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Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund och
revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
Resultatet för år 2013 är – 288 tkr och det egna kapitalet uppgår till 6 665 tkr.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2013-01-01 - 2013-12-31

Inledning och ändamål
Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210)
under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar
som parter. Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka tillsammans och komma
närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen bedrivs genom ett
fristående samordningsförbund där parterna är representerade.
Sjuhärads samordningsförbund omfattar sedan 2011 ett område med ca 210 000 invånare.
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda svara för en finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och
berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma
resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde
ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Årets verksamheter
Strukturövergripande samverkan
Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation och oftast utförts av personal med
grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. Utöver olika grad av kontakter med primärvård
och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan har verksamheterna ofta
samverkat med individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Dessutom har flertalet
haft kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet.
I vissa verksamheter köptes tjänster som utförts av personal med grundanställning i vård eller hos
Arbetsförmedlingen. Under året har inga tjänster finansierats för personal hos Försäkringskassan,
vilka istället i förekommande fall medverkat inom sina ordinarie uppdrag. En verksamhet som i sin
helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet är ett myndighetsteam som möter
samordningsbehov kring patienter med komplex problematik hos Boda vårdcentral. Vid
Svenljunga vårdcentral har en annan form av strukturövergripande samverkan utvecklats under
året vilket bidrar till att samtliga utökar sina kunskaper om övriga parters uppdrag och möjligheter.
Även om verksamheten i Svenljunga inte formaliserats med avtal är det en positiv trend. Dessa
grupper liksom övriga verksamheter med blandad personalgrupp värderar att kunskapsutbytet och
träffarna bidrar till strukturövergripande samverkan.
Konferenser har riktats till personal inom de samverkande parterna samt andra personer i
beslutsposition (tex dialogträffar som genomfördes i alla kommuner i April). Medarbetare,
handläggare och beslutsfattare från samtliga parter bidrog till att stärka kunskap om varandras
förutsättningar och gemensamma utvecklingsbehov.
En blandning av politiker, chefer och medarbetare har vid olika sammankomster deltagit i
grupperingar med strukturövergripande syfte. (konferenser, styr/arbetsgrupper etc).
6 maj hölls ett transnationellt event med besökare från andra länder och svenska ungdomar som
tidigare varit utlandspraktikanter som föreläsare jämte projektets personal.
Vid samordningsförbundens dag 23/10 deltog ca 150 personer. Socialförsäkringsministern höll ett
öppningsanförande och därefter varvades workshop med aktuella föreläsningar. Ett annat mycket
populärt inslag under dagen var den psykiater som slutligen avrundade dagens överläggningar.
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Även vid andra tillfällen under året har riksdagsledamöter besökt verksamheter och möten.
En temaföreläsning om jämställdhet arrangerades i projekt Kruts regi den 16/12.
Flera informationsträffar för mindre sällskap har också ägt rum i både projektets egna lokaler samt
lånade. Bland de mer kreativa mötesplatserna som nyttjats finns tex kallbadhuset i Ulricehamn
och konstmuseets ateljé i Borås. Utöver de träffar som Samordningsförbundet ansvarat för har
dialogmöten och föreläsningar skett till olika grupper av personal hos de olika parterna samt i olika
politiska sammanhang dit samordningsförbundet bjudits in, men dessa har inte räknats in ovan.
Flera verksamheter har också under året bidragit till marknadsföring genom att media
uppmärksammat olika insatser eller genom olika former av öppet hus och föredrag vid egna och
externa arrangemang samt politiska samlingar etc.
Förbundet har under året lämnat in två ansökningar till ESF. Ansökan om del-implementering till
projekt Krut beviljades. I samband med skrivningsarbetet arrangerades en samverkansträff för att
underlätta samarbeten mellan alla parter i Sjuhärad som planerade att lämna in ansökan till ESF.
Gällande kvalitetsutvecklingsarbetet i relation till Jobb Borås har delar av budgeterade medel
nyttjats. Förbundschef och projektledare för Krut har fört en nära dialog med enhetschef och
verksamhetsutvecklare i Borås Stad. Verksamhetsutvecklaren har därefter bearbetat flöden och
processer och utvärderings konsulter har löpande följt arbetet. Utvecklingen har en stark koppling
till Lotsen som 2014 helt kommer att integreras i denna nya verksamhet.
En för året ny strukturövergripande verksamhet har initierats med fokus på sociala företag. Dels
för att direkt stödja och utbilda den del av målgruppen som driver de sociala företagen och dels för
att kartlägga vilka tjänster det offentliga (främst förbundets parter) har behov av och som de
sociala företagen skulle kunna leverera. Coachande administration och olika former av
utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan från juli-december. Kurser och
information kring Arbetsrätt och Marknadsföring är exempel på genomförda utbildningar.
Kartläggningstjänsten upphandlades och genomfördes under hösten.
Individinriktade insatser
Verksamhetsplanen anger att rehabilitering med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer
med behov av samordnat stöd och detta har främst skett genom individuellt anpassade insatser.
Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer mellan 18-64 år som
är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter.
Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många
som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit.
Vissa verksamheter har haft avgränsade målgrupper. Målgrupper, arbete och metoder har följt de
aktivitetsplaner som finns upprättade till respektive avtal. Korta beskrivningar följer nedan:
Projekt Krut i samtliga kommuner
Under 2013 har verksamhetsfokus varit samverkan och metodutveckling inom projekt Krut.
Utvecklingsområdet för projektet är främst för personer med psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättningar och ungdomar som har svårigheter att finna inträde på arbetsmarknaden.
Kanslipersonalen har stöttat delprojektverksamheterna med administration och strukturövergripande insatser som tex tillgänglighet och jämställdhet. Utöver den finansiering som
tillkommit från ESF, Europeiska socialfonden, har flera av förbundets övriga verksamheter
bidragit med medfinansiering genom att i nya delar stödja deltagare och metodutveckling inom
projektet. (Gröna vägen, Lotsen och Aktiv hälsa i Bollebygd och Borås har inte medfinansierat,
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medan Arbetsträning i Herrljunga, Svenljunga, och Vårgårda till fullo har medfinansierat och
därutöver har övriga verksamheter delvis medfinansierat projektets insatser.)
Krutprojektet påbörjades 2012 och kommer att avslutas i nuvarande form under 2014. Under 2013
har dock en ansökan om delimplementering ansökts och beviljats. Bedömningen är att framförallt
de transnationella aktiviteterna kommer att behöva extra resurser för att lyckas i implementeringsprocessen. Projektet har uppmärksammats positivt av inte minst ESF och förhoppningen är att
fortsatt kunna bedriva de mest framgångsrika verksamheterna även utan stöd av ESF.
Aktiv Hälsa i samtliga kommuner
Aktiviteten har fortsatt att erbjudas och utvecklas även i de områden som inte erbjudit Aktiv hälsa
innan det tillkom inom projekt Krut. I Borås är Primärvården Södra Älvsborg sedan tidigare
utförare i Friskis & Svettis lokaler och på övriga platser är respektive kommun utförare i egna eller
hyrda lokaler. Under året har även externa hälsoföretag involverats. Deltagare i Svenljunga har tex
under en period kunnat ta del av gym-verksamhet under ledning av fristående företag. Därmed har
det kanske blivit än tydligare att verksamheten fokuserar på det friska och 75 % av deltagarna
självskattar här en ökad känsla av sammanhang, som brukar anses vara en viktig hälsofaktor.
Deltagare har vid fullföljande varit inskrivna i aktiviteten under 12 veckor i följd. Ett flertal fysiska
aktiviteter har skett varje vecka på bestämda tider och tanken har varit att deltagaren som vid ett
arbete ska komma upp på morgonen, få struktur på vardagen samt ta eget ansvar, tex för att ta
kontakt vid förhinder. Försäkringskassan initierar det stora flertalet deltagande och oftast
remitterar även kommunerna många. (Vilket tex i Bollebygd motsvaras av 80% medan den egna
kommunen, som ett undantagsexempel, inte remitterat någon.) Flera deltagande har i sin
handlingsplan haft att parallellt med annan verksamhet delta i Aktiv hälsa.
Byggstenen i Tranemo
Deltagare har generellt varit inskrivna på Byggstenen upp till 3 månader. Tranemo kommun är
huvudman för verksamheten som har finansierats med stöd av förbundet sedan 2006, med
tydligare pre-rehab inriktning sedan januari 2010.
Verksamheten har erbjudit varierande arbetsuppgifter kopplade till iordningställande och
försäljning av skänkta begagnade kläder, husgeråd, möbler mm.
I samverkan med resurser inom projekt Krut har viss överbryggning mot extern praktik eller arbete
kunnat ske genom så kallad arbetsstödjare.
Gröna Vägen i Borås
Tekniska förvaltningen i Borås Stad har (med hel finansiering från förbundet) utfört verksamheten.
Tidsbegränsning har skett till 12 veckors deltagande per individ och avgränsning har fortsatt varit
deltagare med stressrelaterad problematik. Intag av nya deltagare har kontinuerligt skett var tredje
vecka enligt årets planläggning och de flesta remitteras via Försäkringskassan även om
upplevelsen är att vården allt oftare tagit inledande initiativ. Flertalet inskrivna upplevs ha haft en
mycket oviss arbetskapacitet initialt.
Verksamheten har före sommaren haft två arbetsplatser att tillgå: växthuset Eken på Ramnalid och
Ramshulan på Rya åsar. Därutöver har även vistelser förlagts till naturen. Såväl remittenter som
deltagare har påvisat ett stort värde med den gröna inriktning och lugna miljö som erbjudits och
efter sommaren bedrivs verksamheten uteslutande vid Rya åsar. Bytet till Björbostugan istället för
Ramnalids växthus innebär allt igenom en lugnare miljö och verksamheten har inordnats väl efter
de olägenheter som förändringar och flytt också medfört. ”Naturen, rymden och lugnet här uppe
är otroligt – här kan man lyssna till tystnaden…och sej själv” Bytet skedde under sommaren för
minsta negativa inverkan för inskrivna deltagare.
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Kartläggning och arbetsträning i Herrljunga, Mark, Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda
Vid respektive arbetsmarknadsenhet har bedrivits olika verksamheter med delfinansiering från
samordningsförbundet. I Svenljunga har arbetsterapeut, hälsoutvecklare och sjuksköterska arbetat i
ett team, och flera av deras deltagare har erbjudits platser i den nyutvecklade vintagebutiken. Även
näringslivet har upplåtit arbetsträningsplatser där teamet i samverkan kunnat kartlägga
individernas stödbehov och bistå i utveckling vid behov. Arbetsförmedlingen har remitterat 55%
av teamets deltagare. Då teamet inte kan ta emot många parallellt har enstaka personer fått vänta
några få veckor inför deltagande.
I Mark har kommunens organisationsförändringar påverkat arbetsmarknadsenheten. Under hösten
beslutade kommunen att enbart bedriva åtaganden inom ESF-projekt vidare vilket innebär att stora
delar av den verksamhet som finansierats genom förbundet kommer att bedrivas av en annan aktör
efter 2013. Förändringarna har påverkat utförandet av verksamheten. Den har pågått hela året men
personalomsättning har till viss del inverkat negativt med oklarheter och köer till följd.
Övriga aktiviteter har byggt vidare på tidigare verksamheter inom respektive arbetsmarknadsenhet.
Flera har kompletterat med nya verksamhetsvarianter. Exempelvis utflykter och alla förberedelser
som deltagare kan involveras i i samband med sådant samt fler varianter av matlagning och
kreativt skapande. Målning, textilarbete eller annat hantverk har exempelvis kombinerats med
samtal enskilt och i grupp för att ge bas till både fysiskt och psykiskt stimulerande moment.
Alla parter är delaktiga i remitteringar, men till mindre del sker det direkt från vården, vilket också
är logiskt med tanke på Försäkringskassans samordningsansvar.
Inskrivningstiden och insatserna har anpassats efter deltagaren. Uppdragsgivaren har angett
uppdrag och syfte vid ansökan. Vid remittering ska deltagare bedömas klara ett arbete eller studier
inom 6-18 månader från inskrivning, givet att de utvecklas genom lämpligt sällskap, stöd och
aktivering. Flertalet ärenden har inletts med att aktuella handläggare tillsammans med repektive
deltagare planerat omfattningen och personliga anpassningar. Arbetstiden har som vid flera andra
aktiviteter ofta varit låg från början (under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas.
Lotsen i Borås - modell för utveckling av och integrering i Jobb Borås
Lotsen startade som en samverkansaktivitet 2007 och Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad har varit
huvudman. En styrka med verksamheten är att personalen har blandade kompetenser samt
erfarenhet och kunskap om olika myndigheter. Arbetsförmedlingen har varit medverkande med
uthyrd personal och personal som inom det ordinarie uppdraget haft sin dagliga placering i Lotsens
lokaler. Lotsen har under året alltmer inkluderats i arbetet som utvecklas inom Jobb Borås och i
takt med detta har även formerna för Arbetsförmedlingens medverkan förändrats. Lotsens
personalgrupp återfinns nu fördelad med spridning till samtliga steg/moment som ingår i Jobb
Borås. Tiden för individernas deltagande har varierat från ca 3 månader upp till 1 år, eller längre.
Flödet för hur en deltagare tas emot av en handläggare och därefter får stöd i utveckling genom
aktiviteter individuellt och i grupp fram till en arbetsplatsplacering är i stort lika som tidigare, men
vad övergången till en större enhet kommer att innebära har varit en central fråga för personalen
under 2013. Lotsen har under året tagit emot studiebesök, och studiebesök och möten har även ägt
rum hos Jobb Borås. Även om oro har för vad som riskerar försvinna har förekommit i det första
övergångsskedet gav samverkansaktörerna mot slutet av året en positiv bild av Jobb Borås samlade
resurser och ser fram emot att delar av det koncept Lotsen format nu kan erbjudas till fler.
Ung Kraft i Bollebygd
Kommunen är utförare av och personalen samverkar inom uppdragen om Ung Kraft, Krut och
Aktiv hälsa. Många gånger kompletterar verksamheterna varandra. Inskrivningstiden har som i
flera andra verksamheter anpassats efter deltagaren, med en beräknad sluttid inom 18 månader.
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Aktiviteten har utgjort en mötesplats som stimulerat ungdomar med coachande samtal, sociala
kontakter och arbetssökaraktiviteter. Främst den egna kommunen och därefter Arbetsförmedlingen
har huvudsakligen varit remittenter.

Uppföljning av budgetriktlinjer och mål
Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.
Vissa aktiviteter har som planerat registrerat antal deltagare anonymt då dessa inte har haft som
direkt inriktning att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt
bidragit till detta genom ökad anställningsbarhet).
Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförligare uppgifter som efter utskrivning
ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.
Personer med exempelvis skyddad identitet har även i dessa verksamheter undantagits från
registrering och istället noterats anonymt.

Deltagarantal

Insatsnamn
Totalt

Budget
antal
delt

Antal
delt

Antal
unika
delt

Antal
nya
delt

Antal
avslut
delt

Antal
nya
anonyma

1 043

960

949

514

547

370

Aktiv hälsa i Herrljunga

24

28

Aktiv Hälsa i Tranemo

15

22

Aktiv hälsa i Ulricehamn

25

66

Aktiv Hälsa i Vårgårda

26

50

Aktiv vardag Bollebygd

25

11

Aktiv vardag Mark

45

53

Aktiv vardag Svenljunga

45

77

Aktivt Borås

75

Byggstenen

48

41

36

34

32

Gröna Vägen

40

43

43

37

32

Kartläggning/Arbetsträning i Mark

75

81

81

45

53

KRUT Bollebygd

25

31

31

15

11

180

266

263

132

119

KRUT Herrljunga

24

32

32

16

26

KRUT Mark

20

21

21

10

10

KRUT Svenljunga

25

39

38

28

23

KRUT Tranemo

15

9

9

4

6

KRUT Ulricehamn

25

64

64

46

30

KRUT Brygghuset Borås

KRUT Vårgårda

58
1

2

26

48

48

28

21

1

175

142

141

51

101

1

Ulricehamnsprojektet

60

92

91

48

53

Ung Kraft i Bollebygd

25

33

33

14

12

18

18

6

18

Lotsen

Ung Kraft i Mark*

*Ung kraft nedan är till följd av en övergångsperiod och inkluderas budgetmässigt i kartläggning/Arbetsträning Mark.
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Övergripande, långsiktigt
Antalet anonyma deltagare är 370 och antalet deltagare som registrerats med fullständiga
personuppgifter är 960 personer, dvs 1330 anonyma och komplett registrerade tillsammans.
Alla registreringar är inte unika, (en deltagare kan avslutas och börja på nytt eller delta i två olika
aktiviteter samtidigt eller efter varandra), men den siffran kan inte anges exakt med tanke på att
flera är anonyma.
För att uppnå en effektiv resursanvändning krävs att verksamheter bedrivs i samverkan och att god
fördelning sker till de deltagare som behöver tillgång till utvalda insatser.
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. Vissa platser har periodvis haft en
väntetid på någon/några veckor inför deltagande. Verksamheter har bedrivits med bred geografisk
spridning och platser har fördelats till kvinnor och män och med samtliga parter som remittenter.
Över hälften av registrerade deltagare är 16-30år, med en inbördes variation mellan insatserna
beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej. Andel kvinnor och män har varierat något
mellan olika ålderskategorier men bildar tillsammans en mycket jämn könsfördelning för de
deltagarinsatser som registrerar med kompletta uppgifter. I åldersintervallet 40 år och uppåt är
kvinnornas andel något överrepresenterad medan männen istället är något fler i de yngre åldrarna.
Bland anonyma deltagare, vilket främst gäller aktiv hälsa, finns däremot fler kvinnor totalt.(224
kvinnor och 146män)
Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker
samt inte minst med ökade studiebesök, konferenser, mötesplatser etc.
För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 571 deltagande. Endast de
aktiviteter som förbundet själva arrangerat har då räknats. Styrgruppsaktiviteter, referensgrupp etc
ses som en persons deltagande även då upprepade träffar varit aktuella. Strukturövergripande
volymregistreringar har således medvetet hållits på en låg nivå och speglar inte hur många
personer som totalt nåtts av information.
För individen
Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 478 personer, dvs nästan exakt hälften har bara
grundskola som högsta avslutade studieform, och 320 har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att
det är med kompletta/godkända betyg) endast 6% har någon form av högskolestudier.
Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast föregås om
utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på verksamheternas
inriktning finns således en skiftande målsättning även om långsiktigt effekten och syftet är samma.
Verksamheterna har, inte minst genom projekt Krut, gett förutsättningar till flexibilitet och
personligt anpassade lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i hög
utsträckning varit aktiva i planering och genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga
och tilltro till sin förmåga vilket styrks av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder
hela vägen till egenförsörjning.
Minskad tablettkonsumtion och minskad daglig värk/smärta tillhör tillsammans med ökad
aktivitetsförmåga och ökad livskvalitet det som självskattats av deltagare i den mån de orkar
fullfölja programmet.
Förbättrad sömn och kosthållning är andra effekter som har lyfts fram. En ökad daglig
deltagandetid (utökad tid från insatsens början till utskrivning) kan ses som en annan indikator på
uppnått mål. Utöver mätning av tid skattar exempelvis 72% av Gröna vägens deltagare att de i
någon eller hög grad ökat sin aktivitetsförmåga och sitt välbefinnande.
För verksamheterna
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Genom projekt Krut har flertalet verksamheter fortsatt utbyte och konkret samverkan med andra
verksamheter i förbundet så att framgångsrika ideer spridits. Exempelvis gemensamma utflykter,
studiebesök och olika former av erfarenhetsutbyten. I metodutvecklingssyfte inom projektet har en
grundläggande dokumentation sammanställts om olika former av aktiviteter och vad de förväntats
leda till. Projekt Kruts aktivitet för transnationellt utbyte har haft deltagare med geografisk
spridning från samtliga kommuner. Bland övriga insatser förekommer deltagande över
kommungränserna i liten skala.
För förbundet
Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna
medelsramar har uppfyllts under året. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna
kvartalsvis. Samtliga beräknade kostnader för utveckling av nya verksamheter inom projekt Krut
har inte upparbetats. I stort påverkar det inte det egna kapitalet då det i sin tur innebär en mindre
medelstilldelning från Europeiska socialfonden, ESF.
Ekonomin är i balans och ger handlingsfrihet inför 2014 då det egna kapitalet behöver tas i anspråk
för att möjliggöra fortsatt verksamhet i en övergång efter att anslag upphör från ESF.
I övrigt har finansiella mål inte angivits, och förbundet har inte heller haft några avkastningskrav,
vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.
För samhället
Målsättningen är minskade sjuktal och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende
av offentlig försörjning samt att fler förvärvsarbetar.
Hälften av alla deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna andel minskar
till 27% av antalet deltagare i samband med utskrivning. Motsvarande positiva förhållande råder
bland de som vid inskrivning inte har någon offentlig försörjning (9%). Antalet personer som inte
är beroende av någon offentlig försörjning ökar till det dubbla vid utskrivning (19%). Även antalet
personer som uppbär studiestöd ökar med det dubbla, men då med än lägre siffror. Från 4% vid
inskrivning till 9% vid utskrivning. (Studier gäller med ett undantag bara de unga). 23 personer
totalt var i arbete i samband med inskrivning, men ej i full utsträckning (Tillsammans motsvarade
deras arbetsinsats motsvarande 9,6 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 105 personer.
61 av dessa har arbete utan subventioner och 44 med någon form av lönesubvention. Omräknat
motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 87 personer i heltidstjänster.
Av de 45 som hade sjukpenning/rehabpenning vid utskrivning har 11 personer aktivitetsstöd vid
utskrivning, vilket kan tolkas som att en fjärdedel av dessa ökat sina möjligheter till framtida
arbete även om det inte i dagsläget nått fram till förvärvsarbete.
Av alla som initialt hade försörjningsstöd, sker den största förflyttningen mot aktivitetsstöd och
många till studier. 12 av de unga har istället registrerats med Aktivitetsersättning.
Antalet personer med aktivitetsstöd ökar från 57 vid start till 127 vid utskrivning vilket visar en
förflyttning mot arbete även om det som sagt inte gäller alla och inte genast leder till
förvärvsarbete. Förändringsprocenten för män och kvinnor samt unga och äldre följer varandra väl
men fler av kvinnorna har/får sjukpenning, sjukersättning eller rehabpenning medan fler män
kopplas till Aktivitetsstöd samt Försörjningsstöd.
Noteras kan att SUS är ett system under uppbyggnad och att förändringar i systemet ibland
medfört svårigheter i arbetet. Tex har en del korrigerar behövts till följd av förändringar i hur olika
ersättningsformer registreras.
Att systemet inte stödjer alla former eller versioner av webläsare har också lett till svårigheter för
registrerande personal. Flera upplever att det är svårt att nå en personlig kontakt med
supportpersonal.
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Uppföljning per kostnadsställe:
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område

