordlig riktning med start vid
Sobacken och upp till Vinrankan.
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Gässlösa
avloppsreningsverk

Vikenvägen

Figur 4. Alternativa sträckningar för kraftledningen samt överföringsledningarna.
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5.1.1 Kriterier för utredning av alternativ
Vid framtagande av alternativ har följande beaktats:


Intrång i kända natur-, kultur-, friluftslivs- och
naturresursintressen ska i möjligaste mån undvikas.



Markförhållandena ska i så stor utsträckning som möjligt
vara goda för nedgrävning av ledning.



Intrång i trädgård i nära anslutning till bostadshus ska i
möjligaste mån undvikas.



Antalet passager med större vägar och vattendrag ska
vara så få som möjligt.



Längden på ledningen bör av kostnadsskäl vara så kort
som möjligt.

Eventuellt reparationsarbete underlättas om ledningen ligger
lättåtkomligt (dvs inte alltför långt från befintlig väg eller dylikt).

5.2

Sobacken – Jössagatan

Ledningen förläggs i samma stråk som överföringsledningarna.
På den första sträckan har de två alternativen samma
sträckning och går i den öppna ängsmarken norrut innan
ledningarna förläggs under Vikenvägen. För kraftledningen
görs detta med hjälp av styrd borrning under vägen. Därefter
passeras två bäckar. I detta område passerar sträckningen
också ett bostadshus. Vid modellflygbanan, som ligger norr om
bostadshuset, avviker stråken från varandra och alternativa
sträckningar finns upp till ca 1,3 km söder om väg 27 där de
sedan åter får en gemensam sträckning. Ledningen går
därifrån utmed en befintlig grusväg fram till planerad väg 27
som korsas genom styrd borrning. Därefter följer ledningen
återigen befintlig grusväg norrut innan den förläggs på den
östra sidan av Gässlösavägen fram till Jössagatan.
5.2.1 Alternativ Viskan
Vid modellflygbanan förläggs ledningen västerut i ett
skogsområde där befintlig väg följs bitvis. Till största delen går
dock ledningen långt från befintlig körväg genom
skogsområdet. Ledningen följer sedan på en sträcka av ca
1,7 km en mindre väg utmed Viskans dalgång norrut tills de
båda stråken åter får gemensam sträckning.
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5.2.2 Alternativ väg 41
Från modellflygbanan förläggs ledningen utmed den västra
sidan av väg 41. Efter ca 1,2 km viker ledningen av från vägen
och förläggs istället i skogsmark fram till punkten är alternativen
åter får samma sträckning. I skogsområdet går stråket till största
delen inte längs några befintliga vägar och terrängen är
kuperad längs med stora delar av sträckan.

5.3

Jössagatan – Vinrankan

Den sista delen av sträckan sker ingen samförläggning
eftersom överföringsledningarna ansluts till reningsverket, se
Figur 5, medan kraftledningen fortsätter för att anslutas vid
stationen vid Vinrankan. Förläggningen kommer att ske utmed
Jössagatan som passerar en större kyrkogård samt ett antal
mindre industritomter med bland annat byggvaruhandel och
växthus. För passage av Viskan och resterande sträcka till
Vinrankan utreds två alternativ.
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Figur 5. Alternativa sträckningar från Gässlösavägen till Vinrakan. Alternativ 1 visas i rött och
alternativ 2 visas i blått.

5.3.1 Alternativ 1 - bro över Viskan
Ledningen följer Jössagatan och Viskan passeras genom att
130 kV-ledningen samförläggs med en befintlig 10 kV-ledning
på bron över Viskan. Ledningen förläggs fortsatt utmed
Jössagatan ytterligare 50 m innan den svänger österut och
förläggs utmed Varbergsvägen ner till järnvägen där den
ansluts söder ifrån till stationen på Borås Elnäts fastighet
Vinrankan.
5.3.2 Alternativ 2 – sjökabel eller styrd borrning under Viskan
Istället för att följa Jössagatan förläggs kraftledningen på den
kortaste sträckan i riktning mot Vinrankan. Passage av Viskan
sker därmed längre västerut. Passage kan göras antingen
genom styrd borrning under Viskan eller genom att ledningen
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förläggs som sjökabel på Viskans botten. Den sista sträckan
förläggs utmed Varbergsvägen och ansluts till stationen på
Vinrankan på samma sätt som i alternativ 1.