Utfall

Budget Avvikelse Prognos Budget
helår
jan-dec jan-dec jan-dec
helår
2013
2013
2013
2013
2013

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-220

-280

60

-280

-280

1003 Gemensamma kostn. (revision, SUS, ek service)

-170

-250

80

-250

-250

1010 Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)

-747

-775

28

-775

-775

-30

-75

45

-75

-75

-2 915

-3 048

133

-3 048

-3 048

-273

-300

27

-280

-300

-607

-787

180

-807

-787

-1 200

-1 200

0

-1 200

-1 200

-228

-228

0

-228

-228

-2 500

-2 500

0

-2 500

-2 500

-79

-79

0

-79

-79

3011 Unga Vuxna Bollebygd

-621

-621

0

-621

-621

3012 Aktiv hälsa Svenljunga

-290

-290

0

-290

-290

3013 Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga

-515

-515

0

-515

-515

3015 Byggstenen i Tranemo

-1 145

-1 145

0

-1 145

-1 145

3016 Ulricehamnsprojektet Arbetscenter

-1 528

-1 528

0

-1 528

-1 528

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet

-663

-663

0

-663

-663

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet

-663

-663

0

-663

-663

3020 Tranemo Aktiv hälsa

-36

-36

0

-36

-36

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa

-77

-77

0

-77

-77

-14 507 -15 060

553

-15 060

-15 060

-402

-439

-400

-402

-15 348 -15 462

114

-15 450

-15 462

2000 Information (del av VG-informatör, trycksaker)
3001 Lotsen i Borås
3002 Aktiv hälsa Borås
3004 Kartläggning/uppföljning/utvärdering *
3005 Utbildning/Utveckling *
3006 Gröna Vägen i Borås
3007 Aktiv hälsa Mark
3008 Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark
3010 Aktiv hälsa Bollebygd

Delsumma kostnadsställen knutna till förbundsbidrag
faktiska kostnader för projekt Krut enl nedan
summa verksamheter förbundsmedel

-841

* Kostnadsställe 3004 och 3005 omfattar huvudsakligen de insatser som gäller sociala företag. 370tkr
har nyttjats av maximala 400tkr. Därutöver kostnader för sådant som i verksamhetsplanen finns
budgeterade för kvalitetssäkring samt konferenser eller annan prioriterad verksamhet för hela
Sjuhärad, ej fördelat på viss kommun.
Obs! Fortsättning följer på nästa sida:
Kostnadsställe 3023-3030 samt totala verksamhetskostnader och utfall
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Uppföljning per kostnadsställe (Forts. från föregående sida.)
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område

3024

Krut Gemensamma resurser

3025

Krut Bollebygd

3026

Krut Borås

3027

Utfall

Budget Avvikelse Prognos Budget
helår
jan-dec jan-dec jan-dec
helår
2013
2013
2013
2013
2013
-1 941

-2 530

589

-2279

-2 530

-525

-325

-200

-503

-325

-4 446

-4 468

22

-4378

-4 468

Krut Herrljunga

-339

-349

10

-344

-349

3028

Krut Mark

-406

-432

26

-345

-432

3029

Krut Svenljunga

-683

-664

-19

-660

-664

3030

Krut Tranemo

-148

-231

83

-169

-231

3031

Krut Ulricehamn

-445

-419

-26

-426

-419

3032

Krut Vårgårda

-380

-359

-21

-358

-359

-9 313

-9 777

464

-9462

-9 777

-841

-402

-439

-400

-402

-23 820 -24 837
8 472
9 375
-15 348 -15 462

1 017
-903
114

-24 522
9062
-15 460

-24 837
9 375
-15 462

delsumma kostnadsställen projekt Krut
delsumma förbundets kostnad utöver ESF-bidrag

Totala verksamhetskostnader Förbundet och Krut
Erhållna intäkter/bidrag KRUT*
3035
Summa

*Den totala medfinansieringen av förbundets kontanta medel till ESF, Europeiska Socialfonden, för
helheten av projekt Krut kommer vid projektets avslut maximalt vara 1430 tkr.
Enligt beviljad projektansökan ska detta belopp fördelas med olika procentuell andel (4-8%) årsvis,
men så sker inte i praktiken.
Vid bokslutstillfället släpar redovisningen från ESF sex månader (slutgiltiga belopp är alltså endast
kända för januari-juni) En mycket försiktig uppbokning har tillämpats för resterande månader.
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Ledning och administration
Styrelsen
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har under året bestått av fyra ledamöter och tio
ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som
fördelas på en ledamot och sju ersättare som vid behov avsetts träda i tjänst i ordning efter störst
befolkningsmängd medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.
Styrelsen har under året haft fem möten: 12 februari, 26 mars, 7 maj, 20 augusti samt 14
november. Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande har under året bildat presidium
som har träffats inför varje styrelsemöte.
Styrelsen har deltagit i årets nationella konferens i Skövde samt med några representanter deltagit
vid exempelvis Transnationell konferens. I samband med förbundets egna dag den 23/10 inbjöds
ägarrepresentanter för samtliga parter till ett uppskattat samråd om långsiktig
verksamhetsplanering och budget med fokus på 2015.
Beslutande ledamöter:
Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Andre vice ordförande
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen
Ersättare
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Lars Hermansson, Försäkringskassan
Peder Danesved (Fp), Västra Götalandsregionen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun
Per-Eric Stjerna (Fp), Vårgårda kommun (tom 2013-03-31)
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Marianne Andersson (C), Vårgårda kommun (from 2013-04-01)
4-parts grupp
Till stöd inför styrelsens beslut konsulterades återkommande en 4-partsgrupp bestående av en
representant per part. (uppdraget ryms inom respektive organisations ordinarie verksamhet)
4-partsgruppen har under året bestått av:
Arbetsförmedlingen - Sektionschef, Nicole Bouyer
Försäkringskassan - Samverkansansvarig, Sofia Sandänger
Västra Götalandsregionen - Hälso- och sjukvårdskansliet, Planeringsledare Gunnel Sjöberg
Kommunerna - Borås Stad, Arbetslivsförvaltingen, Lennart Gustavsson
ESF projekt Krut har varit i fokus för nydanande verksamhet och har haft en egen styrgrupp med
möjlighet för samtliga parter att påverka och följa utvecklingen. Samtidigt som det kräver stort
engagemang att äga ett projekt är det en stor utvecklingspotential med de extra resurser och det
extra engagemang som tillkommer. Basverksamheten och projektet har arbetat med förenad styrka.
Projektutvecklingen berör exempelvis hur synergieffekter skapas genom ett närmare samarbete
mellan aktiviteterna och hur nätverk byggs med det lokala näringslivet.
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Personal och lokaler
Förbundet har inte haft egen anställd personal under året. För varje verksamhet finns istället en
utförande part som därmed också har personalansvar i enlighet med årets avtal. För gemensam
övergripande administration har förbundet under året köpt tjänster från medverkande parter:
Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundet enligt styrelsens anvisningar.
Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst för central ledning av Projekt Krut.
Projektekonomi och administration, Helena Thelin och Malin Ekunger, Två deltidstjänster (80 resp
50 % av heltid) kopplat till ESF-Projekt Krut.
Samlokalisering har skett med Sjuhärads Kommunalförbund fram till och med mars. Därefter har
förbundet suttit kvar i samma byggnad men istället samlokaliserats med NKA, Nationellt
kompetenscenter för anhöriga. Det innebär att hyra betalas till Kalmar regionförbund som formellt
tecknat lokalkontraktet med IBAB och i andrahand upplåter lokaler, med IBABs vetskap och
godkännande. Flytten inom huset skedde med egna resurser men vissa möbler, och annan
utrustning har behövt köpas.
I samband med flytten upphörde även kopplingen till Borås Stads datanät.
Externa resurser
Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra externa leverantörer.
Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen
och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.
Förbundet har även finansierat en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas av alla
samordningsförbund i Västra Götaland:
Berit Björnered har under första halvåret arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser och
rapporter kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan). Därefter
har detta utförts av Helena Johansson som under en period arbetat parallellt med Berit.
Tina Tibblings uppdrag kring information har under året fasats ut och förbundet har sedan maj
själva uppdaterat hemsidan www.samverkanvg.se. En mindre tjänstefaktor har istället köpts av
regionen gällande gemensam informationsspridning etc, men utförts av Ann-Sofie Mellqvist.
Nyttan och kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.
För projektets räkning har följeforskning/utvärdering anlitats, och samma konsulter har engagerats
kring att stärka kvalitetsarbetet i utvecklingen av Jobb Borås.
Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband med vissa konferenser och
informationsinsatser.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Thomas Gustafson till gemensam
revisor. (Vald för perioden 20 juli 2011-31december 2014).
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har
Deloitte upphandlats, för avtalsperiod om tre år, och Pernilla Rehnberg har utsetts som revisor.

Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås

www.samverkanvg.se

Org.nr. 22 20 00 – 2105

sid 12

Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2013-01-01 - 2013-12-31

Ekonomi
Resultaträkning

Utfall

Utfall
jan-dec
2012

jan-dec 2013
Intäkter
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

8 471 789,00 Not 1
-2,55

5 921 496,00
1 785 394,00

8 471 786,45

7 706 890,00

Kostnader
Arvoden
Reseersättning
Sociala avgifter
Övriga Personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

-140 250,44
-19 821,10
-39 096,00
-647 220,90
-22 814 916,25 Not 2
-23 699,00
-214 108,08 Not 3

-138 980,05
-25 110,70
-41 571,00
-853 559,09
-18 703 782,10
-44 648,00
-407 297,08

Summa Verksamhetens kostnader

-23 899 111,77

-20 214 948,02

RES1

-15 427 325,32

-12 508 058,02

15 060 004,00

15 060 000,00

81 072,92
-1 708,00

157 175,59
-1 227,50

15 139 368,92

15 215 948,09

-287 956,40

2 707 890,07

0,00
0,00

0,00
0,00

-287 956,40

2 707 890,07

Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag från huvudmännen
Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella kostnader

Summa Finansiella intäkter/kostnader

RES2

Resultat före extraordinära poster o spec beslut
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

RES3

PERIODENS RESULTAT

NOTER
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Not 1
Övriga bidrag
3899 Övriga bidrag
Summa:

8 471 789,00 Medel från ESF
8 471 789,00

Not 2
Verksamhetsanknutna kostnader
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och
5544 konferenskostnader
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil
5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad
Summa:

-90 814,70
-12 150 725,04
-5 638 744,31
-3 292 318,81
-470 655,19
-108 912,00
-1 033 933,05
-700,00
-23 817,09
-4 296,06
-22 814 916,25

Not 3
övriga kostnader
5420 Dataprogram
6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning
6230 Datakommunikation
6412 Möbler
6419 Övriga förbrukningsinventarier
6451 Kontorsmaterial
6799 Övriga frakter och transporter
6911 Kostnader för information och
7071 Representation (ej personal)
7211 Tele, fast
7212 Tele, mobil
7251 Postbefordran
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige
7541 IT-tjänster
7551 Konsultarvoden spec utredn
7599 Övriga tjänster
7619 Övriga kostnader
Summa:
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-1925,00
-1 629,00
-773,17
-24 000,00
-1 206,00
-5 171,88
-9,60
-298,70
-894,16
-1 445,50
-3 729,64
-1 184,00
31,40
-1 559,50
-86 063,00
-76 784,00
-7 466,33
-214 108,08
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Balansräkning
Ingående balans Förändring
2013-01-01
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0,00
0,00

0,00
0,00

Utgående
balans
2013-12-31
0,00
0,00

Omsättningstillgångar
1 604
3 896 143,00
956,34
7 405 104,70 -845 299,13
11 301 247,70 759 657,21
11 301 247,70 759 657,21

Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

5 501 099,34 Not 1
6 559 805,57 Not 2
12 060 904,91
12 060 904,91

EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget kapital

6 655 307,67
0,00
0,00 -287 956,40
6 655 307,67 -287 956,40

6 655 307,67
-287 956,40
6 367 351,27

Skulder
Kortfristiga skulder

4 645 940,03

Summa skulder
SA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER

4 645 940,03
11 301 247,70

1 047
613,61
1 047
613,61
759 657,21

5 693 553,64 Not 3
5 693 553,64
12 060 904,91

Notförteckning till balansräkning
1610
1613
1630
1669
1687
1712

Not 1: Kortfristiga fordringar
kortfristiga fordringar hos ledamöter
Övriga förskott
Avräkning skatter och avgifter
Övriga kortfristiga fordringar
Redovisningskont, Ludvikamoms
Upplupna intäkter
Summa:

527
826,25
2,00
2 999,09
96 745,00
5 400 000,00
5 501 099,34

Not 2: Likvida medel
1930 Bankgiro
1970 Företagskonto
Summa:

2 475 895,84
4 083 909,73
6 559 805,57

Not 3: Kortfristiga skulder
2411 Leverantörsskulder
2711 Innehållen personalskatt

4 020 481,18
5 877,00

2931 Upplupna sociala avgifter
2991 Upplupna kostnader
Summa:

4 737,00
1 662 458,46
5 693 553,64

Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås

www.samverkanvg.se

Org.nr. 22 20 00 – 2105
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2013-01-01 - 2013-12-31

Sammanfattning

Årets förbundsmedel:
Belopp i tkr

Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår 2013

Budget
helår
2013

1.Nettokostnad
och finansnetto

-14 507

-15 060

553

-15 060

-15 060

2.Bidrag

15 060

15 060

0

15 060

15 060

553

0

474

0

0

3.Resultat

Förbundets projekt Krut med medel från ESF:
Belopp i tkr

Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår 2013

Budget
helår
2013

1.Nettokostnad
och finansnetto

-9 313

-9 777

464

-9 462

-9 777

2.Bidrag

8 472

9 375

-903

9 062

9 375

3.Resultat

-841

-402

-439

-400

-402

Belopp i tkr

Utfall
jan-dec
2013

Budget
jan-dec
2013

Avvikelse
jan-dec
2013

Prognos
helår 2013

Budget
helår
2013

Utfall
jan-dec 2012

1.Nettokostnad
och finansnetto

-23 820

-24 837

1 017

-24 522

-24 837

-12 352

2.Bidrag

23 532

24 435

-903

24 122

24 435

15 060

3.Resultat

-288

-402

114

-400

-402

2 708

4.Utgående EK

6 367

Sammantaget:

Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås

6 655

www.samverkanvg.se

Org.nr. 22 20 00 – 2105
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2013-01-01 - 2013-12-31

Ägarparternas bidrag
Bidrag i kr
Försäkringskassa

3 765 001

Arbetsförmedlingen

3 765 001

Kommuner*

3 765 001

Hälso- och sjukvårdsnämnd

3 765 001

Totalt

15 060 004

* kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte
( Övriga bidrag, ESF

8 471 786 )

Finansieringsanalys
Löpande verksamhet
Årets resultat
Kassaflöde från löpande verksamhet

-287 956,40
-287 956,40

Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital

-1 604 956,34
1 047 613,61
-557 342,73

Investeringar
Investeringar

0,00
0,00

Långfristiga fordringar
Långfristiga skulder

0,00
0,00
0,00

Investeringsnetto
Finansieringar

Finansieringsnetto

Förändring av likvida medel

-845 299,13

Kontroll (Se Balansrapporten)
UB Likvida medel
IB Likvida medel
Summa:

6 559 805,57
7 405 104,70
-845 299,13

Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås

www.samverkanvg.se

Org.nr. 22 20 00 – 2105
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2013-01-01 - 2013-12-31

Underskrifter

Borås 2014- 01 - 27

……………………………………………..
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

……………………………………………..
Hanne Jensen,
Västra Götalandsregionen
Andre vice ordförande

……………………………………………..
Dan Rodahl
Försäkringskassan
Vice ordförande

……………………………………………..
Kerstin Söderlund
Arbetsförmedlingen
Ordinarie ledamot

Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås

www.samverkanvg.se

Org.nr. 22 20 00 – 2105
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BESLUTSFÖRSLAG

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad deltar i Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014.
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig nämnd och skickar in anmälan till Länsstyrelsen

140304
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0236 761
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-03-04, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-03-17

Dnr 2014/KS0236
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Fritids- och folkhälsonämnden

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands
län 2014
Borås Stad har tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalands län blivit
inbjudna av Länsstyrelsen att delta i insatser mot langning i Västra Götalands län
2014. Borås var en av 44 kommuner som deltog även under 2013.
Kommunstyrelsen tycker givetvis att det är angeläget att Borås även deltar under 2014
i detta viktiga arbete och uppdrar åt den verksamhetsansvariga nämnden Fritids- och
folkhälsonämnden att skicka in den bifogade anmälan till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Anmälan skall även undertecknas av det ansvariga Kommunalrådet
Lena Palmén. Kostnaden för deltagandet är 3 000 kr och får betalas av verksamheten.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Enheten for social hallbarhet

Inbjudan

Diarienummer

2014-02-27

700-6936-2014

i
I

Sida
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Kommunstyrelserna i länets kommuner

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands Ian 2014
Under år 20 13 deltog 44 av de 49 kommunerna i Västra Götalands län
tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen, folkhalsoenheten i Skaraborg inom
Västra Götalandsregionen och Länsnykterhetsforbundet i det gemensamma
3med samtliga 49 kommuner i
arbetet. Ambitionsnivån for år 2014 är att f
länet.

k
Kommunstyrelsen

Deltagande kommuner

1ickedeltagande kommuner

Sedan flera år har kommunernas, Polisens och Länsstyrelsens gemensamma
arbete mot langning av alkohol till ungdomar i Västra Götalands län
utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året. I samband med riskhelger
genomfors särskilda insatser. Det ar viktigt att det är återkommande
budskap som kommuniceras då det varje år är t.ex nya tonårsforaldrar som
vi behöver stärka att vara restriktiva med alkohol till sina tonåringar.
Postadress:
403 40 GOTEBORG

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

TelefonIFax:
010-224 40 00 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastra
gotaland

Inbjudan

Diarienummer

2014-02-27

700-6936-2014

Sida
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Västra Götalandssamverkan mot droger
De regionala myndigheterna inom "Västra Götalandssamverkan mot
droger" länet har uttalat sitt stöd för att motverka langning av alkohol till
ungdomar. I samverkan ingår de fyra kommunalförbunden i länet,
Göteborgs Stad, Polismyndigheten, Folkhalsokommitténs sekretariat inom
Västra Götalandsregionen, Tullverket, Kriminalvården och Länsstyrelsen.

Samarbetspartners i arbetet ar folkhalsoenheten i Skaraborg inom Västra
Götalandsregionen och Länsnykterhetsforbundet. Det innebar ett extra stöd
och resurser for kommunerna.
Länssamordnarna Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren har uppdraget
att samordna insatserna och bjuda in kommunstyrelserna i länets kommuner
att delta i arbetet.
Frontpersoner
Insatser mot langning av alkohol till ungdomar har djupt allvar och högsta
prioritet och Länsöverdirektören Agneta Kores och Lanspolismastaren Klas
Friberg ställer sig i spetsen for arbetet.
Övergripande mål
Att motverka och minska ungdomars alkoholkonswntion
i Att senarelägga ungdomars alkoholdebut
Att försvåra for ungdomar att komma över alkohol
Att motverkaillegal alkoholdistribution
Att skapa diskussion föräldrar emellan och med sina ungdomar
Att skapa diskussion och debatt hos allmänheten .
Budskap och malgrupper
Informationsinsatser ger bast effekt om flera aktiviteter och insatser
kompletterar varandra och att det syns i olika medier. Insatserna kommer att
pågå under hela året med särskilt fokus på riskhelger och runt
skolavslutningarna.
Det finns ett proaktivt budskap inom ramen för Tank Om som är ett koncept
framtaget av Statens folkhalsoinstitut. Det riktar sig till föräldrar med syffe
att starka föräldrars restriktiva hållning till ungdomsdrickande. Det finns
aven ett budskap som riktar sig till äldre syskon och kamrater om att inte
förse minderåriga med alkohol.
Därtill finns ett reaktivt budskap som handlar om att tipsa polisen om man
ser att det sker langning av alkohol till minderåriga. Detta riktar sig till hela
samhället, fóraldrar och andra vuxna.
Länsstyrelsens ansvar
Länsstyrelsens Länssamordnare for alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksförebyggande arbete samordnar länets gemensamma satsning mot
langning. Länsstyrelsen ansvarar för regionala satsningar såsom, köpt
trafikreklam på bussar och spårvagnar (under v. 22 - 23), eventuell
radioreklam och bioreklam riktat till föraldrar.

l

Inbjudan

Diarienummer

1

2014-02-27

700-6936-2014
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Länssamordnarna bistår kommunernas kontaktpersoner med stöd i arbetet
och tar fram material som kommunerna enkelt ska kunna använda sig av.
Kommunens ansvar
Kommunstyrelsen ska stå bakom arbetet och ansvarar for foranlaing och
medverkan fi-år~kommunala förvaltningar. Det ska finnas en kontaktperson
gentemot Länsstyrelsen som samordnar kommunens insatser. Kommunerna
ansvarqr för den lokala mobiliseringen for att motverka langning av alkohol
till minderåriga.

Kommunernas kostnad för att delta är 3000 kronor exklusive moms.
Polisens ansvar
Polisen har särskilt hög prioritet vid riskhelger, inför och under
skolavslutningarna. Polisens tipstelefon 114 14 är tillgänglig under hela året.
Polisen ansvarar för att det finns uttalade kontaktpersoner gentemot
kommunerna kring detta arbete.

Polisens operativa aktiviteter syftar till att
lagföra de som förser ungdomar med alkohol
direktforverka den alkohol underåriga innehar
Uppföljning av insatserna
Länsstyrelsen ansvarar for att insatserna följs upp under 2014.

Länsstyrelsen har tagit fram en särskild folder Arbete mot langning 2013 så blev det. Foldern bifogas denna inbjudan. Sammanställningenbygger på
uppgifter från deltagande kommuner, sammanställningar från polisen i
Västra Götaland och Länsnykterhetsforbundet samt artiklar i media i länet
under 2013.
Anmälan - intresserade kommuner
De kommuner som vill delta i insatser mot langning i Västra Götaland 2014
anmäler sitt deltagande i på särskild blankett som undertecknas av ansvarigt
kommunalråd, och skickas till Länsstyrelsen senast tisdagen den 25 mars.
Anmälningsblanketten bifogas.

Länsstyrelsen bjuder in kommunerna att delta i årets arbete. Informationsmöte den 28 mars M. 10.00 - 12.00 på Länsstyrelsen i Göteborg for
kommunernas kontaktpersoner. Det är av stor vikt att kontaktpersonerna
deltar vid detta möte, då medieplanen för Aret presenteras, detaljerad
information om material ges och det finns utrymme for erfarenhetsutbyte
kommuner emellan. Dessutom deltar Länsstyrelsen på möte med
folkhälsoenheten i Skövde den 27 mars for kommunerna i Skaraborg.
Anmälan skickas till Länsstyrelsen senast den 25 mars 2014
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Enheten for social håilbarhet
403 40 Göteborg

Inbjudan

Diarienummer

2014-02-27

700-6936-2014

Sida
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Eller e-post esh.vastragotaland@lansstvrelsen.se

Fragor hänvisas till
Lennart Radenmark
Telefon 010-224 45 29, Mobil 0736-60 52 89
E-post lennart.radenmark@,lansstvrelsen.se
Ulrika Ankargren
Telefon 010-224 45 35, Mobil 0736-60 17 97
E-post ulrika.ankar~en@lansstvrelsen.se

Vanliga hälsningar

?
'
t

C

Talieh Ashjari

Bilagor:
Anmälningsblankett
Folder Arbete mot bngning 2013 -så blev det

Ifylld och underskriven blankett skickas till
följande adress senast den 25 mars:
Länsstyrelsen i Viistra Götalands län
Enheten for social hallbarhet
403 40 Göteborg
eller
esh.vastraprotaland~,lansstvrelsen.se

Sida
1

Anmälan om deltagande i insatser mot langning 2014
Insatser moj langningen i Västra Götalands län genomfórs av komrnuner, Polisen och Länsstyrelsen
i Västra Götalands lan under hela året med särskilt fokus vid riskhelger och skolavslutningar.

Deltagande kommun
Kommunens namn:
Förvaltning:
Kontaktperson:
Befattning:
Fakturaadress:

Th:

Mobil:

E-post:

Leverensadress (fEir paket):
Namn pA mottagare:
Gatuadress:
Postadress:
Tfn:

Mobil:

E-post:

Undertecknat av ansvarigt kommunalrAd
Ort och datum

Namnunderskrift

Postadress:

Länsstyrelsen Viistra Götalands lan, 403
40 Göteborg

Namnförtydligande

TelefonlFax:
010-22 44 000 (växel)

Webbadress:

E-post:

www.lansstyrelsen.sehrastragotaland

esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Kulturnämnden, begäran om investeringsanslag för nytt
scengolv samt fallridå
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kulturnämnden beviljas ett investeringsanslag på 990 tkr för nytt scengolv och fallridå till Borås Stadsteater.

140304
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0788 041
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2014-03-04, Christer Johansson

Sida
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2014-03-17

Dnr 2013/KS0788
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Kulturnämnden

Kulturnämnden Begäran om investeringsanslag för
nytt scengolv samt fallridå
Kulturnämnden begär ett investeringsanslag på 990 tkr för nytt scengolv samt fallridå
på Borås stadsteater. I investeringsbudget 2014 finns motsvarande summa upptaget.
Totala investeringen beräknas uppgå till 1 450 tkr. Överskjutande delen av
investeringen 460 tkr kommer att finansieras genom Lokalförsörjningsnämndens
investeringsutrymmet för hyresgästanpassningar.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att bevilja Kulturnämnden ett
investeringsanslag på 990 tkr för nytt scengolv och fallridå till Borås Stadsteater.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida
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Datum

Ärendenummer

2014-02-17

Dnr 2013/KN0103 041

Markus Liljedahl, 033-35 76 29

Kommunstyrelsen

Begäran om investeringsanslag
Kulturnämnden begär hos Kommunstyrelsen om ett investeringsanslag på 990 tkr
gällande nytt scengolv samt fallridå på Borås Stadsteater enligt Borås Stads
investeringsbudget 2014.
Totala investeringen beräknas, enligt bifogad kalkyl, uppgå till 1 450 tkr.
Överskjutande delen av investeringen, 460 tkr, kommer enligt Lokalförsörjningsförvaltningen att täckas av investeringsutrymmet för hyresgästanpassningar.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn
i Borås AB
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har en
kapitaltäckningsgaranti framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig Borås Stad att tillse
att Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har ett eget kapital som är minst lika med
aktiekapitalet. Borås Stadshus AB har för egen del lämnat kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen
Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile
Fashion Center AB (BSTF).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kapitaltäckringsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.

2014-03-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0246 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-03-05, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0246

Avd: Ekonomistyrning

Kommunfullmäktige

Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har en
kapitaltäckningsgaranti framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin åtar sig Borås
Stad att tillse att Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har ett eget kapital som är
minst lika med aktiekapitalet. Borås Stadshus AB har för egen del lämnat
kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB,
BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kapitaltäckringsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

KAPITALTÄCKNINGSGARANTI
Till
• Borås Stadshus AB, 556547-5646
• Inkubatorn i Borås AB, 556685-7362
Borås Stad, 212000-1561, åtar sig härmed att svara för att ovan nämnda, helägda,
bolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet:
Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital,
avskrivning av fordringar eller på annat sätt.
Denna garanti gäller räkenskapsåret 2014 och fram till dess bolagsstämma ägt rum.
Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti.
Borås 2014-04-24
Borås Stad

.............................................................................
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande
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Rivning av byggnader på Skaraborgsvägen/Alidelundsgatan på
Alideberg
På Skaraborgsvägen och Alidelundsgatan, vid infarten till Borås Djurpark och Borås Simarena, ligger tre
stycken flerbostadshus. Husen inhyser sammanlagt 17 lägenheter samt två lokaler. Samtliga tre
fastigheter ägs av kommunen och förvärvades under perioden september 2011 till november 2012 med
avsikt att rivas. Den nya cirkulationsplatsen på Skaraborgsvägen innebär att fastigheterna behöver ges
ny tillfart. Ett fjärde hus förvärvades i december 2010 och revs tämligen omgående.
Fastigheterna ligger strategiskt rätt, med tanke på den översyn som görs för ett nytt Event-område. När
fastigheterna rivits ges möjlighet att skapa en mer inbjudande entré till Event-området, Knalleland kan
ges en bättre tillfart från norr, nya trafikanknutna verksamheter kan ges möjlighet till etablering, OKQ8
kan ges en trafiksäkrare anslutning och ny tillfart till dessa fastigheter kommer inte att krävas.
Byggnaderna förvaltas och hyrs ut av Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningen kommer efter
uppsägning av hyresgäster att bistå med hjälp till nytt boende.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att riva befintliga byggnader på fastigheterna.

2014-02-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej
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Yttrande över Landsbygdsutredning för kollektivtrafiken
Genom att ta fram riktlinjer för kollektivtrafiken för landsbygd och mindre tätorter kompletteras
trafikförsörjningsprogrammet med ett viktigt underlag för trafikens utveckling i Västra Götaland.
Samtidigt syftar arbetet också till att ge kommuner och invånare en tydligare bild om vilket trafikutbud
som kan förväntas finnas på lång sikt på olika platser runt om i Västra Götaland.
Landsbygdsutredningen har presenterats under hösten 2013 i samtliga delregionala kollektivtrafikråd
(DKR) med tillhörande tjänstemannaberedningar. Kollektivtrafiknämnden önskar nu att respektive
DKR lämnar ett samlat svar på följande frågor. Det finns också möjlighet att lämna övriga synpunkter.
Borås Stads har möjlighet att inför DKR(delregionala kollektivtrafikrådet)Sjuhärads sammanträde den
25 mars ge sina synpunkter på förslaget.
Huvudprinciperna i förslaget är:
Att först bestäms syftet med kollektivtrafiken i landsbygdens olika delar och därefter ett grundläggande
utbud som kan uppfylla syftet. Trafik utöver grundläggande utbud är främst beroende av efterfrågan.
Den anropsstyrda trafiken får en större del i trafiken.
Förslag på grundläggande trafikering.
Tätort/Invånare
Ej tätort < 200 invånare
Tätort mellan
200 ‐499 invånare
Tätort mellan
500 – 999 invånare
Tätort mellan
1000 – 3000 invånare

Syfte/Reseärende i första
hand
Serviceresor

Grundläggande antal
resmöjligheter
5 per vecka

Serviceresor och
fritidsresor
Serviceresor, fritidsresor
och i viss mån arbets‐ och
studiependling
Serviceresor, fritidsresor
och arbets‐/studiependling

2 per vardag
5 per vardag

10 per vardag
3 per helg

Frågor från Västra Götalandsregionen i remissen är:
1. Kan delregionala kollektivtrafikrådet ställa sig bakom huvudprincipen i utredningen?
2. Den anropsstyrda trafiken föreslås få ett större uppdrag i landsbygdstrafiken, är detta rätt väg
att gå?

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
2014-02-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej
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Datum

2014-03-17

Dnr 2014/KS0094

Avd: Samhällsplaneringsavdelningen
Handläggare: Charlotta Tornvall

Sjuhärads kommunalförbund

Yttrande över Landsbygdsutredning för kollektivtrafiken
Utredningen föreslår en satsning på den delen av landsbygden som idag inte har
kollektivtrafik. Detta är lovvärt men Borås Stad är mycket oroad att detta
grundläggande utbud på sikt kommer att användas normerande.
Denna farhåga förstärks av Västra Götalandsregionens egen skrivning om syftet med
landsbygdsutredningen. ”Samtidigt syftar arbetet också till att ge kommuner och
invånare en tydligare bild om vilket trafikutbud som kan förväntas finnas på lång sikt
på olika platser runt om i Västra Götaland.” Denna skrivning ger intrycket av att man
inte kommer att kunna förvänta sig bättre kollektivtrafik än vad
landsbygdsutredningen föreslår.
Landsbygdsutredningen tar inte upp vilka eventuella ökade kostnader detta kan leda
till samt hur detta ska finansieras. Borås Stad anser att förslaget inte bör genomgöras
innan man har utrett vilka ekonomiska konsekvenser förslaget får. Om det blir en
fördyring av kollektivtrafiken, var kommer dessa resurser att tas ifrån?
Borås Stad är orolig att satsningar på Närtrafiken kommer att missgynna andra
nödvändiga satsningar på landsbygdstrafiken i andra delregioner som har större
potential.
Utredningen definierar landsbygden som landsbygd och orter med mindre än 3000
invånare som ligger utanför de prioriterade stråken. Stråken är de som utpekas i
Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram.
Det finns ett viktigt stråk mellan Borås och Alingsås där stora etableringar är på gång
och som på sikt kommer att utvecklas stort, när den i ÖP redovisade anslutningen till
rv 27 och rv 40 byggs. Borås anser att stråket Borås –Alingsås bör ingå i de prioriterade stråken för kollektivtrafik.
De orter som ligger utmed stråk men ändå inte är en del av stråket måste utredas, så
att dessa inte hamnar utanför både stråksatsningar och utbyggd landsbygdstrafik.
I övrigt instämmer Borås Stad i stora delar med de synpunkter som framförts av
Tranemo kommun:
1. Den utveckling av närtrafiken på landsbygden utanför tätorterna som föreslås
är mycket positiv.
2. Det trafikutbud som anges måste gälla hela året alltså inte dras ner vissa tider,
t ex sommar.
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3. När det gäller gruppen tätorter mellan 200-499 invånare kan inte ett utbud på
2 dubbelturer per dag anses ens vara en miniminivå för att uppfylla det i
utredningen angivna syftet att klara service- och fritidsresor. Miniminivån för
dessa orter är inte större än för invånare utanför tätort. Enda skillnaden är att
två turer är mer exakt tidtabellsangivna men de kan vara anropsstyrda. För att
ge en rimlig miniminivå på trafik till dessa orter och för att klara syftet med
och uppgiften för trafiken måste nivån vara minst 3 dubbelturer per vardag.
4. Behovet av gymnasieelevers resor på dessa orter bör också kunna tillgodoses
vilket kräver ytterligare någon dubbeltur per dag.
5. Den av utredningen genomförda konsekvensanalysen visar att den helt
övervägande delen av dessa orter idag har ett turutbud som överstiger den
föreslagna miniminivån. Detta pekar naturligtvis också på att behovet är
större än den föreslagna miniminivån för dessa orter.
6. I utredningen pekas på önskvärdheten av att i ökad utsträckning hitta
lösningar för en ökad samordning av kollektivtrafik och skolskjutstrafik. Detta
är naturligtvis en viktig fråga att arbeta vidare med. En ökad samordning med
skolskjutstrafiken kan vara ett sätt och en möjlighet till en utökning av
turutbudet utöver miniminivån. Skolskjutsamordning får inte vara ett sätt att
uppnå miniminivån.
7. Kommunen ser det som mycket viktigt att kunna bibehålla ett rimligt
turutbud även i mindre orter. I det fall vissa turer får ett lägre resande kan
anropsstyrning av turerna vara en bra lösning.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Stadskansliet
Charlotta Tornvall

Dnr
2014/KS0094

Hur påverkas små orter i Borås av Landsbygdsutredning
för kollektivtrafiken?
Landsbygdsutredningen föreslår att kollektivttrafiken får en grundläggande utbud i
orter om högst 3000 invånare och som inte ligger i prioriterade stråk. I Borås berörs
följande orter: Bredared, Hedared, Sandhult, Bosnäs, Äspered och Dannike.
Orterna delas in i grupper om 3000-1000 invånare, 1000- 500 invånare och 499-200
invånare.
Sandhult som har fler än 500 invånare hamnar i en högre grupp än övriga orter som
har mellan 499-200 invånare
Idag är kollektivtrafiken till dessa orter avsevärt bättre än landsbygdsutredningens
grundläggande utbud med ett undantag och alla utom en har helgtrafik. Bosnäs
omfattas av stadstrafik och orterna Hedared och Sandhult ligger i stråket mot
Alingsås.
Undantaget är Äspered som misste sin buss förra året och idag bara har en enkeltur
kvar. Äspered skulle gynnas av att landsbygdsutredningen tillämpades.
För övriga orter kan landsbygdsutredningen innebära en dramatisk nedskärning av
kollektivtrafiken om utredningen blir normerande. (se tabell nedan.)
Ort

Vardagar

Lördag Söndag
3

Förslag
vardagar
5

Förslag
lördag
-

Förslag
söndag
-

Sandhult

11

4

Bosnäs
Dannike
Bredared
Hedared
Äspered

9
4
6
11
Enkeltur!

3
3
4
-

1
3
-

2
2
2
2
2

-

-

De busslinjer som trafikerar orterna Bosnäs och Bredared är idag lågfrekventa och
hotas av nedskärningar i framtiden. För busslinjerna till Dannike är beläggningsgraden
okänd. Orterna Hedared och Sandhult som ligger utmed stråket till Alingsås gynnas
att detta och har god beläggning på busslinjen.
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Tjänsteutlåtande
Datum 2013-11-29
Diarienummer KTN 88-2013

Kollektivtrafiksekretariatet
Handläggare: Martin Elofsson
Telefon: 010-441 12 36
E-post: martin.elofsson@vgregion.se

Till Kollektivtrafiknämnden

Beslut om remiss av landsbygdsutredningen
Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden beslutar följande:
1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att skicka landsbygdsutredningen på remiss till
kollektivtrafikråden.

Sammanfattning av ärendet
Kollektivtrafiksekretariatet har i enlighet med Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland tagit fram förslag till hur kollektivtrafiken på landsbygden bör se ut långsiktigt.
Nuläge och förslag kring grundläggande utbud finns sammanställda i dokumentet
”Landsbygdsutredningen- förslag till remiss” daterat 2013-12-02
Kollektivtrafikråden ska nu lämna sina synpunkter kring huvudprinciperna i förslaget.
Fortsatt tidplan för arbetet är:
Remiss av landsbygdsutredningen 12 december 2012 – 28 mars 2014
Regionala kollektivtrafikrådet 3 april
Kollektivtrafiknämnden 24 april

Beredning
Remissversionen har tagits fram i nära samarbete med kommunerna och Västtrafik. En
speciell referensgrupp har funnits kopplad till utredningen med representanter från respektive
kommunalförbund, Västtrafik, regionutvecklings- och kollektivtrafiksekretariaten. Under
hösten 2013 har landsbygdsutredningen presenterats och diskuterats i kollektivtrafikråden.
Under arbetets gång har materialet delvis förändrats i takt med inkomna synpunkter.

Ekonomiska konsekvenser och genomförande
Förslaget innebär etappvist införande av utvecklad trafik på landsbygd enligt följande;
Närtrafik
Det är främst Närtrafik som behöver byggas ut i kommunerna som idag saknar eller inte når
upp till kriterierna om fem resmöjligheter per vecka. Kostnaden för att bygga ut Närtrafik och
införa i samtliga kommuner beräknas till ca 10-15 miljoner kr/år. Kostnadsintervallet är
kopplat till nyttjande av tjänsten.

Postadress:
Box 1031
405 22 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 19-21
Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
kollektivtrafik@vgregion.se

Datum 2013-11-29
Diarienummer KTN88-2013
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Införande av Närtrafik sker successivt i de kommuner som inte har Närtrafik idag eller inte
når upp till grundläggande utbud. Målsättningen är att alla invånare ska ha fem
resmöjligheter senast 2016.
Linjelagd trafik
För det tiotal tätorter som inte idag uppfyller kriterierna om grundläggande utbud är
kostnaden bedömd till ca 5-10 miljoner kr/år. Kostnadsintervallet är kopplat till gällande avtal
och beror på införandetid. Målsättningen är att samtliga tätorter som omfattas av
landsbygdsutredningen ska ha grundläggande utbud senast 2018.
Kostnaden för trafiken i denna kategori kan snabbt öka eller minska beroende av i vilken
grad integrering av skolskjutstrafik i den allmänna kollektivtrafiken utvecklas.
Pendelparkeringar
En utbyggnad av pendelparkeringar är nödvändig. Troligtvis handlar det om att flertal
pendelparkeringar av mindre storlek (se karta sid 5). Kostnad för dessa är ej bedömd.
Det är kommunen eller Trafikverket som bygger och finansierar pendelparkeringar. För
pendelparkeringar på kommunal mark kan kommunerna ansöka om 50 % finansiering från
den regionala planen. Kommunerna och Västtrafik behöver arbeta tillsammans för att hitta
lösningar för hur och var pendelparkeringarna gör mest nytta.

Bilagor
1. Frågor och svar från höstens dialog
2. Remissversion av landsbygdsutredningen

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafikdirektör

Martin Elofsson
Regionutvecklare

Beslutet skickas till:

Delregionala kollektivtrafikråden, Västtrafik AB

2 december 2013

Landsbygdsutredningen – frågor och svar
Detta är en sammanställning av de frågor och svar som uppkommit under höstens presentationer av
arbetsmaterialet kring landsbygdsutredningen.