5.4

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att kraftledningen inte byggs.
Nollalternativet innebär dock inte att överföringsledningarna
mellan Sobacken miljöanläggning och nuvarande Gässlösa
avloppsreningsverk inte byggs. Förläggningen av
överföringsledningarna innebär att konsekvenser i form av
bland annat avverkning av träd i schaktområdet kommer att
uppstå oavsett om kraftledningen byggs eller inte.

5.5

Utvärdering av studerade alternativ.

5.5.1 Samförläggning
Samförläggning med överföringsledningarna gör att inte två
olika sträckningar berörs av ledningsförläggningar utan att
ingreppet hålls samlat. På grund av detta har Borås Elnät
beslutat att samförläggning ska ske på den del av sträckan då
detta är möjligt. I tidigare skede har även alternativa
sträckningar som inte innebar samförläggning i lika stor grad
utretts. Dessa innebar alla ökade kostnader samt ökade
intrång i jungfrulig mark jämfört med de nu förespråkade
alternativen med samförläggning.
Borås Energi och Miljö har utrett de två alternativen för
överföringsledningarna. I Tabell 1 ges en sammanställning av
utvärderingen.
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Tabell 1. Sammanställning av utvärdering av alternativa stråk för överföringsledningar och kraftledning.
Intresseområde

Alternativ Viskan

Alternativ väg 41

Naturmiljö

Stråket går nära ett område i
Bråt som klassats som område
med högsta naturvärde. Stråket
passerar även, på en sträcka av
ca 3,2 km, ett område med
naturvärdesklass 1.
Innebär att 7 vattendrag
behöver korsas
Stråket passerar i direkt
anslutning till en lämning söder
om Viksvägen. Ytterligare tre
lämningar passeras i området
där ny väg 27 anläggs.
Går ca 1 800 m inom
strandskyddat område
Ledningen förläggs i
skogsområde där skog kommer
behöva avverkas på en sträcka
av ca 1,2 km. Utmed Viskan följer
ledningen en mindre väg där
avverkning kan krävas.
Kräver ca 2,7 km nyanläggning
av serviceväg.
Påverkar kommunens mark på
en sträcka av ca 4 km samt
Fortifikationsverkets mark på en
sträcka på ca 2,3 km.
Passerar nära två bostäder vid
Töllesjö
Går totalt ca 2,3 km genom
militärt område, vilket kan anses
vara ett potentiellt förorenat
område.
Passerar Viksvägen samt ny väg
27.
Ca 6,3 km

Stråket går nära ett område i
Bråt som klassats som område
med högsta naturvärde. Stråket
passerar på en sträcka av ca 1,6
km, ett område med
naturvärdesklass 1.
Innebär att 5 vattendrag
behöver korsas
Stråket passerar i direkt
anslutning till en lämning söder
om Viksvägen. Ytterligare tre
lämningar passeras i området
där ny väg 27 anläggs.
Går ca 300 m inom
strandskyddat område.
Utmed väg 41 kan avverkning av
träd komma att krävas.
Avverkning längs en sträcka av
ca 1,5 km kommer att krävas när
ledningen förläggs i ett
skogsområde.
Kräver ca 3,3 km nyanläggning
av serviceväg.
Påverkar kommunens mark på
en sträcka av ca 3,7 km samt
Fortifikationsverkets mark på en
sträcka på ca 2,3 km.
Passerar nära två bostäder vid
Töllesjö
Går totalt ca 2,3 km genom
militärt område, vilket kan anses
vara ett potentiellt förorenat
område.
Passerar Viksvägen samt ny väg
27.
Ca 6 km