Vad är egentligen syftet med landsbygdsutredningen?
Syftet är tvådelat:
•

Tydliggöra ambitionerna för landsbygdstrafiken på lång sikt

•

Vara vägledande för Västtrafiks trafikplanering

Kollektivtrafiken på landsbygd behöver utvecklas. Kopplat till övriga strategier och prioriterade stråk i
trafikförsörjningsprogrammet – hur ser vi på landsbygdstrafikens syfte och omfattning? Utredningen
sätter vissa ramar kring syfte och utbud att utgå från. Västtrafik är sedan ansvariga för
trafikplaneringen.
Varför görs en landsbygdsutredning efter att effektiviseringar på landsbygd genomförts?
Utredningen borde ha genomförts först och effektiviseringarna efter det.
Eftersom vi värdesätter god process i samverkan med kommunerna behöver landsbygdsutredningen
få ta den tid som krävs.
Det var inte möjligt att invänta utredningen eftersom stora satsningar krävdes 2013 för att kunna
möta strukturförändringarna i transportsystemet med trängselskatt och nytt dubbelspår, samt akut
kapacitetsbrist på vissa linjer runt om i länet. Den kraftfulla budgetökning som gjordes behövde
kompletteras med viss omfördelning och effektivisering.
Är meningen med arbetet att kunna dra ned till minstautbudet på lång sikt, dvs den minsta nivån
blir normerande?
Nej, det bör finnas en minstanivå att utgå från. Om det finns underlag och efterfrågan kan det finnas
mer trafik. Det finns ingen mening att ”plocka bort” trafik om det finns ett tillräckligt resande. Vi har
förtydligat detta i rapporten.
Vad händer med Västtrafiks dokument ”Modell för lågfrekvent resande” när
landsbygdsutredningen är beslutad? Ska den fortsatt gälla?
Landsbygdsutredningen beskriver vilket minsta utbud som minst bör finnas på landsbygden oavsett
antalet resenärer eller täckningsgrad.
Modell för lågfrekvent resande beskriver hur man bör arbeta med att se över linjer som har ett lågt
resande, det vill säga färre än 8 resor/tur och lägre än 33 % kostnadstäckningsgrad.
Dokumenten kompletterar varandra och Västtrafik kommer fortsatt arbeta med modell för
lågfrekvent resande för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv trafik.

Utredningen bör belysa behovet i de mindre orterna på ett tydligare sätt!
Vi har valt att arbeta efter principen att först se vilket syfte trafiken bör ha och sedan föreslå ett
utbud som möjliggör syftet. Om det ska vara möjligt att arbets‐ och studiependla är bedömningen att
ett grundläggande utbud om 5 dubbelturer per vardag behövs. Utredningen har inte bedömt att det
är möjligt att erbjuda arbets‐ och studiependling som främsta syfte i de mindre tätorterna dörr‐till‐
dörr. Det blir då alltmer viktigt att kunna ansluta till strategiska knut/bytespunkter i stråken. Vi dessa
punkter behöver det finnas pendelparkeringar för bil och cykel. Se vidare nedan om
pendelparkeringar. I många fall kommer det även från mindre tätorter vara möjligt att arbets‐ och
studiependla men det är inte huvudsyftet med trafiken.
Färdtjänsten saknas i dokumentet, hur tänker ni kring denna och landsbygdstrafik?
Färdtjänstfrågorna är en kommunal angelägenhet men sköts idag av Västtrafik i ett fyrtiotal
kommuner på uppdrag av respektive kommun. I de fall kommunen har lämnat över ansvaret för
färdtjänst till Västtrafik samordnas dessa resor med andra anropsstyrda resor på landsbygden,
exempelvis Närtrafik. Vi har förtydligat detta i rapporten.
Det är viktigt att arbeta med alternativa lösningar för boende på landsbygden. Det behöver inte
alltid handla om trafik som drivs av det offentliga. Hur ser utredningen på detta?
Alternativa trafikformer eller lösningar på landsbygden är välkomna i alla dess former. I nuläget ser vi
inte att kommersiella lösningar är aktuella på landsbygden snarare handlar det mer om olika former
av ideella lösningar. Exempel på detta kan vara mobilsamåkning av olika slag. Kollektivtrafiknämnden
är med och finansierar ett test av mobilsamåkning i Broddetorp i Falköpings kommun. Här kör och
erbjuder deltagarna plats i sina egna privatbilar till självkostnadspris. Till sin hjälp finns ett smart
boknings‐ och faktureringssystem. Ett annat alternativ kan vara att invånarna kör en speciellt mindre
buss, så kallad Byabuss. Vi är öppna för nya lösningar och erbjuder projektmedel för intressanta
idéer.
Varför föreslås endast helgtrafik för orter med fler än 1000 invånare?
Vid en genomgång av hur helgtrafiken ser ut både på landsbygd och i stråken finns det stora brister.
Vi bedömer att det är viktigast att först se till att stråken och orter med fler än 1000 invånare har
helgtrafik.
Om landsbygdstrafiken mer ska bygga på att ansluta till stråk för vidare resa behöver
pendelparkeringarna byggas ut, inte bara i kommunhuvudorterna. Det krävs en mer strategisk
plan kring detta, hur ska detta bli verklighet?
Västtrafik för en kontinuerlig dialog med kommunerna om behovet av nya pendelparkeringar.
I regional plan finns det speciellt avsatta medel för kommunerna att söka för pendelparkeringar. Det
kan finnas ett behov av att arbeta mer aktivt mellan kommun och Västtrafik i den här frågan,
rekommendationen är att kommunerna tillsammans med Västtrafik lyfter frågan i den ordinarie
dialogen. Vi har förtydligat detta i rapporten.

Skolskjutstrafiken för grundskola beskrivs i dokumentet som avgörande att integrera med den
allmänna kollektivtrafiken. Vad är utmaningarna i detta?
Skolskjuts är ett kommunalt ansvar, men genom landsbygdsutredningen har det blivit tydligt att vi
behöver jobba vidare att hitta en modell som utgår från effektivt resursutnyttjande, där både
kommunen och Västra Götalandsregionen/Västtrafik kan tillgodogöra sig nyttorna i högre
utsträckning. Frågan kring skolskjuts är komplex och ser väldigt olika ut i länet. Vi kommer
återkomma specifikt i den frågan
Vem tar ansvar för gymnasieresorna på landsbygden?
I tätorter med fler än 500 invånare föreslås syftet med den allmänna kollektivtrafiken bland annat
vara att tillgodose studiependling, här ingår gymnasieresor. För boende på mindre orter, där
studiependling inte är främsta syftet, får andra lösningar sökas. Det är svårt att tillgodose alla
gymnasieelevers resbehov med den allmänna kollektivtrafiken.
Utredningen talar om minstanivåer för landsbygden, när är det tänkt att detta ska finnas på plats?
Kollektivtrafiknämnden har redan nu sagt att Västtrafik ska arbeta utifrån landsbygdsutredningens
ambitioner. Precis som övriga mål om utbud i Trafikförsörjningsprogrammet är det en långsiktig
utveckling, det går inte att göra allt på en gång. Tanken är att börja med att bygga ut Närtrafik för att
sen gå vidare med att se över övrig trafik. Till sist är det en ekonomisk fråga. Förslag om successiv
utbyggnad finns i rapporten.
Det upplevs som negativt att utredningen talar om ”minsta” eller ”lägsta” nivå!
Detta har diskuterats under arbetets gång. Vi väljer istället attprata om grundläggande utbud som är
ett mer neutralt uttryck.
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LANDSBYGDSUTREDNINGEN
Remissversion december 2013
Landsbygdsutredningen har presenterats under hösten 2013 i samtliga delregionala
kollektivtrafikråd (DKR) med tillhörande tjänstemannaberedningar.
De frågor och synpunkter som har framkommit hittills finns samlade i ett särskilt dokument
”Landsbygdsutredningen - frågor och svar”. En del av synpunkterna har redan nu inarbetats i
den här remissversionen.
Vi önskar nu att respektive DKR lämnar ett samlat svar påfrågorna nedan. Vi tar också mot
övriga synpunkter.
Eftersom det är viktigt med god förankring vill vi att respektive DKR lämnar svar senast
den28 mars 2014.
Landsbygdsutredningen kommer sedan att lyftas i regionala kollektivtrafikrådet den 3 april
och slutligen för beslut i kollektivtrafiknämnden den 24 april 2014.
FRÅGOR
1. Kan delregionala kollektivtrafikrådet ställa sig bakom huvudprincipen i utredningen?
•

Vi bestämmer först syftet med kollektivtrafiken i landsbygdens olika delar och
därefter ett utbud som kan uppfylla syftet. Se tabell.
Tätort/Invånare

•

Syfte/
Resandeärende, i
första hand

Grundläggande antal
Resmöjligheter

Trafik utöver grundläggande utbud är främst beroende av efterfrågan.

Ej tätort
< 200 invånare

Serviceresor

5 per vecka

Tätort mellan
200- 499

Serviceresor och
fritidsresor

2 per vardag

Tätort mellan
500-999

Serviceresor,
5 per vardag
fritidsresor och i viss
mån arbets/studiependling
Serviceresor,
10 per vardag
fritidsresor och
3 per helg
arbets-/studiependling

Tätort mellan
1000-3000

1
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2. Den anropsstyrda trafiken föreslås få ett större uppdrag i landsbygdstrafiken, är detta
rätt väg att gå?
3. Kan delregionala kollektivtrafikrådet ställa sig bakom utvecklingsprincipen att först ge
alla invånare minst fem resmöjligheter för att i ett senare skede utveckla övrig
landsbygdstrafik?

1. Syfte och definitioner
Varför en utredning för kollektivtrafik på landsbygd?
Genom att ta fram riktlinjer för kollektivtrafiken för landsbygd och mindre tätorter
kompletteras trafikförsörjningsprogrammet med ett viktigt underlag för trafikens utveckling i
Västra Götaland. Samtidigt syftar arbetet också till att ge kommuner och invånare en tydligare
bild om vilket trafikutbud som kan förväntas finnas på lång sikt på olika platser runt om i
Västra Götaland.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver den långsikta utvecklingen
för kollektivtrafiken i länet. Det övergripande målet är att öka kollektivtrafikens
marknadsandel, underordnade finns fyradelmål. Ett av delmålen handlar om att öka nöjdheten
bland resenärerna. En av strategierna för att uppnå detta handlar om att erbjuda ett
grundläggande utbud av resmöjligheter på landsbygden och i mindre tätorter.
Utredningen omfattar den kollektivtrafik som bedrivs av Västtrafik på uppdrag av regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Västra Götalandsregionen. Skolskjutstrafik för grundskola är ett
kommunalt ansvar och ingår därmed inte primärt i utredningen. Däremot bör resurseffektivitet
beaktas genom att skolskjutstrafik och allmän kollektivtrafik samordnas där det kan ge
mervärden. Detta innebär att skolskjutstrafiken för grundskola omnämns i materialet.
På samma sätt är färdtjänst ett kommunalt ansvar, men sköts idag av Västtrafik i ett fyrtiotal
kommuner på uppdrag av respektive kommun. I de fall kommunen har lämnat över ansvaret
för färdtjänst till Västtrafik samordnas dessa resor med andra anropsstyrda resor på
landsbygden, exempelvis Närtrafik.
Underlagsdokument
Förutom Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland finns det några andra
dokument i vilka arbetet delvis tar sin utgångspunkt.
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Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland syftar till
att bevara och utveckla landsbygden i regionen. Programmet är framtaget av Västra
Götalandsregionen. Kommunikationer, framför allt kollektivtrafik för persontransporter, har
stor betydelse för boende, pendling, besöksnäring och företagande.

Kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg har i sina målbilder tagit fram
förslag på vad landsbygdstrafiken ska fylla för syfte och hur ofta den ska köra. En del
kommuner i Västra Götaland har satt upp egna mål för landsbygdstrafiken, exempelvis Mål
för landsbygdens kollektivtrafik i Borås.
Västtrafik har tagit fram en PM ”Modell för lågfrekvent resande”. Namnet kan vara något
missvisande eftersom dokumentet främst beskriver vilka åtgärder som skall genomföras på de
linjer där få reser. Den talar inte om hur eller vilken trafik som bör finnas på landsbygden.

Definitioner
Det finns flera olika definitioner av landsbygd och tätorter i Sverige.Utredningen har valt att
arbeta med följande definitioner där antalet invånare i olika stora orter utgår från SCB:s
definitioner.
Småorter
Orter med mellan 50 och 199 invånare och med högst 150 meter mellan husen samt orter
utanför småorter (spridda fastigheter). Småorter kan även ha mer än 199 invånare men i dessa
orter är de fastboende mindre än hälften. Dessa orter definieras inte som tätorter.
Tätorter
En tätort har minst 200 invånare och avståndet mellan husen är högst 200 meter.
Landsbygd
Samlingsbegrepp för både småorter och tätorter upp till 3000 invånare.
(Definitionen av landsbygd med övre gräns 3000 invånare, återfinns i Regionalt
serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden som omnämns ovan)
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2. Nuläge
Boende i Västra Götaland
2011 bodde det ca 1 590 000 invånare i Västra Götaland. Av dessa bodde knappt 30 % på
landsbygden. Utav dessa bodde ca 60 % i småorter. Jämfört med exempelvis Skåne och
Stockholm har Västra Götaland en större andel av befolkningen boende i småorter.Det här är
en utmaning för kollektivtrafikförsörjningen i vår region.
Tillgänglighet
99 procent av de boende i Västra Götaland har någon form av kollektivtrafik minst en dag i
veckan.Endast 1 procent saknar tillgång till något slags allmän kollektivtrafik.
94 procent av invånarna bor inom ett avstånd på 1,5 km till en hållplats som trafikeras av
minst fem dubbelturer per dag. Det är således en liten andel av invånarna som inte idag
uppfyller trafikförsörjningsprogrammets mål om fem resmöjligheter per vecka.
Det är också värt att nämna att 91 procent har fler än 10 dubbelturer per vardagsdygn inom
1,5 km. Med 10 dubbelturer kan kollektivtrafiken vara ett reellt alternativ för arbets-och
studieresor.( Se karta och diagram på följande sida).
I mer glest befolkade områden utgörs trafiken ofta av Närtrafik, en form av anropsstyrd trafik.
Konceptet finns i 32 kommuner, det saknas i några kommuner i Dalsland och Bohuslän samt i
kommuner runt Göteborg.
Utbudet av kollektivtrafik i mindretätorter i Västra Götaland varierar kraftigt. För de orter
som ligger längs de utpekade stråken (max 1,5 km från hållplats) är turtätheten av förklarliga
skäl oftast god. För orter av samma storlek utanför stråken kan utbudet ibland vara relativt
begränsat.
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Antal invånare boende max 1,5 km från hållplats som trafikeras med minst 5 dubbelturer dag.

Antal
invånare
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Ej tillgång till
kollektivtrafik
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Riktlinjer och nationell utblick
Det finns relativt få nationella riktlinjer vad gäller utbudet av trafik på landsbygden. Detta
beror på att syftet med trafiken och målgrupperna varierar i fall till fall. Det finns ingen
vedertagen sanning om vilket utbud eller vilka syften landsbygdstrafiken ska uppfylla, utöver
skolskjutstrafik för grundskola. Detta är dock en kommunal angelägenhet, även om
samordning med allmän kollektivtrafik ofta kan ske.
För det mesta erbjuds boende i småorter en anropsstyrd kollektivtrafik för att tillgodose
behovet av resor för inköp och övriga ärenden (serviceresor). Det finns exempel i Sverige där
även möjlighet ges till arbetspendling för boende i småorter. Dessa bygger ofta på en total
samordning med skolskjuts, färdtjänst och sjukresor för att hålla ned kostnaderna, samt att
trafiken i princip utförs inom en och samma kommun.
För boende i mindre tätorter finns det ofta en linjelagd trafik som bygger på skolskjutstrafik.
Även här är det främst serviceresor som möjliggörs även om arbetspendling i viss mån kan
utföras. I större tätorter (>1000 invånare), brukar trafiken ha ett sådant utbud att
arbetspendling fungerar för de vanligaste arbetspendlingstiderna.

Nedan följer ett par exempel på hur andra län valt att beskriva sitt grundläggande utbud.

Skåne
Region Skåne och Skånetrafiken beskriver i sin busstrategi en minsta nivå för invånarna om
fem resmöjligheter per vecka. Det finns inga specifika gränser för hur mycket trafik tätorter
av olika storlek bör ha.
Jönköping
Jönköpings länstrafik har satt upp mål för tätorter beroende på befolkningsunderlag.
För mindre tätorter (500-1000 invånare) gäller minst 3 dubbelturer vardag och för de lite
större tätorterna (1000 – 2500 invånare) gäller minst 12 dubbelturer vardag.
Halland
Region Halland skriver i sitt Trafikförsörjningsprogram att ett basutbud för länets invånare
kan variera från mellan några resmöjligheter per vecka till några turer per dag. Inga specifika
gränser för tätortsstorlekar.
Stockholm
Stockholms län har inga särskilda riktlinjer för landsbygdstrafiken. För skärgårdsöar finns ett
minsta utbud om två resmöjligheter per vecka.
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3. Trafikförsörjningsprogrammet
Principer för trafikutveckling
Enligt trafikförsörjningsprogrammet sker utvecklingen av trafiken enligt flerstegsprincipen.
Resurser ska användas där de gör mest nytta. Det finns tre trafikområden; stråk/stadstrafik,
övriga relationer, samt trafik av mer landsbygdskaraktär. Merparten av resurserna och
satsningarna ska förläggas till stråk och i stadstrafik. Övriga viktiga relationermed stor
efterfrågan ska också utvecklas men inte med samma prioritet. För landsbygden gäller att det
ska finnas ett grundläggande utbud över sikt.
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Prioriterade kollektivtrafikstråk i Västra Götland

Trafikförsörjningsprogrammet anger rekommenderade utbudsnivåer på sikt, framför allt för
stråken och övriga relationer med stor efterfrågan. Dessa kan sammanfattas i bilden nedan.

9
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Trafikutbud enligt Trafikförsörjningsprogram
De långsiktiga målen för utbud av kollektivtrafik på landsbygden varierar därmed mellan
minst fem resmöjligheter per vecka till tio dubbelturer/vardag. I vissa fall finns det ett behov
av ett större utbud vid hög efterfrågan.

4. Kollektivtrafik på landsbygden
Utbud på landsbygden
Kollektivtrafik på landsbygden är svår att göra attraktiv för alla reseärenden. En anpassning
för alla innebär ofta att den inte passar någon. Därför är det viktigt att klargöra för vem och
vad kollektivtrafiken på landsbygden ska fylla för uppgifter. Det är nödvändigt att göra en
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indelning av landsbygden i ett antal kategorier, i annat fall kvarstår problemet i att inte veta
vilket grundläggande utbud invånare kan förvänta sig på olika platser.
För respektive kategori föreslås syfte med kollektivtrafiken, grundläggandeutbud och vilka
trafikformer som är tänkbara.
Utbudet ska ses som riktvärden, det slutgiltiga utbudet bestäms i relation till
efterfrågan.Materialet ska inte ses som normerande, det beskriver endast den grundläggande
nivån. Invånarantalet är en av flera faktorer som påverkar resandeunderlaget och därmed
efterfrågan. Exempel på andra är täthet, lokalisering i förhållande till andra orter och utbudet
av arbetsplatser. Om flera orter exempelvis ligger geografiskt samlade utefter varandra ökar
resandeunderlaget. Se figur.

I båda fallen har ort A minst X resmöjligheter. I fallet till höger kan ort A ha något fler
resmöjligheter eftersom orterna B, C och D tillsammans bidrar till ett större underlag.

Faktorer som påverkar resandeunderlaget och efterfrågan
• Invånarantal
• Befolkningstäthet
• Åldersstruktur (ex. andel skolbarn, äldre)
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Arbetsplatser (hur många pendlar till/från)
Geografi (i förhållande till andra orter, stråk)
Målpunkter i omgivningarna (ex. besöksmål)
Bilinnehav, körkortsinnehav
Samordningsmöjligheter med andra
samhällsuppgifter (ex. skolskjuts för grundskolan)

Kategorier
Utredningen arbetar med fyra olika kategorier för landsbygdstrafiken:
•
•
•
•

Ej tätorter (under 200 invånare samt spridd bebyggelse)
Tätorter upp till 500 invånare
Tätorter, mellan 500 - 1000 invånare
Tätorter, mellan 1000- 3000 invånare

Många av orterna i intervallen ovan kommer fortsatt att ha ett betydligt större utbud genom att
de geografiskt ligger i anslutning till stråken. För att omfattas av stråken ska det finnas
hållplats i stråken. Av landsbygdens ca 475 000 invånare bor ca 200 000 inom 1,5 km från
hållplats i stråken.
Förslag om grundläggande utbud omfattar ca 275 000 invånare.
Med tanke på den betydelse som turism- och besöksnäringen har i Västra Götland är det
viktigt att beakta de säsongsvariationer som denna medför sig gällande invånarantalet.
Delårsboende ingår traditionellt inte i befolkningsstatistiken men kan redan idag vara fler än
en orts fasta befolkning. Trenden för delårsboende är att tidsperioden förlängts till att omfatta
mer än endast sommarmånaderna.