Arkeologi

Strandskydd
Naturresurser

Tillgänglighet
Markägare

Bostäder
Förorenade områden

Korsning av större vägar
Längd på ledning

Borås Energi och Miljö har beslutat att överföringsledningarna
ska förläggas enligt alternativ väg 41. Detta alternativ har
bedömts mest lämpligt med hänsyn till bland annat naturmiljö
och intrång i strandskyddsområde, samt med hänsyn till
ekonomiska aspekter.
5.5.2 Jössagatan – Vinrankan
Alternativ 2 medför en kortare sträcka än alternativ 1, vilket är
fördelaktigt ekonomiskt. Passage av Viskan genom styrd
borrning medför dock relativt höga kostnader varför
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förläggning med sjökabel på Viskans botten antas medföra
lägst kostnader. Detta innebär dock risk för bland annat
grumling i samband med förläggning. Alternativ 2 innebär
också intrång i strandskyddat område samt att tidigare
opåverkad mark tas i anspråk på Viskans södra strand. Detta
undviks med alternativ 1 då ledningen förläggs utmed
befintliga vägar. Utmed sträckningen för alternativ 1 passeras
också ett antal flerfamiljshus på avstånd av ca 40 m. Detta
undviks med alternativ 2.
Beslut avseende val av alternativ för sträckan JössagatanVinrankan kommer att göras efter samråd, med hänsyn till
inkomna synpunkter, samt efter genomfört platsbesök och
naturinventering.

19(32)

6

Miljöförutsättningar och konsekvenser

I Figur 6 visas alternativa stråk för den planerade kraftledningen
samt utpekade intressen i området. I följande avsnitt beskrivs
intresseområden avseende landskap, naturmiljö, kulturmiljö och
friluftsliv i området från Sobackens miljöanläggning och upp till
Vinrankan, dvs från söder till norr. För sträckan där
samförläggning kommer att ske beskrivs i huvudsak
konsekvenserna på grund av alternativ väg 41 eftersom det är
detta alternativ som Borås Energi och Miljö beslutat att gå
vidare med för förläggning av överföringsledningar. Stråken
som visas i Figur 6 avser inte exakt lokaliering för ledningen utan
kan komma att justeras i senare skede baserat på vad som
framkommer under den fortsatta projekteringen.
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Figur 6. Alternativa sträckningar samt utpekade intressen i området.
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6.1

Landskapet och övrig markanvändning

6.1.1 Förutsättningar
Den södra halvan av markområdet mellan Sobackens
miljöanläggning och Vinrankan består till merparten av
obebyggd, kuperad skogsmark med inslag av
våtmarksområden. Den norra halvan av markområdet mellan
de båda stationerna består av öppnare, flackare marker som
blir alltmer bebyggda då ledningen närmar sig Borås.
Strax söder om Vinrankan passeras Varbergsvägen och Viskan.
Mitt på sträckan passeras planerad väg 27. Trafikverket har en
fastställd arbetsplan för ny väg 27 mellan Viared och Kråkered.
Bygget av vägen påbörjades i slutet av augusti 2013
(Trafikverket besökt 2013-11-25).
Ny väg 27, som kommer att korsa ledningen vid Bråt, och väg
41 är båda av riksintresse för kommunikation. Den norra delen
av området utgör även riksintresse för kommunikation –
framtida järnväg, Götalandsbanan. Vid Bråt finns skjutfält som
är av riksintresse för totalförsvaret. Även påverkansområdet
däromkring omfattas av riksintresset. Inga andra riksintressen
berörs av ledningen.
6.1.2 Konsekvenser
Inför förläggning av ledningen kommer träd att behöva
avverkas inom lednings- och arbetsområde. Inga träd kan
återplanteras ovan, eller i direkt anslutning till, ledningen. En
öppen ledningsgata med lägre vegetation kommer därmed
att skapas längs med ledningen där denna går i skog.
Riksintressen för kommunikationer kommer att korsas vid ny väg
27 och förläggning kommer att ske längs med väg 41.
Ledningen förläggs enligt Trafikverkets gällande riktlinjer
avseende korsning av väg. Ledningen anses därmed inte ha
någon inverkan på riksintressena.
Markanvändning i ledningarnas omedelbara närhet kommer
att regleras genom markupplåtelseavtal som vid ett senare
tillfälle kan ligga till grund för en ansökan om ledningsrätt hos
Lantmäterimyndigheten.
Ledningssträckan berör ett antal detaljplaner, se avsnitt 4.
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6.2

Naturmiljö

6.2.1 Förutsättningar
Sträckan berör inga områden av riksintresse för naturmiljö,
Natura 2000-områden eller befintliga naturreservat. Borås Stad
har planer på att inrätta ett naturreservat beläget ungefär mitt
på sträckan. I den norra delen av sträckningen kommer
ledningen att passera ca 30 m från en barrskog utpekad som
naturvärde.
Inga andra områden utpekade i Länsstyrelsens eller
Skogsstyrelsens inventeringar berörs.
Vid Töllesjö korsas två bäckar/diken. I området mellan där väg
41 lämnas och det militära övningsområdet nås korsas
våtmarker och bäckar. Vid det militära övningsområdet
passerar ledningen längs med en väg inom strandskyddat
område för Viskan. Vägen ligger mellan Viskan och ledningen,
sträckan är cirka 300 m.
Ett större område utmed Viskan är i Borås Stads översiktsplan
(Borås Stad 2006) utpekat som innehavande naturvärde,
klass 1. Inom detta område finns också två mindre områden
som har klassats ha största naturvärde, se Figur 6. Området
Osdal/Bråt är även utpekat I Borås Stads förslag till
Grönområdesplan (Borås Stad 2011-09-30). Naturområdet vid
Osdal/Bråt domineras av öppna hedmarker, som nyttjas som
övningsfält med skjutbanor. Området har stor betydelse för
fågellivet (Borås Stad 2011-10-26).
Strax söder om den planerade stationen vid Vinrankan
passeras Viskan. Viskan omfattas av miljökvalitetsnormer för
ytvatten och är utpekad som innehavande högsta naturvärde
i Borås Stads förslag till grönområdesplan (Borås Stad 2011-1026).
6.2.2 Konsekvenser
Inga riksintressen för natur, befintliga naturreservat eller Natura
2000-områden berörs av den planerade ledningen.
Ledningen kommer att förläggas inom naturområdet
Osdal/Bråt på en sträcka av ca 1,6 km. Eventuella
konsekvenser kommer att kartläggas närmare inför
framtagandet av MKB. I samband med detta kommer också
en naturinventering att genomföras.
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Totalt kommer ledningen att korsa ca 5 mindre vattendrag
samt Viskan. I samband med förläggningen av ledning kan
grumling uppstå. Åtgärder för att minimera grumlingen
kommer att vidtas. Om Länsstyrelsen anser att det är lämpligt
kommer en anmälan om vattenverksamhet att göras för de av
de aktuella bäckarna/diket där det rekommenderas.
Ledningen anläggs inom strandskyddsområde utmed Viskan.
En väg kommer att vara belägen mellan ledningen och Viskan,
vilket innebär att ledningen inte kommer att ha någon kontakt
med Viskans stränder vare sig vid anläggnings- eller
driftsskedet. Om Borås Stad anser att det krävs kommer
strandskyddsdispens att sökas för förläggning av ledningen.
Passage av Viskan föreslås ske antingen genom att ledningen
läggs längs med befintlig bro för Jössagatan, alternativt kan
ledningen förläggas under Viskan genom styrd borrning. Några
negativa konsekvenser för de naturvärde som finns i, och i
direkt anslutning till ån bedöms därmed inte uppkomma.
Ytterligare ett alternativ som kommer att utredas vidare i
samband med framtagande av MKB är förläggning av
sjökabel på Viskans botten.