Ej tätorter och småorter
(Utgör ca 60 % av samtliga boende på landsbygden)
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Syfte med resorna
Kollektivtrafik utanför tätorter på landsbygden syftar främst till att möjliggöra resor för de
som inte har tillgång till bil eller körkort. (Målgrupper som traditionellt valt att åka med
Västtrafiks Närtrafik är ungdomar och äldre.) Syftet med resorna är främst att nå service och
möjlighet att ansluta till de större kollektivtrafikstråken. Med tanke på att den anropsstyrda
trafiken kan innebära långa restider och en viss osäkerhet gällande ankomst- eller avgångstid
är den i första hand inte tänkt för arbetspendling. För att kunna erbjuda tjänsten
kostnadseffektivt utnyttjasdessutom fordon som inte används i högtrafik, med andra ord
utanför vanliga arbetspendlingstider.
För att underlätta en daglig arbetspendling från landsbygden är det därför viktigt att det finns
pendelparkeringar för bil och cykel. Vid pendelparkeringarna sker byte till den ordinarie
linjetrafiken. En utbyggnad av pendelparkeringar i strategiska lägen nära till
landsbygdsområden är nödvändig. Pendelparkeringar bör finnas i samtliga stråk i det
regionala nätet.Det är positivt att arbeta med kompletterande lösningar som kan öka
tillgängligheten på landsbygden. Exempelvis samåkningssystem med bil eller byabuss (de
boende kör själva en minibuss). Genom god information och tydlig koppling mellan dessa
system och den allmänna kollektivtrafiken kan flera totalt sett åka kollektivt.
Grundläggande utbud
Alla fastboende i Västra Götalandsregionen ska erbjudas minst fem resmöjligheter (tur-ochretur) per vecka till närmaste ort med service och/eller plats där möjlighet att åka vidare med
ordinarie linjetrafik finns. Närmaste ort/plats kan ligga inom eller utanför den egna
kommunen och ibland utanför länet. Detta innebär att invånarna på landsbygden exempelvis
skall kunna göra en tur-och-retur resa per dag måndag-fredag.
Trafikslag
Närtrafik i nuvarande eller
Dagens koncept:
utvecklad form ger invånarna
Närtrafik är öppen för alla som vill resa till och från en adress
möjlighet till serviceresor och i
på landsbygden, eller mindre tätort, där det inte finns linje‐
viss mån även fritidsresor.
lagd kollektivtrafik på nära håll. För att ett geografiskt områ‐
Närtrafik är en form av
de ska kunna erbjudas Närtrafik ska det vara mer än 1 km till
hållplats med bra utbud av busstrafik året runt (minst 6 dub‐
anropsstyrd trafik där resenären
belturer måndag – fredag mellan kl 8‐18). Resan kan ske till
får ta ett större ansvar för sin resa
och från vissa förutbestämda hållplatser i större tätort, t ex
genom att boka turen i förväg.
affär,
resecentra, busstation och vårdcentral.
Samtidigt sparar det både
ekonomi och miljö genom att
Vid beställning får resenären en exakt avresetid, men efter‐
endast köra turen när någon vill
som beställningarna samordnas inom tidsintervallet så ges
resa, även om kostnaden per resa
inte en specifik ankomsttid. Resan betalas kontant till föra‐
är relativt dyr för samhället
ren och kostar 34 kr (augusti 2013).
jämfört med en resa där många
Närtrafik finns i dagsläget i drygt 30 kommuner i Västra
åker tillsammans i buss. Resor
Götaland.
Under 2012 utfördes ca 28 000 resor med
med Närtrafik kan samplaneras
Närtrafik.
med andra resor vilket bör
utvecklas. Önskvärt är att
åstadkomma anslutningsresor
till/från linjelagd kollektivtrafik i någon mån, där första/sista delen av resan utförs med
Närtrafik. Tillgänglighetsanpassade fordon bör på sikt finnas även i Närtrafiken.
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Tätorter mellan 200 -500 invånare
(Utgör ca 10 % av boende på landsbygden)

Syfte med resorna
Grundläggande resmöjligheter till kommunhuvudort eller serviceort. Möjlighet att ansluta till
det regionala nätet.
Grundläggande utbud
Ett grundläggande utbud om minst två dubbelturer per vardag. Närtrafik erbjuds som ett
komplement i de fall det är aktuellt.
Trafikslag
Linjelagda turer vilka kan vara anropsstyrda. Fordonsstorleken kan lättare anpassas till
efterfrågan. Det är önskvärt att samordna trafiken med skolskjutstrafiken för grundskolan för
att uppnå kostnadseffektivitet och bättre underlag för trafiken.

Tätorter mellan 500 -1000 invånare
(Utgör ca 10 % av boende på landsbygden)

Syfte med resorna
Syftet är att säkerställa dagliga förbindelser till kommuncentrumoch möjliggöra anslutning till
regionalt prioriterat nät. Arbets- och studiependling i de vanligaste pendlingstiderna
morgon/eftermiddag.
Grundläggande utbud
Ett grundläggande utbud om fem dubbelturer per vardag.
Trafikslag
Linjelagd trafik som även kan vara anropsstyrd. Samordning med skolskjutstrafiken för
grundskolan ger ett bättre underlag för trafiken och bör eftersträvas där sådan finns.
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Tätorter mellan 1000 och 3000 invånare
(Utgör ca 20 % av boende på landsbygden)

Syfte med resorna
Arbets- och studiependling kan utföras i flera tidslägen. Goda anslutningar till det prioriterade
nätet.
Grundläggande utbud
Ett grundläggande utbud om tio dubbelturer per vardag och tre dubbelturer per helg.
Trafikslag
Linjelagd trafik enligt fast tidtabell. Anropsstyrda turer kan tillämpas vid lågt resande.

Trafikformer för olika områden.
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Tätort/Invånare

Syfte/
Resandeärende, i
första hand
Serviceresor

Grundläggande antal
Resmöjligheter

Tätort mellan
200- 499

Serviceresor och
fritidsresor

2 per vardag

Tätort mellan
500-999

Serviceresor,
5 per vardag
fritidsresor och i viss
mån arbets/studiependling
Serviceresor,
10 per vardag
fritidsresor och
3 per helg
arbets-/studiependling

Ej tätort
< 200 invånare

Tätort mellan
1000-3000

17

5 per vecka

Sammanställning
av utbud och
resandeärende i
olika tätorter,

riktvärden.

Serviceresor = resor till affär, apotek, bibliotek. Sker ofta utanför högtrafiktid.
Fritidsresor = resor till olika målpunkter. Trafik även i högtrafiktid.
Arbets-Studieresor = resor till arbete och studier, (gymnasie, högskola)
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5. Konsekvensanalys
Utanför tätorter
Boende i kommuner där Närtrafik saknas är de som idag inte har grundläggande utbud om
fem resmöjligheter per veckaDet gäller främst kommuner i Dalsland och Bohuslän men även
kranskommuner runt Göteborg. Det faktiska behovet av Närtrafik skiljer sig mellan
kommunerna. I Göteborg är det ytterst få invånare som idag skulle behöva Närtrafik för att nå
det grundläggande utbudet. I en kommun som Dals Ed är andelen invånare som behöver
Närtrafik betydligt större.
Närtafik saknas
Ale
Bengtsfors*
Dals- Ed*
Göteborg
Härryda
Kungälv
Lysekil
Mölndal
Orust
Partille
Sotenäs
Stenungsund
Tjörn
Vänersborg
Åmål*
Öckerö

Närtrafik behöver byggas ut
Färgelanda*
Grästorp
Gullspång
Herrljunga
Lilla Edet
Mellerud*
Munkedal*
Strömstad
Tanum
Tranemo*

* Ingår i pilotprojektet för Närtrafik som startar i januari 2014. Fem resmöjligheter per
vecka kommer att uppnås i kommunen.
.
Tätorter 200-500 invånare
Det är endast ett fåtal orter som inte har det grundläggande utbudet om två resmöjligheter per
dag. Merparten av orterna i kategorin har ett betydigt bättre utbud.
Antal orter: 70 st
Antal orter som uppfyller grundläggande utbud: 65 st
Antal orter av ovan som har minst fem resmöjligheter per dag: 56 st
Anal orter på landsbygden som inte uppfyller grundläggande utbud: 5 st
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Tätorter 500-1000 invånare
Det är endast ett fåtal orter som inte har det grundläggande utbudet om fem resmöjligheter per
dag. Merparten av orterna i kategorin har ett betydigt bättre utbud.
Antal orter: 29 st
Antal orter som uppfyller grundläggande utbud: 26 st
Antal orter av ovan som har minst tio resmöjligheter per dag: 18 st
Anal orter på landsbygden som inte uppfyller grundläggande utbud: 3 st

Tätorter mellan 1000- 3000 invånare
Det är endast någon ort som inte har det grundläggande utbudet om tio resmöjligheter per
vardag och tre resmöjligheter per lördag/söndag.
Antal orter: 9 st
Antal orter som uppfyller grundläggande utbud: 8 st
Antal orter av ovan som har fler än tio resmöjligheter per vardag: 0 st
Anal orter på landsbygden som inte uppfyller grundläggande utbud: 1 st
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6. Utveckling
Strategier
För att gå i riktning mot de rekommenderade nivåerna av trafik behöver landsbygdstrafiken
utvecklas. Detta ska ske löpande och större förändringar av trafiken behöver föregås av
djupare analys. Västtrafik har det övergripande ansvaret för trafikutvecklingen. Kommunerna
har lokalkännedom och detaljkunskap om landsbygdsområdena. Dialog mellan samtliga
parter är viktig i det fortsatta arbetet.
• Säkerställ grundläggande utbud
Alla invånare ska ha minst fem resmöjligheter per vecka. För att ge samtliga invånare tillgång
till grundläggande service behöver den anropsstyrda trafiken byggas ut.
• Ett mer likartat erbjudande
Kollektivtrafiken på landsbygden i Västra Götaland ska bli mer jämförlig där befolkning och
efterfrågan är densamma.Trafikutbudet på landsbygden ska ges en särskild översyn, resurser
kan omfördelas inom landsbygden men också till stråk inom samma geografiska område.
• Ökad samordning av olika trafiklösningar
Västtrafik ska tillsammans med kommunerna verka för en ökad samordning av olika
trafiklösningar. Att samordna skolskjutstrafik för grundskolan med ordinarie linjetrafik ger en
bättre bas för trafiken.
• Utveckla den anropsstyrda trafiken
Västtrafik ska fortsätta arbetet med att utveckla den anropsstyrda trafiken. En mer tillgänglig
anropsstyrd trafik i form avinformation, beställning och öppettider.
• Arbeta med attityd och beteendepåverkan
I enlighet med modellen för lågfrekvent resande är det viktigt att försöka påverka
resandeunderlaget när resandet är lågt. Kommunerna, kommunalförbunden och Västtrafik bör
gemensamt arbeta med att kollektivtrafikens attraktionskraft ökar – utifrån respektive
perspektiv. Det kan handla om större eller mindre projekt med fokus på att förändra
resbeteenden. Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Hållbar
utveckling Väst utreder för närvarande intresset för ett regionalt samarbete kring
mobilitetsfrågor.
• Aktivt deltagande i forskningsprojekt om landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik
Kollektivtrafiksekretariatet och Västtrafik ska verka för att delta i nationella och
internationella forskningsprojekt kopplat till landsbygdstrafik. Pilotprojekt bör tillämpas.
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7. Ekonomiska konsekvenseroch genomförande
Närtrafik
Det är främst Närtrafik som behöver byggas ut i kommunerna som idag saknar eller inte når
upp till kriterierna om fem resmöjligheter per vecka. Kostnaden för att bygga ut Närtrafik och
införa i samtliga kommuner beräknas till ca 10-15 miljoner kr/år. Kostnadsintervallet är
kopplat till nyttjande av tjänsten.
Införande av Närtrafik sker successivt i de kommuner som inte har Närtrafik idag eller inte
når upp till grundläggande utbud. Målsättningen är att alla invånare ska ha fem
resmöjligheter senast 2016.
Linjelagd trafik
För det tiotal tätorter som inte idag uppfyller kriterierna om grundläggande utbud är
kostnaden bedömd till ca 5-10 miljoner kr/år. Kostnadsintervallet är kopplat till gällande avtal
och beror på införandetid.Målsättningen är att samtliga tätorter som omfattas av
landsbygdsutredningen ska ha grundläggande utbud senast 2018.
Kostnaden för trafiken i denna kategori kan snabbt öka eller minska beroende av i vilken grad
integrering av skolskjutstrafik i den allmänna kollektivtrafiken utvecklas.
Pendelparkeringar
En utbyggnad av pendelparkeringar är nödvändig. Troligtvis handlar det om att flertal
pendelparkeringar av mindre storlek (se karta sid 5). Kostnad för dessa är ej bedömd.
Det är kommunen eller Trafikverket som bygger och finansierar pendelparkeringar. För
pendelparkeringar på kommunal mark kan kommunerna ansöka om 50 % finansiering från
den regionala planen. Kommunerna och Västtrafik behöver arbeta tillsammans för att hitta
lösningar för hur och var pendelparkeringarna gör mest nytta.
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Protokoll från Kollektivtrafiknämnden, 2013-12-12
§ 64

Landsbygdsutredning – Remiss till kollektivtrafikråden
Diarienummer KTN 88-2013

Beslut
1. Kollektivtrafiknämnden beslutar att skicka landsbygdsutredningen på remiss till
kollektivtrafikråden.
2. Kollektivtrafiknämnden beslutar att ”Målsättningen är att samtliga tätorter som

omfattas av landsbygdsutredningen ska ha grundläggande utbud senast 2016”.
Yrkande

Margaretha Yngvesson (C) att ”Målsättningen är att samtliga tätorter som omfattas av
landsbygdsutredningen ska ha grundläggande utbud senast 2016”.
Samtliga partigrupper som deltog i beslutet (C), (M), (KD), (S), (MP), och (V) bifaller
yrkandet.
Sammanfattning av ärendet

Kollektivtrafiksekretariatet har i enlighet med Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland tagit fram förslag till hur kollektivtrafiken på landsbygden bör se ut långsiktigt.
Nuläge och förslag kring grundläggande utbud finns sammanställda i dokumentet
”Landsbygdsutredningen- förslag till remiss” daterat 2013-12-02
Kollektivtrafikråden ska nu lämna sina synpunkter kring huvudprinciperna i förslaget.
Fortsatt tidplan för arbetet är:
Remiss av landsbygdsutredningen 12 december 2012 – 28 mars 2014
Regionala kollektivtrafikrådet 3 april
Kollektivtrafiknämnden 24 april
Beredning

Remissversionen har tagits fram i nära samarbete med kommunerna och Västtrafik. En
speciell referensgrupp har funnits kopplad till utredningen med representanter från respektive
kommunalförbund, Västtrafik, regionutvecklings- och kollektivtrafiksekretariaten. Under
hösten 2013 har landsbygdsutredningen presenterats och diskuterats i kollektivtrafikråden.
Under arbetets gång har materialet delvis förändrats i takt med inkomna synpunkter.
Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksekretariatet, 2013-11-29.
Bilagor

1. Frågor och svar från höstens dialog
2. Remissversion av landsbygdsutredningen
Beslutet skickas till:

Kollektivtrafikråden
Västtrafik AB
Justerare:

Rätt utdraget intygar:

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över granskning av vägplan för utrivning och
byggnation av Gamla Rångedalabron, väg 1704, samt ny gångoch cykelväg längs väg 1816
Trafikverket tar fram en vägplan och bygghandling för gamla Rångedalabron på väg 1704 i Rångedala.
Syftet är att förbättra trafikmiljön i samhället. Under våren 2009 tog dåvarande Vägverket fram en
förstudie gällande en utredning av gamla Rångedalabron, i vilket det konstaterades att det behöver
byggas en ny bro. Konstruktionen har så stora skador att det inte är ekonomiskt lönsamt att åtgärda
dessa för att upprätthålla bärighet och trafiksäkerhet. Väg 1704 och gamla Rångedalabron är en viktig
länk i det lokala vägnätet, samt även en viktig reservlänk till det nationella vägnätet i de fall Rv40 måste
stängas av på grund av planerade eller oplanerade händelser.
Projektet omfattar utrivning av gamla bron, justering av vägbankar vid broanslutningar, ny bro över
bäck samt eventuell enskild bro över väg och gång- och cykelväg. I projektet ingår även att komplettera
de avsnitt på väg 1816 som idag saknar gång- och cykelbana.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
2014-02-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0178 311
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-02-19 / bh

Programområde: 2

Tillägg till skrivelse på SP3
Se markerat stycke.
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Dnr 2014/KS0178 311

Stadskansliet
Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Ärende: TRV 2012/82519

Trafikverket, Region Väst

Yttrande över granskning av vägplan för utrivning
och byggnation av Gamla Rångedalabron, väg 1704,
samt ny gång- och cykelväg längs väg 1816
Borås Stad har varit delaktig i planeringsprocessen och 2009 lämnade dåvarande
Gatukontoret synpunkter på förstudien. Synpunkterna har till stora delar tagits med i
förslaget vilket Borås Stad är nöjda med.
Borås Stad vill framföra några saker som kan förbättras.
Det är viktigt att gång- och cykelvägspassagen över Bygatan får en säker utformning.
Det saknas en tydlig skyltning vid passagen.
Gång- och cykelvägen har skarpa kurvor i anslutning till tunneln under väg 1704.
Sikten för cyklister påverkas och kan leda till kollisioner mellan cyklister. Åtgärder för
att motverka kollisioner bör övervägas.
För att förbättra tryggheten i anslutning till tunneln bör belysning med exempelvis
solceller ingå i projektet.
Borås Stad förutsätter att busstrafiken inte kommer att påverkas. Vi vill vara säkra på
att bussen kan svänga vänster vid Varnumsvägen/Bygatan. Hur kommer busshållplatserna att se ut/finnas kvar vid korsningen Varnumsvägen/Bygatan? Hur kommer
kollektivtrafiken att fungera under byggperioden?
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Kopia till:

Enligt fastighetsförteckning

Diariet

Kungörande och granskning av vagplan för utrivning och
byggnation av Gamla Rångedalabron, väg 1704, samt ny gång- och
cykelväg längs vag 1816, Borås Stad, Västra Götalands Ian.
Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vagplan för utrivning och byggnation av Rångedalabron pa
vag 1704, samt ny gang- och cykelväg rangs vag 1816 i Borås kommun.
Planen finns tillgänglig for granskning under tiden 2014-02-21 - 2014-03-14 hos:
Trafikverket Region Vast, Kruthusgatan 17, Göteborg.
Boras stad, Kungsgatan 55, Borås.
Delar av handlingarna finns p&Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/yrojekt,se Västra Götalands
län.
Planen berör samfagheten Boras Rångedala S:3. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas
delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivningenligt delgivningslagen.
Planen omfattar aven arbete i vatten d&Rångedalaan berörs av omgrävning.
omläggning av enskilda vagar/agovagar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa vägar
kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anlaggningslagen.
Den mark eller det utrymme som behövs for byggande av vag frarngar av fastighetsforteckningen i handiingarna.
Den mark som redovisas i fastighetsförteckningen kan komma att tas i anspråk med vägrätt respektive tillfallig
nyttjanderätt. Nar vagplanen fastställts och vunnit laga kraft ar ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att
mot ersättning överlata eller upplata marken eller utrymmet som behövs för byggande av vag

.