6.3

Rekreation och friluftsliv

6.3.1 Förutsättningar
Inga riksintressen för rekreation och friluftliv berörs. Ledningen
kommer att gå genom strövområdet Osdal/Bråt som är
utpekat i Borås Stads förslag till grönområdesplan. Området
används för promenader, ridning och hundträning mm.
Ledningen kommer söder om Osdal/Bråt att korsa en skogsväg
som utpekas som ett ”rött stråk” i grönområdesplanen. Ett ”rött
stråk” markerar ett stråk som människor använder i, och som
utgång till, viktiga strövområden (Borås Stad 2011-10-26).
Ledningen kommer att gå i kanten av S:t Sigfrids Griftegård,
vilket är Borås största begravningsplats. Kyrkogården har friluftsoch stadsvärden (Borås Stad 2011-10-26).
6.3.2 Konsekvenser
Under byggtiden kommer framkomligheten längs de berörda
vägarna att vara nedsatt och buller kan förekomma. Efter
byggnation kommer vägar och områden att kunna nyttjas som
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tidigare. En öppen ledningsgata kommer att finnas kvar ovan
ledningen.

6.4

Kulturmiljö

6.4.1 Förutsättningar
Det förekommer ett fåtal fasta fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar längs ledningssträckan. Nedan
beskrivs vilka lämningar som identifierats i ledningens närhet
(Riksantikvarieämbetet besökt 2013-12-18). Lämningarna
redovisas i Error! Reference source not found..
Strax norr om Sobackens miljöanläggning passeras en övrig
kulturhistorisk lämning i form av en långsträckt stensträng
utgörande en odlingsvall samt en kvarnplats, Kinnarumma 55.
Vid genomförd arkeologisk utredning för Sobackens
miljöanläggning konstaterades att inga ytterligare antikvariska
insatser i det undersökta området (öster om väg 41 och söder
om Viksvägen) bedömdes nödvändiga (UV Väst 2011).
Där ledningen ska passera under ny väg 27 finns tre
arkeologiska objekt. Två av dessa förundersöktes i samband
med projekteringen av ny väg 27 (UV Väst 2009). Bytomten
Borås 143 utgör ett bevakningsobjekt. Boplatsen Borås 146
upptäcktes vid förundersökningen och utgör en fast
fornlämning. Vid förundersökningen konstaterades att någon
ytterligare undersökning av området inte var vetenskapligt
motiverad. Den tredje lämningen, Borås 65:1, är en fyndplats
som utgör en övrig kulturhistorisk lämning. Borås 65:1 berördes
av en arkeologisk utredning från 1996. Vid denna utredning
konstaterades att det bortsett från några få fynd inte fanns
några anläggningar eller fynd från något förhistoriskt skede i
området, och att marken dessutom var kraftigt förstörd av den
militära övningsverksamheten (UV Väst 1996). Söder om
Vinrankan, i kanten av Varbergsvägen, finns en kulturhistorisk
lämning i form av ett vägmärke.
Kvartetet Vinrankan ingår i en kulturhistorisk miljö upptagen i
Borås Stads inventering (Borås kommun och Regionmuseum
Västra Götaland 2001).
6.4.2 Konsekvenser
Vägmärket vid Vinrankan kommer inte att beröras av
ledningen och påverkan kan därmed undvikas. Enligt de
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genomförda utredningarna och undersökningarna är inga fler
undersökningar motiverade vid de kända lämningar som
ledningen tangerar. Vid kontakt som Borås Energi och Miljö haft
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har Länsstyrelsen dock
påpekat att det kan krävas en översiktlig arkeologisk utredning
av delar av sträckan (fastigheterna Osdal 2:1, Osdal 2:4 och
Rydboholm 1:342). Detta på grund av de kända lämningar
som redovisats ovan (Borås Energi och Miljö 2013-01-25).

6.5

Naturresurser

6.5.1

Förutsättningar

Yt- och grundvatten

Viskan omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten (Från
centrala Borås ned till Svaneholm SE639695-132623) (VISS
besökt 2013-12-18). Den föreslagna sträckan berör inga vatten
som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
(Naturvårdsverket 2002-04-19, Länsstyrelsen Västra Götalands
län 2002- 08-09).
Ledningen passerar en grundvattenförekomst som omfattas av
miljökvalitetsnormer för grundvatten (Borås SE640273-132849)
(VISS besökt 2013-09-12).
Förorenad mark

Borås Energi och Miljö har låtit genomföra en sammanställning
av kunskapen avseende förorenad mark längs sträckan (Borås
Energi och Miljö 2013-01-25). De berörda fastigheterna
klassades med avseende på risk för att markföroreningar kan
förekomma. På flertalet av de berörda fastigheterna bedöms
risken för förekomst av förorenad mark som måttlig.
6.5.2

Konsekvenser

Yt- och grundvatten

Passage av Viskan föreslås ske antingen genom att ledningen
samförläggs med befintlig 10 kV-ledning längs med bron för
Jössagatan, alternativt kan ledningen förläggas under Viskan
genom styrd borrning eller förläggas som sjökabel på botten.
Någon påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten
förväntas därmed inte. Schakt för elledning sker grunt och
förväntas inte påverka grundvattenförekomsten vare sig i
bygg- eller i driftsskede. Ledningen påverkar således inte
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för grundvatten.
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Förorenad mark

Vid fastigheten Osdal 2:4 har försvaret haft verksamhet under
lång tid, såväl skjutfält som skjutbanor. På grund av det kan
oexploderad ammunition förekomma. Detta medför att en
sanering och efterbehandling av området måste genomföras
före schakt för ledning kan utföras. Massorna vid skjutbanorna
är sannolikt förorenade och prover får tas för att avgöra korrekt
hantering av dessa vid schakt.
Vid de fastigheter där risken för föroreningar bedöms som
måttlig kan det bli aktuellt med provtagning före/vid schakt för
att avgöra korrekt hantering av massor.
För samtliga grävningsarbeten gäller att om en misstänkt
förorening påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och
Miljöförvaltningen, Borås Stad kontaktas.

6.6

Elektromagnetiska fält

6.6.1 Förutsättningar
Kring kraftledningar alstras elektromagnetiska fält (EMF). EMF är
ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska
fält alstras av spänning och mäts i volt/meter (V/m). Elektriska
fält avskärmas av vanliga material som exempelvis trä och
metall. De magnetiska fälten alstras av elektriska strömmar och
mäts i tesla (T). Magnetiska fält är svårare att skärma av än
elektriska fält och de kan passera igenom de flesta vanliga
material.
EMF uppkommer vid generering, överföring och distribution
samt slutanvändning av el och påverkas av fasledarnas
inbördes avstånd, strömmen i ledarna och avståndet mellan
ledarna. Det finns många former av elektromagnetisk strålning
eller elektromagnetiska vågor omkring oss i vår dagliga miljö,
allt från det statiska jordmagnetiska fältet till de energirikare
fälten; exempelvis synligt ljus, röntgenstrålar och kosmisk
strålning.
Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater och
kraftledningar kallas växlande magnetfält. Denna typ av
magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som, vid
mycket starka fält, kan påverka kroppens nervsignaler. Det
råder idag stor samstämmighet om hur starka magnetfält som
krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel
nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger
dock långt över vad som normalt finns i vår omgivning.
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Däremot finns osäkerhet kring barnleukemi och exponering för
magnetfält från kraftledningar.
Eftersom hälsoeffekter från magnetfält från kraftledningar på
lång sikt inte helt kan uteslutas har svenska myndigheter valt att
rekommendera en viss försiktighet både för allmänheten och i
arbetslivet.
Eftersom gränsvärden saknas är det Borås Elnäts policy att
tillämpa de rekommendationer som Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, och Statens
Strålskyddsinstitut formulerat:


Sträva efter att utforma eller placera nya
kraftledningar och elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.



Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor
nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.



Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från
vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor
respektive aktuella arbetsmiljöer.

Åtgärderna måste kunna genomföras till rimliga kostnader.
(Arbetsmiljöverket med flera 2009)
6.6.2 Konsekvenser
Styrkan på fältet varierar beroende på om kraftledningen är
utförd som luftledning eller jordkabel. Vid förläggning av
jordkabel placeras ledarna väldigt nära varandra, varför det
resulterande fältet blir avsevärt mycket mindre än vid
utförande med luftledning. Ledningens skärm jordas i ena
änden och därigenom så avskärmas det elektriska fältet.
Det bästa sättet att minska magnetfält är att förlägga tre faser
så tätt ihop som praktiskt möjligt. Teoretisk blir magnetfältet 0 µT
om de tre faserna ligger i samma punkt.
Den aktuella ledningen kommer att utföras som markförlagd
ledning med tre faser tätt ihop. Detta innebär, som beskrivs
ovan, att EMF-fältet är kraftigt reducerat och redan på korta
avstånd understiger 0,4µT.
Den förordade sträckningen innebär sägas att ledningen
kommer att passera två bostadshus i anslutning till Töllesjö, samt
i relativ närhet av ett antal flerfamiljshus s om alternativ 1 väljs
mellan Jössagatan och Vinrankan. Ledningen kommer inte att
passera i närheten av några skolor eller förskolor.
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Magnetfältsberäkningar kommer att genomföras i samband
med framtagandet av MKB.

6.7

Nollalternativ

6.7.1 Förutsättningar
Nollalternativet innebär att kraftledningen inte byggs.
Nollalternativet innebär dock inte att överföringsledningarna
mellan Sobacken miljöanläggning och nuvarande Gässlösa
avloppsreningsverk inte byggs.
Förutsättningarna vad gäller nollalternativet är de samma som
anges under respektive ämnesavsnitt ovan.
6.7.2 Konsekvenser
Förläggningen av överföringsledningarna mellan Sobacken
och Gässlösa reningsverk medför att många av de
konsekvenser som beskrivs ovan skulle uppstå trots att den nya
kraftledningen inte byggs. Överföringsledningarna kräver bland
annat ett större schaktområde än vad som krävs för
förläggning av kraftledning. Därmed kan konsekvenserna, i
form av bland annat avverkning av träd, förväntas uppstå
längs sträckan oavsett om kraftledningen byggs eller inte.
Efter att EMC-anläggningen har tagits i drift krävs en högra
kapacitet i elnätet. Borås Elnäts planerade 130 kV-kraftledning
mellan Sobacken och Vinrankan är därför en förutsättning för
att överföringen mellan den nya anläggningen och Borås stad
ska fungera effektivt och bidra till att trygga elförsörjningen i
Borås centralort. Ledningen är således av stort allmänintresse.

29(32)