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Region Vast, Ärendemottagningen, Box 810,781 28 Borlänge alt via
e-post gotebore@trafikverket.sesenast 2014-03-16. Mark synpunkterna med TRV 2012/82519.
Om du vill ha mer information kontakta Johanna Kindlund, projektledare Trafikverket Region Vast telefon
010-124 15 84 eller johanna.kindlund@trafikverket.se.
Diorieplonbeteckn
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1 Sammanfattning
Rångedala är en mindre tätort belägen cirka 15 km nordost om Borås i Västra Götalands län.
Genom samhällets utkant går väg 1704, vilken fram till november 2007 var en del av riksväg 40.
I söder ansluter väg 1818 till väg 1704 och i norr ansluter väg 1816.
Via gamla Rångedalabron går väg 1704 över Rångedalaån samt gång- och cykelvägen på
ombyggda banvallen för den järnväg som tidigare gick mellan Nitta och Dalsjöfors.
Från väster ser man bron på långt avstånd, bron smälter in mot det högre landskapet i
bakgrunden. Utmed väg 1816 karakteriseras omgivningen av ett platt och öppet åkerlandskap.
Aktuell sträcka av väg 1704 har dåliga siktförhållanden på grund av en kraftig stigning över bron.
Brons bärighet är nedsatt och bredden har begränsats. Årsmedeldygnstrafiken, ÅDT, i anslutning
till broläget är 670 fordon varav 13 procent tung trafik. Separering för oskyddade trafikanter
saknas.
Väg 1816 är på aktuellt avsnitt relativt rak och saknar större nivåskillnader. Bredden är cirka sex
meter, men smalnar av till cirka fem och en halv meter över stenvalvsbron.
Väg 1816 har ÅDT 490 varav cirka 7 procent utgörs av tunga fordon.
Utmed de aktuella sträckorna har det under perioden 2003 - 2012 registrerats 2
polisrapporterade olyckor, båda inträffade på väg 1704. I olyckorna skadades tre personer
lindrigt och en person svårt.
Under år 2009 upprättandes en förstudie enligt den då gällande planerings- och
projekteringsprocessen. Under 2013 återupptogs arbetet med projektet varvid en vägplan med
tillhörande plan- och miljöbeskrivning har tagits fram.
Vägplanen omfattar gamla Rångedalabron som ersätts med en rörbro över Rångedalaån och en
gång- och cykelport. Det ingår även breddning av väg 1816 för gång- och cykelbana.
Bullerberäkningar av trafikbuller vid fasad har utförts i projektet och beräkningarna visar att
ljudnivån vid fasaden på samtliga hus underskrider 65 dB(A) ekvivalent nivå.
Under gamla Rångedalabron kan vilt idag passera utmed Rångedalaån. Föreslagen lösning
innebär att större vilt måste passera över väg 1704. För mindre djur anläggs strandremsor i den
nya rörbron för att underlätta passagen.
Rångedalaån har ett högt naturvärde och en kulle öster om gamla Rångedalabron har rikligt med
hävdgynnade arter, det förekommer slåttergubbe samt enstaka exemplar av backsippa vilka är
rödlistade.
Inom området finns idag en känd lämning av kulturhistoriskt intresse som påverkas av projektet.
Det är en milsten belägen nordväst om väg 1816. Milstenen flyttas vid breddningen av väg 1816.
Projektet bedrivs i stor utsträckning inom skyddsområde för vattentäkt. De föreslagna
skadeförebyggande åtgärderna syftar i flera fall till att minimera påverkan på vattenmiljön.
Byggtiden beräknas till cirka nio månader.
Under större delen av byggnationen kommer väg vara 1704 avstängd och trafiken leds via väg
1818 och väg 1816.
Totalkostnaden för projektet bedöms till cirka 16 miljoner kronor.
Projektet finansieras via Trafikverkets nationella brounderhållsprogram.
Ekonomiska medel finns avsatta.
Samråd har hållits med allmänhet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås kommun och särskilt
berörda.
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Figur 1: Översiktsbild
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2 Beskrivning av projektet
2.1 Nuvarande förhållanden
Bakgrund
Rångedala är en mindre tätort belägen cirka 15 km nordost om Borås i Västra Götalands län.
I Rångedala bor cirka 400 personer. Genom samhällets utkant går väg 1704, som fram till
november 2007 var en del av Riksväg 40. I söder ansluter väg 1818 till väg 1704 och i norr
ansluter väg 1816. I samma punkt som väg 1816 ansluter, ansluter även från öster en enskild
väg, Lidagatan som försörjer ett mindre antal bostäder.
Vägarna i området fungerar i dagsläget som en förbindelse för boende i Rångedala och dess
omgivning med det övriga större vägnätet. Väg 1704 fyller även en viktig funktion som
omledningsväg om riksväg 40 skulle behöva stängas.
Bebyggelsen i Rångedala är i huvudsak koncentrerad till två områden ett i söder och ett norr.
Förutom bostadsbebyggelse finns även lantbruksfastigheter, viss service och övrig
bebyggelse så som skola, idrottsplats, bygdegård samt kyrka.
Genom området och under Gamla Rångedalabron på väg 1704 och under en stenvalvsbro på
väg 1816 rinner Rångedalaån. Gamla Rångedalabrons skick är undermåligt. Genom området
går gamla banvallen mellan Nitta och Dalsjöfors. Den har sedan ett antal år tillbaka byggts om
till gång- och cykelväg, vilken nu används frekvent för främst rekreationscykling.
Tidigare och pågående utredningar och beslut
Det aktuella projektet påbörjades under 2008 – 2009 med upprättande av en förstudie enligt
den då gällande äldre planerings- och projekteringsprocessen. Under 2013 återupptogs
arbetet med projektet enligt den nu gällande ordningen och en vägplan började upprättas.
Vägplanen utarbetades med utgångspunkt och som en fortsättning av det arbete som gjorts
i förstudieskedet.
Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte innebär en betydande miljöpåverkan.
Miljöbeskrivningen har i det här projektet inarbetats i planbeskrivningen.
Trafikförhållanden och olycksstatistik
Det aktuella avsnittet av väg 1704 har en bredd på cirka 12 meter, undantaget en sträcka
över Gamla Rångedalabron där betongbarriärer medför att vägbredden är reducerad till
cirka 9 meter. Brons bärighet är kraftigt nedsatt och betongbarriärerna krävs för att
bibehålla trafiksäkerheten över bron.
Väg 1704 trafikeras av i genomsnitt 670 fordon per årsmedeldygn, ÅDT varav cirka 13
procent utgörs av tunga fordon, mätår 2009. Högsta tillåtna hastighet är 80 km/tim. Vägen
är inte anvisad som rekommenderad väg för farligt gods.
Utmed väg 1704 är oskyddade trafikanter hänvisade till att färdas tillsammans med övriga
trafikanter utan fysisk separering i blandtrafik.
På avsnittet över bron där vägrensbredden är begränsad är de särskilt utsatta. Det finns dock
möjligheter för de oskyddade trafikanterna att istället använda sig av det parallella vägnätet
där det avsnitt med separerad gång- och cykelbana finns.
Den andra vägsträckan inom området utgörs av väg 1816, vilken delvis är en parallellväg till
väg 1704. Vägen är relativt rak och saknar nivåskillnader och har en bredd på cirka sex
meter. Över stenvalvsbron är bredden endast fem och en halv meter. Väg 1816 startar i
korsningen med väg 1818 i söder och på sträckan norrut ansluter väg 1816.01 från öster,
Krokvägen från väster och en fastighetsutfart från väster. I norr korsas väg 1816 av gång- och
cykelvägen på den gamla banvallen.
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Väg 1816 har ett trafikflöde av 490 ÅDT varav cirka 7 procent utgörs av tunga fordon (mätår
2011). Högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim. Vägen är inte anvisad som rekommenderad
väg för farligt gods.
I söder, i anslutning till korsningen med väg 1818 avslutas en separerad gång- och cykelväg.
Vidare norrut från den aktuella punkten är oskyddade trafikanter hänvisade till att färdas i
blandtrafik tillsammans med övriga trafikanter utmed väg 1816.
Kollektivtrafiken utgörs av regionalbusslinje 201, viken som trafikerar Rångedala under
vardagarna. Enligt tidtabell för 2013 går det under vardagarna åtta turer i riktning mot Borås
och åtta turer i riktning mot Ulricehamn. I anslutning till väg 1816 strax sydväst om
stenvalvsbron återfinns en busshållplats på den anslutande vägen 1816.
Inom planområdet har det under perioden 2003 - 2012 registrerats 2 polisrapporterade
olyckor i STRADA (Swedish Accident Data Acquisition). STRADA är ett informationssystem för
data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet visar olyckor
registrerade av polis och sjukvård sedan 2003.
De aktuella olyckorna inträffade när väg 1704 fortfarande var riksvägväg 40. I en av olyckorna,
vilken var en upphinnandeolycka blev två personer lindrigt skadade. I den andra olyckan som
var en mopedolycka blev en person svårt skadad och en lindrigt skadad.

Mopedolycka

Upphinnandeolycka

Figur 2. Inträffade polisrapporterade trafikolyckor inom utredningsområdet de senaste
10 åren 2003-2012.
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Bebyggelse, markanvändning
Bebyggelsen utmed och i anslutning till aktuell sträcka av väg 1704 består på den östra sidan
av ett fåtal bostadshus. Bostadshusen ligger inte i omedelbar närhet av vägen. På den västra
sidan finns en lantbruksfastighet där ekonomibyggnaden är belägen relativt nära vägen.
Bebyggelsen utmed den sydöstra sidan av aktuellt avsnitt av väg 1816 utgörs i norr av ett
bostadshus med tomt som ligger nära och gränsar till vägområdet. Något längre söderut
finns en mindre lantbruksfastighet där bostadshus och ekonomibyggnad ej ligger i
omedelbar närhet till vägen. Utmed den nordvästra sidan av väg 1816 saknas bebyggelse.
Den mark som berörs av projektet består i huvudsak av åkermark. Det finns även några
enstaka mindre områden med träd i områdets östra del.
Ledningar
Beträffande ledningar finns Borås stads vatten- och avloppsledningar inom området.
Borås Elnät har en optokabel i den gamla järnvägsbanken och utmed hela den aktuella
sträckan av väg 1816.
Vattenfall Eldistribution har markförlagda elledningar inom utredningsområdet
(utredningsområdet beskrivs i figur 1). Utmed aktuell sträcka av väg 1816 finns även en
luftledning som löper parallellt längs vägens nordvästra sida. Stolparna till luftledningen,
vilka är av trä står relativt nära vägen och är även utrustade med belysning. Vattenfall
Eldistribution är ägare till luftledning och belysning.
Skanova har markförlagda ledningar inom utredningsområdet.
För detaljerad information gällande ledningar se illustrationsplaner 101T0204, 101T0205 och
101T0206.
Skyddsområden för yt- och grundvatten
Ett skyddsområde för grundvattenskydd, Rångedala-Dalsjöfors grundvattenförekomst,
sträcker sig genom hela utredningsområdet.
Väster om gamla Rångedalabron, i anslutning till planområdet, ligger Rångedala
grundvattentäkt som försörjer Rångedala samhälle med dricksvatten. Vattentäkten omges
av ett skyddsområde, se figur tre, med tillhörande skyddsföreskrifter.
Rångedalaån som ingår i Viskans vattensystem mynnar i Marsjön som är förbunden med
Öresjön, ytvattentäkt för hela Borås centralort och samhällena Fristad, Sandhult, Sjömarken
och Sandared. Även samhällena Olsfors och Hultsfors i Bollebygds kommun får sitt vatten
från denna vattentäkt. Totalt är ca 80 000 människor beroende av vattentäkten.
Projektet utförs inom den sekundära zonen i skyddsområdet, se figur tre.
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Figur 3: Skyddsområden för vattentäkter
Hydrologi och hydroteknik
I området för gamla Rångedalabron ligger uppmätta grundvattennivåer cirka en meter under
markytan. När det gäller den planerade gång- och cykelbanan utmed väg 1816 återfinns
grundvattenytan en halv till en meter under markytan. Båda områdena har jordlager med
relativt god infiltration.
Boendemiljö och hälsa
Bostadshusen ligger i huvudsak inte i omedelbar närhet till väg 1704 och väg 1816 och
trafikflödet är lågt med måttlig hastighet.
För oskyddade trafikanter som rör sig utmed de aktuella sträckorna av vägarna saknas det
separering från övrig trafik.
Bullerberäkningar har gjort inom projektet och beräkningen visar att ljudnivån i dagsläget
inte överskrider 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå (medelnivå över ett dygn) för något
bostadshus.
Borås stad har utfört mätningar av kvävedioxid i Rångedala år 1991 och 2007.
De uppmätta månadshalterna varierar mellan ca 11 och 18 µg/m3, långt under
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid som är 40 µg/m3 som årsmedelvärde.
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Landskapsbild
Väg 1704 går vid gamla Rångedalabron längs den östra sidan av en dalgång. I anslutning till
bron höjs vägen upp av en vägbank. Från väster syns bron på långt avstånd, bron smälter in
mot det högre landskapet i bakgrunden. Bron har bidragit till att ge platsen en identitet.
Brons höjd är anpassad till järnvägsspåret som tidigare passerade under bron. Den höga
höjden på bron bidrar till att ge ett öppet och rymligt landskapsrum under bron som skapar
överblick och en känsla av trygghet både för boende och förbipasserande. Från detta
landskapsrum ges åt väster utblickar över de omgivande öppna betesmarkerna och de
öppna strandängarna. Mot öster ges utblickar över sluttningen upp mot riksväg 40.
Under bron rinner Rångedalaån.

Figur 4. Gamla Rångedalabron och Rångedalaån

Utmed väg 1816 karakteriseras omgivningen av ett platt och öppet åkerlandskap där vägen
smälter väl in i landskapet.
Natur- och kulturmiljö
Områdets karaktär domineras av ett relativt småbrutet jordbrukslandskap. Inom området
ligger flera tomter insprängda i jordbrukslandskapet. Åkerytorna består av brukade
vallodlingar. Genom området rinner Rångedalaån som sätter sin prägel i området både på
upplevelsen av landskapet och i många av naturvärdena. Kring ån finns fuktiga betesmarker,
i flera fall har de ängskaraktär i och med ett lågt betestryck. I sydvästra delen av området
ligger en för området stor lövskog som har varit öppen mark tidigare. I den östra delen av
området dominerar öppen mark, främst tomtmark, med inslag av enstaka mindre
skogsområden.
En naturvärdesinventering genomfördes 2013 av Calluna AB, se figur 5 för en översiktlig bild
av de naturvärdesobjekt som identifierats. I inventeringen har ett objekt givits klass 1A,
Högsta naturvärde, se område fem i figur fem nedan. Objektet är en hög kulle omgiven av
jordbruksmark och vägar. På kullen växer tall, björk och lönn och de har en stamdiameter på
två till fyra dm. Tallarna är tämligen gamla och har täta kronor. I buskskiktet växer rönn och
asp. Jorden är mager och i fältskiktet växer rikligt med hävdgynnade arter som t.ex. de
rödlistade arterna backsippa och slåttergubbe, av slåttergubbe finns det tämligen stora
bestånd.
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Även andra hävdgynnade arter som svinrot, ängshavre, gökärt, vårbrodd och smultron
förekommer rikligt. Död ved finns, tex en död tall med diametern en och en halv decimeter.
Objekt sex i figur fem, är en mindre del av en betesmark med mycket mindre
näringspåverkan än hagen i övrigt. Området är en del av vägbanken som djuren betar där de
når utanför stängslet. I området växer tämligen rikligt med de hävdgynnade arterna
mandelblom och gullviva med inslag av smultron.
Objekt fem och sex bedöms ha vissa till goda förutsättningar som livsmiljö för hävdgynnade
växter. Hävdgynnade växter har under årtusenden anpassats till att leva under störningar
såsom bete och slåtter.
I dammen, objekt fyra i naturvärdesinventeringen, se figur fem nedan, finns signalkräftor
och grodyngel påträffades vid naturvärdesinventeringen. Dammen ligger i anslutning till
tomtmark. Dammen påverkas inte av de åtgärder i projektet som omfattas av vägplanen.
Inom inventeringsområdet finns utöver de områden som särskilt beskrivits ovan, några
biotopskyddsobjekt i form av öppna diken. Dessa diken bedöms inte påverkas av projektet.
De diken projektet berör är avsedda för avvattning av vägarna i området och omfattas därför
inte av biotopskydd.
Enligt naturvärdesinventeringen finns naturvärden av någon betydelse även i betesmarker
som alltmer övergått till att få ängskaraktär, mindre flerskiktade lövskogspartier, ett område
med äldre tall, några solitärträd och en stenmur mellan tomter.
De delar av området som inte har naturvärdesklassats är natur som anses ha mindre eller
inte några direkta värden för den biologiska mångfalden. Områden som innefattas av detta
är exempelvis tomter med klippta gräsmattor, vallodlingar och öppna gräsmarker med en
flora som tillhör vardagsnatur. Yngre enskiktad skog eller produktionspräglad skog med
avsaknad av t.ex. död ved och gamla träd har inte naturvärdesklassats.
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Figur 5. Naturvärdesinventering Siffrorna anger naturvärdesobjekt, se rapport Björklind R. 2013.
Naturvärdesinventering – gamla Rångedalabron 2013 Calluna AB, Linköping för mer information.

En inventering avseende hasselmus utförd år 2007 visar att hasselmuslokaler kan
förekomma i området. Hasselmusen finns upptagen i EU:s direktiv om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter. Vid naturvärdesinventering utförd i området 2013
hittades inga tecken på att hasselmus skulle förekomma i området
Ytterligare information om områdets naturvärden finns i rapport ”Björklind R. 2013.
Naturvärdesinventering – gamla Rångedalabron 2013 Calluna AB, Linköping”, se bilaga 1.
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Rångedalaån
Under gamla Rångedalabron och stenvalvsbron flyter Rångedalaån. Uppströms gamla
Rångedalabron växer bl.a. klibbal. Nedströms gamla Rångedalabron flyter ån genom öppna
strandängar. Ån har Naturvärdesklass 1B, Högt naturvärde, enligt naturvärdesinventeringen.
Ån omges av igenväxande fuktängar och sumpskog. De fuktiga översvämningsmarkerna
längs ån har betydelse för fågellivet. Vid Rångedala förekommer bl.a. gulärla.
Översvämningsmarkerna är av betydelse för grod- och kräldjur. Översvämningsmarkerna,
område åtta, elva och tolv i figur 5, påverkas inte av byggnationen.
Rångedalaån ingår i Varnum och Marsjöarnas fiskevårdsområde. Bottnarna är steniga och
grusiga och på långa sträckor finns goda förutsättningar för reproduktion av öring. I den del
av ån som grävs om är dock vattenhastigheten för låg och bottenmaterialet för finkornigt för
att vara gynnsamt för öringreproduktion.
Uppströms gamla Rångedalabron, vid Lejonhult, genomfördes år 2004 ett elfiske. De arter
som noterades var bäcknejonöga(7,8 fiskar/100m2), elritsa (32,1 fiskar/100m2) och öring
(1,7 fiskar/100 m2).
Vid tidigare elfisken längre uppströms, genomförda 1982, fångades mört, småspigg, ål och
elritsa.
Elfiske har gjort i Algustorpsbäcken, ett biflöde till Rångedalaån som mynnar nedströms
stenvalvsbron. 2005 fångades amerikansk bäckröding med en täthet på 3,7 fiskar/100m2.
Rångedalaån mynnar i Marsjön som ingår i Viskans vattensystem.
I ån finns signalkräftor.
Stränderna utmed Rångedalaån omfattas av strandskydd.
Vilt
Vattendrag är naturliga ledlinjer för vilt och de djur som följer Rångedalaån kan idag enkelt
passera tack vare att landytan under gamla Rångedalabron är bred och en väl tilltagen fri
höjd, ca sex meter.
Väg 1704 saknar viltstängsel och den låga trafikintensiteten innebär att vägen 1704 inte
uppfattas som en barriär av klövviltet i området.
Kulturmiljö
Ett område från Rångedala till Finnekumla är utpekat i Borås kommuns inventering av
värdefulla kulturmiljöer. Av ”Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun” går att utläsa att
kulturmiljön bland annat omfattar Rångedala by som varit sockencentrum sedan tidig
medeltid. Stenvalvsbron för väg 1816 är ett av de objekt inom kulturmiljön som anses viktigt
att bevara.
Stenvalvsbron omnämns i den inventering av broar som genomfördes i dåvarande Älvsborgs
län 1979 till 1980. Bron består av råhuggen sten i kallmur med skivsten i valven. Breddning
och ombyggnad av bron, genomförd 1975, medför att bron inte kan anses vara av sådant
värde att den ska klassas som en fast fornlämning.
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Figur 6: Stenvalvsbron

Inom utredningsområdet finns idag endast två kända lämningar av kulturhistoriskt intresse.
Den ena är en källa belägen ca 80 meter öster om gamla Rångedalabron och har status av
övrig kulturhistorisk lämning, Rångedala 159:1. Källan kan ha varit en offerkälla. Det andra är
en milsten belägen nordväst om väg 1816, Rångedala 11:1 som har status av fast
fornlämning.

Figur 7: Milsten
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2.2 Behov av förändringar
Gamla Rångedalabron är i anmärkningsvärt dåligt skick. Vägrenarna på bron är nu spärrade
med betongelement för att hindra tung trafik att köra långt ute på brons kanter. Under bron
finns förutom Rångedalaån även den äldre banvallen. Banvallen är ombyggd till gång- och
cykelväg. Den används nu främst för rekreationscykling. Anpassningen till den tidigare
tågtrafiken samt passagen över Rångedalaån har medfört att brons fria höjd och längd är
överdimensionerad i förhållande till dagens ändamål. Sikten från vägen över bron är
begränsad beroende på vägens profil och risken för mötesolyckor är uppenbar.
Tätorten Rångedala består i norr och söder av samlade bebyggelse. I norr finns även bygdegård
och söder finns skola, idrottsplats och kyrka. Mellan och utanför dessa två områden är
bebyggelsen glesare.
Mellan områdena i norr och söder finns ett kort avsnitt med gång- och cykelbana.
På merparten av sträckan saknas separerad gång- och cykelbana och de oskyddade
trafikanterna är hänvisade till blandtrafik på den smala väg 1816.
Se figur 1, Översiktsbild.
Behoven av förändring är därmed att åtgärda de brister som finns vad gäller brons skick och
trafiksäkerheten i planområdet.

2.3 Ändamål och projektmål
Projektets ändamål är att byta ut gamla Rångedalabron.
Det primära projektmålet är att:


öka transportkvaliteten och trafiksäkerheten för samtliga trafikantkategorier som
har behov av att färdas utmed väg 1704 på bron över Rångedalaån.

Projektets sekundära mål är att:






öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som har ett behov av att färdas
utmed väg 1816 mellan de södra och norra delarna av Rångedala tätort.
Nya rörbron ska dimensioneras så att bron inte dämmer Rångedalaåns passage förbi
bron.
att fisk i Rångedalaån även framöver obehindrat ska kunna vandra förbi sträckan av
ån som är föremål för åtgärd
riktlinjer för buller från vägtrafik ska inte överskridas vid bostäder inom planområdet
negativ påverkan på vattenkvaliteten i Rångedalaån, från hanteringen av dagvatten
från gamla Rångedalabron ska ska begränsas så långt som ses rimligt.

Projektet styrs förutom av projektmål även av transportpolitiska mål och nationella
miljökvalitetsmål. Arbetet med vägplanen ges en sådan inriktning att det följer de
transportpolitiska målen och så att uppsatta mål för gällande miljölagstiftning kan uppnås.
Till detta hör även att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer och hänsynsregler.
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Transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet, enligt propositionen ”Mål för framtidens resor och
transporter, prop. 2008/09:93”, är att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Det övergripande målet kompletteras med:


Funktionsmålet - ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska
vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov”.



Hänsynsmålet - ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa”.

Miljökvalitetsmål
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål i Sverige vilka syftar till att bidra till en miljömässigt
hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen är vägledande i tillämpningen av Miljöbalken.
De nationella miljömålen har anpassats och formulerats till regionala miljömål av
Länsstyrelsen Västra Götalands län, för utförligare beskrivning av de regionala miljömålen
hänvisas till www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
I detta projekt berörs främst miljökvalitetsmålen:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 Levande sjöar och vattendrag
 Ett rikt växt- och djurliv

2.4 Påverkan på Natura 2000-områden och andra riksintressen
Området ingår i riksintresseområdet för Götalandsbanan som är en framtida
höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg via bland annat Linköping och Borås.
Projektet utförs i befintlig vägsträckning och eventuellt intrång i riksintresseområdet anses
därför inte utgöra något hinder varken för projektet eller för en framtida utbyggnad av
Götalandsbanan.
Inga Natura 2000-områden finns inom utredningsområdet.