7

Fortsatt arbete

Efter genomfört samråd kommer en samrådsredogörelse att
sammanställas med samtliga synpunkter som inkommit under
samrådet. Samrådsredogörelsen tillsänds Länsstyrelsen för att
de ska ta beslut om projektet innebär så kallad betydande
miljöpåverkan eller inte.
Efter samrådet bestäms den exakta sträckningen med hänsyn
tagen till de eventuella synpunkter som framkommit under
samrådet. Till ansökan tas en MKB fram där ledningens
miljöpåverkan utreds vidare med avseende på de intressen
som berörs. I samband med detta kommer även en översiktlig
naturinventering att utföras. MKB, teknisk beskrivning mm
sammanställs till den slutliga koncessionsansökan.
Koncessionsansökan bedöms kunna lämnas in till
Energimarknadsinspektionen under våren 2013. Efter att
ansökan lämnats in ger Energimarknadsinspektionen berörda
möjlighet att yttra sig över ansökan och tillhörande handlingar i
form av MKB etc. Därefter tar Energimarknadsinspektionen
beslut om huruvida nätkoncession för linje kan meddelas eller
inte.
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Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planändring Hässlehus 13
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget om högre byggnadshöjd för
fastigheten Hässlehus 13.
Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen att avsteg från parkeringsnormen är
lämpligt i detta fall med god anslutning till kollektivtrafik, utbyggt gång- och
cykelvägnät och många andra parkeringsmöjligheter. Detaljplanen ska antas i
Kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS
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TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se
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BN2013-1551

Ändring av
Detaljplan för Hässleholmen
HÄSSLEHUS 13 Borås Stad
Tillägg till planbeskrivning

1. Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 2013-09-23 (§428)
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra
detaljplanen för Hässleholmen, HÄSSLEHUS 13,
Borås Stad, Västra Götalands län, P395, laga kraft
1972-11-23. Samhällsbyggnadsnämnden gav den
2013-10-23 (§331) Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplaneändring för ovanstående detaljplan.

2. Handlingar
De ursprungliga planhandlingarna, P395, som vann
laga kraft 1972-11-23 ska läsas tillsammans med de
tillkommande, BN2013-1551, Tillägg till planbeskrivningen och Tillägg till plankartan.

3. Planändringens syfte
Lokalförsörjningsförvaltningen vill samlokalisera
Stadsdel Öster med Bodaskolan. Detta för att kunna
samordna funktioner och lokalytor, samt åstadkomma
en ökad vuxennärvaro på skolan. Då behövs ytterligare
kontorsytor som löses genom en påbyggnad.

5. Konsekvenser
Genom planändringarna kan påbyggnaden uppföras
enligt de höjdangivelser som justerats i plankartan.
Höjdangivelsen på plankartan har justerats med 6,5
meter. Planändringarna medför också att miljöhus
tillåts. Den tillkommande verksamheten kräver fler
parkeringsplatser än vad som finns i dagsläget.
Det löses delvis genom att utöka antalet parkeringsplatser inom planområdet där det finns parkering idag.
Det saknas dock ca 10-20 parkeringsplatser enligt
gällande parkeringsnorm.
Rådande parkeringsnorm (från 1998) skulle innebära
att ytor avsedda för barnens utomhusmiljö behöver
tas i anspråk för att användas till parkering för tillkommande verksamhet. Därför förordas ett avsteg från
parkeringsnormen. Avsteget har även stöd i PBL kap
8 §9 ”Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att
ordna både friyta och parkering, ska man i första hand
ordna friyta.” Med tanke på goda gång-, cykel- och
kollektivtrafik-möjligheter bedöms de föreslagna
antalet park-eringsplatser (125, där 65 är inom
planområdet) vara tillräckligt. Att verka för ett hållbart
samhälle genom ett minskat bilberoende och istället
uppmuntra miljövänliga resor är i linje med Borås
Vision 2025 och Borås Stads Miljömål.

4. Ändringar i plankartan
Högsta byggnadshöjd är ändrad för den berörda
byggnaden, där bestämmelser som inte ska gälla längre
är överkryssade och tillagda bestämmelse visar nu
gällande tillåten byggnadshöjd. Planändringen möjliggör en påbyggnad för kontorsytor ovanpå högstadiebyggnaden. Bestämmelsen för prickmark är ändrad för
att tillåta parkering samt att miljöhus får byggas.
Planändringen möjliggör en tillkommande verksamhet som medför ett ökat parkeringsbehov, samt möter
dagens krav på sophantering.
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