2.5 Allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel riktar sig i första hand till
verksamhetsutövaren och den som vidtar en åtgärd. Den som utför eller planerar att utföra
något som påverkar, eller riskerar att påverka miljö n eller människors hälsa ansvarar för att
reglerna följs. I samband med prövning och tillsyn enligt miljöbalken är
verksamhetsutövaren skyldig att visa att reglerna följs.
Projektets förhållande till miljöbalkens allmänna hänsynsregler redovisas i kapitel 4.2
Miljökonsekvenser.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalkens femte kapitel. Miljökvalitetsnormerna
föreskriver lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att geografiskt
område. Det aktuella broprojektet berör miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, luft
och omgivningsbuller.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
En ytvattenförekomst är ”en avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till exempel
en sjö, en å, flod eller kanal och en grundvattenförekomst är enligt direktivet en ”avgränsad
volym grundvatten i en eller flera akviferer”
Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster inom
Västerhavets vattendistrikt. Miljökvalitetsnormerna anger målet att allt yt- och grundvatten
ska uppnå som lägst god status senast år 2015 och att ingen vattenförekomsts status ska
försämras.
Ytvatten
För ytvattenförekomsten Rångedalaån är den ekologiska statusen ”Tillfredsställande” och
den kemiska statusen ”God”.
Grundvatten
Projektet berör två grundvattenförekomster, Fänneslunda-Rångedala EU_CD: SE641470134169, och Rångedala-Dalsjöfors EU_CD: SE640913-134015. Beteckningarna är hämtade
från VISS, Vatteninformationsystem Sverige.
För grundvattenförekomsten Fänneslunda-Rångedala gäller att såväl den kvalitativa som den
kemiska statusen är ”God”
Grundvattenförekomsten Rångedala-Dalsjöfors, för vilket större delen av projektets
utredningsområde berör, gäller att såväl den kvalitativa som den kemiska statusen är ”God”.
Kvalitetskraven i båda grundvattenförekomsterna innebär att statusen ”God” skall bevaras.
Miljökvalitetsnormer för luft
Borås stad har utfört mätningar av kvävedioxid i Rångedala år 1991 och 2007 under februari
månad. De uppmätta månadshalterna varierar mellan ca 11 och 18 µg/m3 och ligger långt
under miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på 40 µg/m3 som årsmedelvärde.
Miljökvalitetsnormer för buller
Miljökvalitetsnormer gäller för vägar med mer än sex miljoner fordon per år, motsvarande
ca 16 400 ÅDT, väg 1704 och väg 1816 omfattas därför inte.
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3 Lokalisering och utformning
3.1 Val av åtgärd
Aktuellt vägavsnitt av väg 1704 fyller en viktig funktion i området. Exempelvis är
långsamtgående fordon och arbetsmaskiner som ej får trafikera riksväg 40 hänvisade till väg
1704. Vid en eventuell avstängning av riksväg 40 leds trafiken därifrån om via väg 1704.
Alternativet att permanent stänga av väg 1704 över Rångedalabron och istället leda trafiken
genom Rångedala skulle försämra såväl transportkvaliteten som trafiksäkerheten.
Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att vägavsnittet finns kvar.
De val av åtgärder som kvarstår blir därmed förbättringsåtgärder alternativt ombyggnation i
befintlig sträckning.
Förstudie
Vägverket upprättade 2009 en förstudie för gamla Rångedalabron. Syftet med förstudien var
primärt att utreda möjligheterna att finna ett förslag till åtgärd för den undermåliga bron.
I förstudien lämnas tre principiella förslag:




Alternativ 1. Såväl gång- och cykelvägen på den gamla banvallen som enskild väg till
två fastigheter passerar väg 1704 i plan.
Alternativ 2. Gång- och cykelvägen passerar planskilt under väg 1704, enskild väg till
två fastigheter ansluter till väg 1704 i en ny trevägskorsning.
Alternativ 3. Såväl gång- och cykelvägen som enskild väg till två fastigheter passerar
planskilt under väg 1704.

De tre alternativen jämförs med nollalternativet, i det här projektet reperation av befintlig bro.
Vidare konstareras det i förstudien att det ﬁnns ﬂera möjligheter att tekniskt hantera de
olika alternativen. Antingen kan Rångedalaån förläggas i en rörbro och gång- och
cykeltraﬁk/vägtraﬁk får passera väg 1704 via en separat bro, eller så kan både ån och vägen
samlokaliseras i en längre sammanhängande brokonstruktion.
Utifrån de olika alternativens styrkor och svagheter gjordes bedömningen i förstudien att
alternativ 2 kompletterad med en gång- och cykelbana utmed väg 1816 blir den bästa lösningen.
Gång- och cykelbanan utmed 1816 anläggs för att säkerställa traﬁksäkerheten under
byggtiden. Under byggtiden kommer traﬁken på väg 1704 ledas om till väg 1816 och väg
1818, trafikflödet genom Rångedala kommer då att öka.
Länsstyrelsen i Västra Götaland län beslutade 2009-03-20 att projektet ej medför betydande
miljöpåverkan.
2009-04-02 beslutade Vägverket att projektet ska drivas vidare genom att arbetsplan med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och en bygghandling ska upprättas i enlighet med
det förordade alternativet.
Vidare framgår det av beslutet att projektet kommer att bedrivas i samråd med
Länsstyrelsen Västra Götaland, Borås kommun och berörda fastighetsägare.
Vägplan
Mot bakgrund av att det den 1 januari 2013 har skett förändringar av gällande lagstiftning
upprättas en vägplan istället för en arbetsplan. När det gäller miljökonsekvensbeskrivning
kommer det inte att krävas någon sådan eftersom Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat
att projektet inte antas medför någon betydande miljöpåverkan. För projektet räcker det
därmed att en miljöbeskrivning upprättas.
Vägplanen följs av ett arbete med att ta fram handlingar för byggande.
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3.2 Val av utformning
Övergripande utformning
Projektet omfattar ett utbyte av den befintliga bron på väg 1704 vid Rångedala.
I vägplanen har arbetet inriktats på att vidare utreda och ta fram detaljerade lösningar för
det förordade alternativ 2 som presenterats i förstudien.
När det gäller brolösning för alternativ 2 består förslaget av två underalternativ där det finns
möjlighet att välja två mindre broar eller en bro med större spännvid. Inledningsvis har det
därför genomförts en utredning kring vilket broalternativ som ger den bästa lösningen för
projektet.
Utredningsarbetet har tagit vid där förstudien avslutades och de alternativ som ytterligare
studerats i vägplanen är de som förordats i förstudien.
Utredningsarbetet visar att alternativet med en separat mindre bro för den korsande gångoch cykelvägen och en rörbro för Rångedalaån är det bästa alternativet.
Alternativet möjliggör viltpassage för småvilt, det medföra inga betongskonstruktioner i
vatten och är även det kostnadseffektivaste alternativet. En nackdel med alternativet är att
det medför fler antal konstbyggnader att förvalta och administrera.
Beträffande alternativet med en större bro med plats för både GC-väg och Rångedalaån
finns fördelen att det endast blir en konstbyggnad att förvalta och administrera. Nackdelar
med alternativet är att det krävs att brostöd placeras i vatten och att det är ett mer kostsamt
alternativ.
Oavsett alternativ behöver Rångedalaån grävas om för att få en rak anslutning under väg
1704. Den minsta påverkan erhålls för alternativet med separat rörbro för Rångedalaån.
För klövvilt innebär båda varianterna på alternativ 2 att passagen förbi väg 1704 skulle
komma att göras över vägen. För passage under broar vill klövvilt ha en fri höjd om minst
fyra meter, något som inget av broalternativen ger.
Förslaget innebär att Krokgatan, som utgör infarten till fastigheterna Rångedala 2:7 och
Ormåsa 3:1 inte kommer att passera under väg 1704 och ansluta mot väg 1816 som i
nuläget. Förslaget innebär istället att en ny anslutning anläggs på den östra sidan mot väg
1704. Krokgatan och gång- och cykelvägen ingår ej i vägplanen utan utförs enligt särskild
ordning genom lantmäteriförrättning.
Beträffande väg 1704 medför förslaget med 2 mindre broar att vägen sänks med som mest
ca 3,5 meter. Vidare föreslås vägen smalnas av och anpassas till sin nuvarande funktion som
länsväg med lokal trafik.
Under byggnationen stängs väg 1704 av utmed aktuellt vägavsnitt och trafiken leds om via
väg 1816 och väg 1818. För att höja trafiksäkerheten under den tid då väg 1704 är avstängd
anläggs en gång- och cykelbana utmed den sydöstra sidan av befintlig väg 1816. Gång- och
cykelbanan föreslås utformas genom att befintlig väg breddas. Norr om stenvalsvbron
breddas vägen på nordvästra sidan, söder om stenvalvsbron breddas vägen på sydöstra
sidan. Gång- och cykelbanan skiljs av från befintlig väg med hjälp av ett kantstöd av bredare
typ (GCM-stöd, ett cirka 40 cm brett kantstöd) försett med reflekterande trafikrör
(markeringsstolpe).
Stenvalvsbron som endast är fem och en halv meter bred medger ej att separering med
kantstöd utförs över bron. Här föreslås istället att separeringen utförs med en heldragen
linje.
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På sträckningen från stenvalsbron och norrut genomförs breddningen utmed den nordvästra
sidan. Orsaken är att ett befintligt bostadshus ligger mycket nära väg 1816 och det skulle
vara svårt att få till en god utformning utan stora ingrepp på fastigheten.
Se figur åtta för översiktlig beskrivning av föreslagna åtgärder.
Se även ritning 101T0201, 101T0202, 101T0203, 101T0204, 101T0205 och 101T0206

Förändrad profil, väg 1704
Ny/Omdragen Gång- och cykelväg/gång- och cykelbana
Omdragning av Rångedalaån
Figur 8. Föreslagna åtgärder.
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Typsektion
Väg 1704 föreslås bli smalare på avsnittet som berörs av åtgärden med utbyte av bro. Utmed
en sträcka av ca 380 meter föreslås vägen få totalt sju och en halv meters belagd bredd.
Vägen förses med räcke på båda sidor om vägen på ett sträcka av ca 280 meter.

Figur 9. Typsektion för väg 1704

Gång och cykelvägen som dras under den nya bron föreslås under bron bli fyra meter bred
Sektionen före och efter bron smalnas sedan ner och anpassas mot befintlig cykelväg som är
ca två meter bred.

Figur 11. Typsektion för gång- och cykelväg under bron och bro

Gång- och cykelbana utmed väg 1816 utformas genom att befintlig väg breddas med cirka
tre meter (befintlig vägbredd varierar). Gång- och cykelbanan skiljs av från befintlig väg med
hjälp av ett GCM-stöd, vilket även förse med reflekterande trafikrör.
Väg 1816 inklusive gång- och cykelbana föreslås bli ca sju meter bred. Undantaget är ett kort
avsnitt över stenvalvsbron som endast har ca fem och en halv meters belagd bredd.
Över stenvalvsbron skiljs gång och cykelbanan av från vägen med en målad linje.
Bron regleras så att endast växelvis enkelriktad trafik tillåts över det smalaste partiet.
Där gång-och cykelbanesektionen upphör till breddas vägen ut och anpassas mot befintlig
väg
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Figur 12. Typsektion för gång- och cykelbana utmed väg 1816.

Plan- och profilstandard
Förslaget medför en sänkning av väg 1704 och dess nuvarande profil med som mest tre
meter och tre decimeter. Sänkningen påverkar en sträcka om ca 380 meter. Vägen föreslås
få en längslutning som varierar mellan 2,7 % och –0,8 %. Vägens sträckning föreslås vara
oförändrad.
Gång och cykelvägen under den nya bron får en linjeföring som är anpassad till dess funktion
och förhållandena på platsen. Gång och cykelvägens minsta kurvradie är 10 meter i
anslutning till passagen under väg 1704.
Utmed väg 1816 följer gång- och cykelbanan utefter hela den aktuella sträckan av vägen.
Inga förändringar föreslås vägens sträckning, varken i höjd- eller sidled. Vägens längslutning
varierar mellan –1,17% – 1,37%.
Vägarnas hastighetsbegränsning föreslås vara oförändrad från dagens.
Se även ritning 101T0401
Hydrologi och hydroteknik
Avvattning av bro, gång- och cykelväg (gamla banvallen) och Krokgatan sker via vägslänten
till anlagda diken i anslutning till väg och bro. Dessa diken leds till brunnar vid gång- och
cykelvägen (gamla banvallen) och via en ledning till Rångedalaån.
Det bedöms inte ske någon ökning av totalt dagvatten som leds till Rångedalaån i och med
genomförandet av projektet.
Kollektivtraﬁk
Planerade åtgärder har liten påverkan på befintlig kollektivtrafik. Den busshållplats som
återfinns strax sydväst om stenvalvsbron i anslutning till väg 1816 blir i viss mån berörd av
åtgärden. Det beror på att vägen smalnas av något inför stenvalvsbron. För att buss ska få
oförändrad framkomlighet även efter ett anläggande av gång- och cykelbanan föreslås att
anslutningen där busshållplatsen återfinns förbättras och breddas något.
Broar
Den föreslagna lösningen är att gamla Rångedalabron ersätts med två separata broar.
En rörbro för Rångedalaån, vilken utformas som en låg cirkulär rörbro med bredd 7,5 meter
och längd 11,5 meter. Den fria höjden beräknas till 3,5 meter över högsta högvattennivå, 50årsregn, HHW50. Bron utformas så att dämning av Rångedalaån inte uppstår. Bron förses på
sidorna med strandremsor, 50 cm breda för att möjliggöra småviltpassage. Markeringsstenar
för utter placeras i och vid rörbron.
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Figur 13 Förslag, Rörbro för Rångedalaån

Figur 14 Planritning av bro över Rångedalaån
Bron över gång- och cykelvägen på gamla banvallen utformas som och en sluten plattrambro
(bro med hel bottenplatta vars bärande element är en armerad betongplatta som i sina båda
ändkanter är fast hopgjuten med vertikala betongväggar till en plattram) med bredd drygt
7,5 meter och längd 14 meter. Den fria höjden för gång- och cykelvägen är tre meter. Se
även figur 11 samt PM Byggnadsverk
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Beteckning

Läge

Brotyp

Bredd

Fri höjd

Brolängd

Antal
spann

Bro över
Rångedalaån

380 m norr om
korsning för väg
1818 och väg
1704

Rörbro

7,5 m

3,5 m
över
HHW50

11,5 m

1

Bro över
gång- och
cykelväg
(gamla
banvallen)

450 m norr om
korsning med
väg 1818 och
väg 1704

Plattrambro

7,65 m

3,0 m

14,0 m

1

Tabell 1. Brodata
Belysning
Utmed den västra sidan av väg 1816 finns idag befintlig belysning och på delavsnittet norr
om stenvalvsbron föreslås det att den flyttas utåt, eftersom vägen där breddas på den västra
sidan.
I övrig föreslås igen ny eller kompletterande belysning inom projektet.
Beläggning
Beläggningen på väg 1704 kommer utgöras av asfalt. Även gång- och cykelbanan utmed väg
1816 och aktuellt avsnitt av gång – och cykelvägen som passaerar under väg 1704 föreslås
beläggas med asfalt. När det gäller anslutningsvägen till fastigheterna Rångedala 2:7 och
Ormåsa 3:1 från väg 1704 föreslås den beläggas med grus.
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4 Konsekvenser av förslaget
4.1 Trafiktekniska konsekvenser
Överensstämmelse med de transportpolitiska målen
De föreslagna åtgärderna bidrar till att uppfylla av de transportpolitiska målen.
Trafiksäkerheten ökas på väg 1704 genom att sikten förbättras vid sänkningen av brons
profil.
Gång – och cykelbanan utmed det aktuella avsnittet av väg 1816 bidrar till att knyta ihop de
sydvästra och norra delarna av Rångedala för oskyddade trafikanter. Gång och cykelbanan
separeras från vägen med hjälp av GCM-stöd och reflexstolpar. Över stenvalvsbron ersätts
dock GCM-stöden med en målad linje, detta för att möjliggöra snöröjning utan att stöd och
reflexstolpar förstörs. Säkerheten över bron blir därför något lägre jämfört med övrig
sträcka, dock är det en förbättring jämfört med dagens situation. Samantaget förbättrar
åtgärden förutsättningarna för att oskyddade trafikanter väljer att förflytta sig till fots eller
med cykel utmed sträckan. Därmed ökar trafiksäkerheten, tillgängligheten, tryggheten för de
oskyddade traﬁkanterna i Rångedala.
Strax väster om stenvalvsbron ansluter Varnumsvägen på den norra sidan mot väg 1816. För
att kompensera det lite smalare partiet på väg 1816 över stenvalvsbron görs en breddning
av del av Varnumsvägen.
Överensstämmelse med ändamål och projektmål
Projektets ändamål är att byta ut gamla Rångedalabron.
Det primära projektmålet uppfylls genom transportkvaliteten och traﬁksäkerheten blir
bättre efter att den gamla bron har ersatts och vägens profil sänkts.
Projektets sekundära mål uppfylls genom att:
 gång- och cykelbanan utmed väg 1816 ökar trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter som färdas utmed väg 1816 mellan de södra och norra delarna av
Rångedala tätort
 nya rörbron dimensioneras så att bron inte dämmer Råndedalaåns passage förbi
bron
 fisk, tex öring i Rångedalaån även framöver obehindrat kan vandra förbi genom
rörbron
 riktlinjer för buller från vägtrafik överskrids inte vid bostäder inom planområdet
 föreslagna åtgärder inte ökar dagvattenmängderna och dagvattenhanteringen
utformas så att negativ påverkan på vattenkvaliteten i Rångedalaån begränsas så
långt som ses rimligt.
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4.2 Miljökonsekvenser
Vid bedömning av miljökonsekvenserna har metodiken i Trafikverkets publikation 2011:090
”Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar Handbok Metodik” använts.
Föreslagen lösnings effekter och konsekvenser för ett antal miljöaspekter jämförs med
nollalternativet. Nuvarande förhållanden och förutsättningar beskrivs i avsnitt 2.1
Nuvarande förhållanden.
Bedömningsgrunder för respektive miljöaspekt beskrivs i varje miljöaspekts avsnitt.
Avgränsade miljöaspekter
De miljöaspekter som inte anses ha någon betydelse, där projektet inte medför någon
påverkan, i vare sig tid eller geografisk utbredning beskrivs i avsnitt tabell 2 Avgränsade
miljöaspekter. De aspekter som anges i tabell 2 beskrivs inte vidare i
konsekvensbedömningen.
Miljöaspekt

Motiv till avgränsning

Luft

Borås stad har utfört mätningar av kvävedioxid i Rångedala år 1991 och
2007 under februari månad. De uppmätta månadshalterna varierar
mellan ca 11 och 18 µg/m3 och ligger långt under miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid på 40 µg/m3 som årsmedlevärde. Mätningarna gjordes under
den tid då väg 1704 fortfarande var Rv40, huvudled mellan Ulricehamn,
Borås, Göteborg. Halterna är idag sannolikt lägre än tidigare uppmätta.

Klimatfaktorer

Projektet förväntas inte bidra till ökad trafik i någon betydande
omfattning. Gång- och cykelvägen, samt den förbättrade säkerheten för
oskyddade trafikanter utmed väg 1806 kan bidra till minskad användning
av fossila bränslen men även omfattningen av en sådan minskning får
anses som ringa i såväl ett lokalt som regionalt perspektiv.

Mark

Vid de geotekniska undersökningar som gjorts i vägbanken har endast
naturliga massor påträffats. Syn- och luktkontroll samt geoteknisk analys
av materialet ger bedömningen fyllnadsmassorna troligen kommer från
någon av de grustäkter som finns i området.
Inom området har inte bedrivits någon miljöstörande verksamhet. Risken
bedöms vara liten att förorenade fyllnadsmassor i form av tex slagg eller
andra rester från industriell verksamhet har använts vid bygget av
befintliga vägbankar.

Friluftsliv och
rekreation

Gång- och cykelvägen, som går på den gamla banvallen för
Ulricehamnsbanan, i nordsydlig riktning under gamla Rångedalabron
används flitigt för rekreation och motion av ryttare, gående, cyklister,
skidåkare m.fl. Dess betydelse som pendlingsstråk är troligen litet, då
avstånden mellan målpunkterna är i längsta laget för cykelpendling.
Cykelstråket är en del av ett större stråk som binder samman Ulricehamn
och Borås och används som turiststråk sommartid. Gång- och cykelvägen
fortsätter norrut mot samhället Nitta och vidare till Ulricehamn. Söderut
går den via Dalsjöfors och Gånghester in till Borås. På delar av sträckan är
ridning tillåten.
Istället för att gå under dagens öppna brolösning går gång- och cykelvägen
framöver under en plattramsbro, bredden blir fyra meter.
Föreslagen lösning innebär dock ingen förändring för friluftsliv och
rekreation förutom under byggskedet men effekterna då anses vara
mycket små.
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Miljöaspekt

Motiv till avgränsning

Materiella
tillgångar

Mellan gamla Rångedalabron och Stenvalvsbron för väg 1816 finns
slåttermark. Slåttermarken bedöms dock inte beröras vid omgrävning av
ån. Även övriga intrång är mycket små och bedöms inte ha någon
påverkan på de areella näringarna i området.
Vid rivning av gamla bron uppstår avfall, möjligheterna till
återanvändning/återvinning har ansett vara goda.

Bebyggelse

Ny väg/broar byggs i befintlig väglinje, inga fastigheter löses in i sin
helhet, inga kommunala översikt- eller detaljplaner påverkas.

Vibrationer

De geotekniska undersökningarna visar att jordarnas sammansättning är
sådan att några vibrationsstörningar inte antas uppstå
Tabell 2. Avgränsade miljöaspekter

Yt- och grundvattenförekomster
Utbytet av bron kan innebära viss grumling och försämring av vattenkvaliteten i
Rångedalaån tillfälligt under byggtiden och en kort tid därefter.
Eventuella olyckor, tex vid transport av farligt gods på väg och olyckor vid arbete med
entreprenadmaskiner innebär också en risk för förorening.
Då eventuell påverkan på ytvatten endast bedöms som ringa, och endast under byggtiden
samt en kort tid därefter, anses projektet inte motverka att miljökvalitetsnormen för
ytvatten uppfylls.
Någon permanent grundvattenssänkning av ses inte utföras. De schakter som utförs är
grunda och berör i liten utsträckning yttre skyddszon för grundvattentäkt, se figur 3.
Grundvattenförekomsterna bedöms därför inte påverkas alls under byggtiden, förutom vid
en eventuell olycka med driv- och smörjmedel eller andra kemiska produkter.
Färdig anläggning berör endast i liten utsträckning den yttre skyddszonen för Rångedala
grundvattentäkt, se figur tre. Färdig anläggning antas därför inte ha någon påverkan på
grundvattenförekomsten och projektet motverkar därmed inte att miljökvalitetsnormen för
grundvatten uppfylls.
Skyddsåtgärder under byggtiden beskriv i avsnitt 5.2 Genomförande.
Boendemiljö och hälsa
Buller
Bullerberäkningar har utförts i projektet. Bullerberäkningarna har gjorts utifrån fem
situationer och visar beräknat trafikbuller vid fasad.
De fem situationerna är:
 Nuläge
 Nollalternativ, med beräknad trafikmängd år 2035
 Ljudnivå vid ombyggnad, dagens trafiksituation
 Utbyggnad av bron med beräknad trafikmängd år 2035, hastighet 80 km/h
 Utbyggnad av bron med beräknad trafikmängd år 2035, 60 km/h
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Figur 16. Översiktskarta. Bostadshus där buller har beräknats (röda cirklar)

Beräkningarna visar sammanlagt buller orsakat av trafik på väg 1704, 1816, 1818 och 40.
Ingen av situationerna beräknas få bullernivåer överstigande 65 dB(A) dygnsekvivalent
ljudnivå.
Vid jämförelse mellan dagens situation och föreslagen ombyggnad, vid samma trafikmängd,
syns små förändringar, en dB(A), i ekvivalent ljudnivå. I ett fall ökar nivån, i sju fall sjunker
nivån, i övriga tio fall är nivån oförändrad. Se tabell tre, beräknade ljudnivåer.
Rångedalabron ändras endast i profil, dvs vägbanan sänks jämfört med dagens situation.
Projektet är en riktad ombyggnadsåtgärd för att bibehålla vägens och bron bärighet. Vald
profil bidrar till att höja trafiksäkerheten på väg 1704. Projektet bedöms därmed inte vara en
väsentlig ombyggnad och därför tillämpas riktlinjerna för befintlig miljö när åtgärdsbehovet
bedöms. Bedömningen har gjorts i enlighet med ”Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för
Vägverket, publikation 2001:88”.
Infrastrukturpropositionen (1996/97:53), anger regeringen att ett åtgärdsprogram (etapp 1)
för vägtrafiken i en första etapp bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller
överstigande 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad.
Då inga fastigheter inom utredningsområdet beräknas utsättas för bullernivåer överstigande
65 dB(A) ekvivalent nivå bedöms inga skadeförebyggande åtgärder för begränsning av buller
vara nödvändiga.
Ytterligare information om bullerberäkningarna finns i ”Trafikbullerberäkning för bostäder i
närheten av Gamla Rångedalabron, Borås kommun”. Rapport 583101A, ÅF-Infrastructure
AB, se bilaga två.
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Ljudnivå (Nuläge)
Löp
-nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fastighet

Rångedala 2:2
Rångedala 2:6
Rångedala 2:7
Rångedala 2:8
Rångedala 2:9
Rångedala 2:10
Rångedala 4:4
Rångedala 8:4
Ormåsa 3:1

Ekv ute vid
fasad vån 1
dB(A)
55
54
53
52
52
53
50
54
58

Ljudnivå 2035 (Nollalternativ)

Ekv ute vid
fasad vån 2
dB(A
56
55
55
53
54
54
52
55
60

Max ute vid Ekv ute vid
fasad vån 1 fasad vån 1
dB(A
dB(A
71
56
82
55
68
55
67
54
67
53
66
54
68
52
67
55
67
59

Ljudnivå ombyggnad nuläge
Löp
-nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fastighet

Rångedala 2:2
Rångedala 2:6
Rångedala 2:7
Rångedala 2:8
Rångedala 2:9
Rångedala 2:10
Rångedala 4:4
Rångedala 8:4
Ormåsa 3:1

Ekv ute vid
fasad vån 1
dB(A)

Ekv ute vid
fasad vån 2
dB(A

55
53
54
52
51
52
50
53
58

56
54
55
53
54
54
52
54
59

Max ute
vid fasad
vån 1
dB(A
72
80
70
67
67
66
68
67
67

Ljudnivå ombyggnad 2035 60km/h
Löp
-nr

Fastighet

Ekv ute vid
fasad vån 1
dB(A)
1
Rångedala 2:2
56
2
Rångedala 2:6
53
3
Rångedala 2:7
54
4
Rångedala 2:8
52
5
Rångedala 2:9
52
6
Rångedala 2:10
53
7
Rångedala 4:4
51
8
Rångedala 8:4
54
9
Ormåsa 3:1
59
Tabell 3, Beräknade ljudnivåer

Ekv ute vid
fasad vån 2
dB(A
57
55
55
54
54
55
53
55
60
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Max ute vid
fasad vån 1
dB(A
71
80
68
66
66
65
68
66
66

Ekv ute vid
fasad vån 2
dB(A
57
56
56
55
55
55
53
56
61

Max ute vid
fasad vån 1
dB(A
71
82
68
67
67
67
68
67
67

Ljudnivå ombyggnad 2035 80km/h
Ekv ute vid
fasad vån 1
dB(A

Ekv ute vid
fasad vån 2
dB(A

Max ute vid
fasad vån 1
dB(A

58
53
55
54
54
54
52
55
60

59
55
57
56
56
56
54
56
61

73
80
71
68
68
67
68
68
68

Landskapsbild
Förslaget redovisar en väg med en betydligt lägre profil där Rångedalaån passeras via en
rörbro och gång- och cykelvägen via en rambro. Genom förslaget kommer vägen och bron
utgöra en mer integrerad del av landskapet.
Konsekvenserna av förslagen lösning är en barriäreffekt och mindre möjlighet till utblickar.
Landskapsrummet i anslutning till bron söder ifrån kommer att upplevas som mer slutet.
Överblickbarheten och känslan av trygghet försämras i anslutning till den slutna
rambrolösningen för gång- och cykelvägen. De som färdas under bron har inte längre
möjlighet att följa ån under bron.
Konsekvenserna för den betraktare som kommer norrifrån är att bron kan betraktas som
mindre dominant i landskapsbilden. Detta eftersom höjden på bron minskar, de kraftiga
betongpelarna försvinner och att brons anslutningar till det befintliga landskapet kommer
utgöras av vegetationsbeklädda slänter.
De som färdas över bron kommer fortsatt att ha möjlighet till utblickar och samtidigt ha
möjlighet att uppleva att vara en del av ett sammanhang, närmare landskapet.
Natur- och kulturmiljö
Vid breddning av väg 1816 nor om stenvalvsbron kommer intrång att göras i objektet 6 figur
5. Ytskiktet som innehåller gullviva, mandelblom och smultron kommer avlägsnas helt.
Påverkan på objektet sker under byggtiden men bedöms vara ringa på längre sikt, växtligheten
som ger objektet dess naturvärde bedöms ha goda förutsättningar för återetablering.
Åtgärder för att återställa objektet vidtas, se avsnitt 5.2 Genomförande.
Inga intrång i biotopsskyddade områden kommer göras.
Rångedalaån
Vid omgrävning av Rångedalaån anpassas profilen så att vattenhastigheten höjs och
bottenmaterial av natursten i dimensionen 15-70 mm väljs för att gynna öringen.
Större sten som blir över vid omgrävning/rivning av gamla vägbankarna kan används som
erosionsskydd och för att skapa ståndplatser för öringen.
Erosionsskydd utmed åbanken kan förbättra förutsättningarna för åns kräftbestånd genom
att det skapas gömställen och skydd mot predatorer.
Vid omgrävning av ån finns risk för grumling. Effekterna på växt- och djurliv samt biologisk mångfald
bedöms dock bli små och inte bestående, grumlingen inträffar endast vid själva omgrävningen och
en kort tid därefter, färdig anläggning kommer inte bidra till en ökad grumling av ån.
Rörbron utformas så att risk för dämning eller fall och vandringshinder inte uppstår.
Vid den omgrävda sträcka av Rångedalaån där rörbron placeras, kommer det direkta tillträdet till
strandlinjen att inskränkas. Sträckan är idag redan påverkad av brostöd och vägbank mm.
Projektets bedömning är att syftet med strandskyddsbestämmelser, tillträde till strandområden och
bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, fortfarande anses vara
uppfyllt.
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Vilt
Den låga trafikintensiteten, 670 ÅDT, på väg 1704 innebär att den inte är någon barriär för
viltet i området. Det finns idag inte något viltstängsel längs väg 1704 vilket gör att djur lätt
passerar vägen. Beräkning av trafikökning fram till 2035 visar på en ökning av ÅDT till strax
under 1000, vilket innebär att vägen inte heller med beräknad trafikökning utgör en barriär
för hjortdjur. Bedömningen är gjord i enlighet med Vägverkets publikation 2005:72 ”Vilda
djur och infrastruktur – en handbok för åtgärder”.
Jämfört med dagens situation blir dock riskerna för klövvilt större, de tvingas gå över vägen
istället för att som idag kunna passera under den höga bron.
Övrigt småvilt kommer kunna använda strandremsorna utmed rörbro som passage och
påverkas i mindre utsträckning än klövvilt.
Kulturmiljö
Milstenen kommer behöva flyttas vid breddningen av väg 1806, flyttningen gör på ett sådant
sätt att milstenens fundament och placering blir så snarlik den tidigare som möjligt.
Konsekvenserna av en flytt bedöms vara små, den visuella upplevelsen av milstenen
kommer vara den samma som idag.
Hushållning med naturresurser
I projektet kommer överskottsmassor och restmaterial att uppstå.
Överskottsmassorna härrör från nedschaktning av befintliga vägbankar. Dessa massor har
vid geoteknisk undersökning bedömts vara av bra kvalitet. Mycket av de massor som
schaktas ner kan återanvändas i projektet, för breddning av väg 1816, för fyllnad ovan
rörbro, mot plattramsbro mm. De massor som inte kan användas i projektet,
överskottsmassor, bedöms ha goda förutsättningar för återanvändning inom andra
entreprenadprojekt. Ca 7000 kubikmeter överskottsmassor beräknas uppstå i projektet.
Inga permanenta sidotippar avses upprättas i projektet.
Restmaterial består av material från rivning av befintlig gamla Rångedalabron.
Restmaterialen, som främst består av betong, stål och järn kan återvinnas.
Ingen krossning, annat än för rivning av bron, skall göras på platsen.
Uppfyllande av miljöbalkens allmänna hänsynsregler
Bevisbörderegeln
Krav på egenkontroll ställs på entreprenören i enlighet med projektets plan för miljösäkring.
Krav ställs bland annat på kontroll av grumling,att skyddsåtgärder är vidtagna mm.
Kunskapskravet
Trafikverket har genom utredningar, tex Naturvärdesinventering och Bullerberäkning, och
samråd, med närboende, berörda och länsstyrelsen, samlat in kunskap som bidragit till att
uppnå goda lösningar och skyddsåtgärder för miljön och människors hälsa.
Försiktighetsprincipen
För att minimera risken för störning på människors hälsa och miljön har ett flertal val och
åtgärder gjort i projekteringsskedet.
Exempel på detta är ytlig grundläggning vid bygge av bro för gång- och cykelväg.
Detta minimerar risken för att påverka grundvattnet i området.
Ytterligare exempel är förläggning av Rångedalaån i skyddsrör under tiden omgrävning sker.
Åtgärden vidtas bland annat för att minska risken för grumling av ån.
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Produktvalsprincipen
I den mån det är teknisk möjligt och kostnadsmässigt försvarbart föredras miljöanpassade
material och produkter i projektet genom krav i bygghandlingsskedet och genom
entreprenadspecifika krav i byggskedet.
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Projektet kommer om möjligt samordnas med angränsande projekt för att hushålla med
naturresurser och minska störningar för omgivningen.
I den mån det är teknisk möjligt och kostnadsmässigt försvarbart föredras återanvändning,
återvinning i projektet genom krav i bygghandlingsskedet och genom entreprenadspecifika
krav i byggskedet.
Skadeansvaret
Om skada uppstår åtar sig Trafikverket eller entreprenören, reparationer och
kompensationsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning.
Lokaliseringsprincipen
Nya bron placeras i befintlig vägsträckning för att minimera intrång i omliggande mark.

4.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Inga särskilda skyddsåtgärder och försiktighetsmått för driftsskedet vidtas i projektet.
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått under byggtiden beskrivs i avsnitt 5.2 genomförande.

4.4 Markanspråk och konsekvenser för pågående
markanvändning
Konsekvenserna för pågående markanvändning bedöms vara begränsade. I nuläget ligger
väg 1704 på en hög bank. Med föreslagen lösning kommer banken att sänkas och åtgärden
kan i huvudsak utföras inom befintligt vägområde. När det gäller åtgärden vid Rångedalaån
kommer det att medföra en åomgrävning, vilket medför att ny mark måste nyttjas.
Beträffande den föreslagna gång- och cykelbanan utmed väg 1816 kommer den medföra ett
mindre markanspråk utmed hela den aktuella sträckan.
Vägområde för allmän väg
Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för de
väganordningar som redovisas i kapitel 3. Dessutom ingår i vägområdet en 0,5 meter bred
kantremsa på båda sidor om vägen. Kantremsorna behövs för att inte diken skall förstöras av
jordbruksverksamhet. På planritningarna framgår befintligt och nytt vägområde. Det är det
tillkommande vägområdet som är angivet i fastighetsförteckningens arealberäkning, det vill
säga det som ligger utanför det befintliga vägområdet för allmän väg.
Vägområde för allmän väg med vägrätt
Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg
med stöd av en vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme
som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över
marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten
tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller
utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in.
Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har erhållit vägrätt, även om ingen
ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada har träffats med berörda fastighetsägare.
Värderingstidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga
ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med räntan och index tills
ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol.
Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enligt denna vägplan omfattar cirka 2350 m².
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Område med tillfällig nyttjanderätt
I vägplanen ges också möjlighet att ta mark i anspråk med tillfällig nyttjanderätt som kan
nyttjas under byggtiden för t.ex. upplag av massor. I vägplanen föreslås att 7170 m2 mark
tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Dessa områden har markerats på planritning.
Områdena är belägna parallellt utmed sträckorna där befintligt vägområde inte inrymmer
dessa områden. Nyttjanderätten ska gälla under byggnadstiden. Marken kommer att
återställas innan den återlämnas.
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5 Genomförande och finansiering
5.1 Formell hantering
Fastställelseprövning och beslutets omfattning
Denna vägplan kommer att kungöras och ställas ut för granskning samt genomgå
fastställelseprövning. Under granskningstiden kan berörda sakägare och övriga lämna
synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett
utlåtande som upprättas när granskningstiden är slut.
De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten reviderar vägplanen.
De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av
ändringen. Är revideringen omfattande kan ny kungörelse och utställelse behöva göras.
De som har lämnat synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som
har tillkommit efter utställelsetiden, bland annat granskningsutlåtandet. Efter denna så
kallade ”kommunikation” kan beslut om att fastställa vägplanen tas, förutsatt att vägplanen
godtas och uppfyller väglagens och miljöbalkens krav.
Om beslut att fastställa vägplanen tas kommer beslutet att kungöras. Fastställelsebeslutet
om fattar det som redovisas på plankartan samt de villkor som tas upp i beslutet.
Beslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen överklagar
fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande.
Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen.
Fastställelsebeslut som vunnit laga kraft ger Trafikverket rätt att ta mark i anspråk med
vägrätt.
Entreprenaden för byggande kan starta när planen är fastställd utan att överenskommelse
om ersättning träffats. Eventuella tvister om ersättning avgörs i domstol.
Överensstämmelse med kommunala planer
Borås kommuns översiktsplan som är antagen den 1 juni 2006. Översiktsplanen som avser
hela kommunen redovisar visioner, mål och spelregler för användningen av mark och vatten.
Vägplanen ligger i det närmaste helt utanför planlagt område. Det enda undantaget är ett
kort avsnitt i norr på gång- och cykelbanan utmed väg 1816. Avslutning av gång- och
cykelbanan berör Byggnadsplan för del av Rångedala (Rångedala Östergården 91 m.fl.),
upprättad den 1 december 1964, reviderad 29 juni 1965 och antagen den 17 februari 1966.
Den föreslagna åtgärden strider inte mot byggplanen utan föreslås inom planens område för
allmän platsmark som är avsett för vägändamål.
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5.2 Genomförande
Organisation
Projektet inleds med att Trafikverket under våren 2015 anlägger gång- och cykelbana utmed
väg 1816.
Nästa moment kommer att vara att Trafikverket anlägger en delsträcka i norr av väg 1704.
Delsträckan som avses är från den punkt där projektet upphör i norr och söderut fram till
anslutningen med nya Krokgatan till fastigheterna Rångedala 2:7 och Ormåsa 3:1. Därefter
kommer nya Krokgatan anläggas av Trafikverket. Krokgatan ingår ej i vägplanen.
Under försommaren 2015 utför Trafikverket utrivning av den gamla bron och sänkning av
resterande del av väg 1704. Nästa moment är åomgrävning, anläggande av rörbro och
uppförande av bro där gång- och cykelväg ska passera under väg 1704. Därefter vidtar
färdigställande av väg 1704 och färdigställande av gång- och cykelväg under väg 1704.
Väghållningsansvar
Traﬁkverket är väghållare för väg 1704 och 1816.
Väg 1704 och gång- och cykelbanan utmed väg 1816 kommer att ingå i det allmänna
vägnätet.
Huvudman för gång- och cykelvägen under väg 1704 är Borås kommun.
Krokgatan till fastigheterna Rångedala 2:7 och Ormåsa 3:1 är enskild.
Vägplanen föranleder ej någon förändring av väghållningsansvar.
Produktion
Byggandet av gång- och cykelbanan utmed väg 1816 bedöms ske under traﬁkering. Beﬁntlig
väg 1816 är smal vilket kan kräva traﬁksignaler med traﬁk endast växelvis i ett körfält. Inför
byggskedet görs en mer detaljerad planering.
När gång- och cykelbanan utmed väg 1816 är färdigställd föreslås det att väg 1704 stängs av
och trafiken på delsträckan leds om via väg 1818 och 1816. Därefter kan byggandet av
delsträckan i norr av väg 1704 och den enskilda vägen genomföras utan trafik. Därefter
byggs en kort tillfällig väg för omledning av gång- och cykeltrafik från banvallen. Vägen byggs
för att binda samman gång- och cykelvägen i söder med den nya enskilda vägen.
När dessa arbeten är utförda kan resterande arbeten utföras även de kan ske utan trafik.
Krav kommer ställas i entreprenaden rörande produktval.
Åtgärder för att minimera miljöpåverkan under byggnadstiden
Naturmiljö
Åtgärder skall vidtas för att minimera grumling i Rångedalaån.
Åtgärder för att hindra grumling kan t.ex. vara fysiska barriärer, produktionsplanering mm.
De åtgärder entreprenören vidtar skall kommuniceras med och godkännas av Trafikverket.
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått i byggfasen, t.ex. placering av drivmedelstankar, val,
hantering, förvaring av kemiska produkter mm ska utföras i enlighet med Trafikverkets
generella miljökrav vid upphandling, TDOK 2012:93.
Hantering av kemiska produkter sker enligt de skärpta krav för känsliga områden som anges i
TDOK 2012:93.
I samband med ansökan om vattenverksamhet, för omgrävning av Rångedalaån, upprättas
en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. I MKB kan ytterligare
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skyddsåtgärder/försiktighetsmått komma att föreskrivas. Dessa försiktighetsmått kommer
att meddelas entreprenören.
Om massor som innehåller föroreningar upptäcks under byggskedet ska anmälan om
uppläggning av dessa göras till miljönämnden, Borås kommun.
Lokalisering av tillfälliga upplag för överskottsmassor och vägbyggnadsmaterial görs i
byggskedet. Före byggskedet upprättas en anmälan eller tillståndsansökan av entreprenör.
Ytskiktet utmed nordvästra sidan av väg 1816 skall hanteras så att ny dikeskanten kan täckas
med detta. Detta för att möjliggöra att beståndet av gullviva och mandelblom återetableras.
Biotopskyddade områden, tex diken, meddelas entreprenören. Tillfälliga anläggningsvägar,
upplag, etableringsytor mm får ej anläggas så att de biotopsskyddade områdena påverkas.
Kulturmiljö
Milstenen skall skyddas under de delar av projekttiden som berör väg 1806.
Skyddsåtgärder skall utformas i enlighet med tillstånd från länsstyrelsen.
Flytt av milstenen får endast utföras av den som länsstyrelsen beslutat.
Vid eventuella fynd av fornlämningar under byggtiden ska arbetena på den aktuella
fyndplatsen omedelbart stoppas. Kontakt tas med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för vidare
beslut om arbetets fortskridande.
Yt- och grundvatten
Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvatten
skadliga ämnen såsom smörjmedel mm inom skyddsområde för Rångedala vattentäkt får ej
förekomma utan medgivande av miljöskyddsnämnden.
Inom sekundär skyddszon för Öresjö ytvattenstäkt får hantering av mer än 250 liter av för
grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, impregneringsmedel,
lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter endast ske efter
tillstånd av miljöskyddsnämnden.
Drivmedel i fordons eller arbetsmaskiners egna bränsletankar är undantagna från kravet på
tillstånd.
Skyddsföreskrifterna för Öresjö ytvattentäkt anger också att schaktningsarbeten omfattande
mer än 200 m3, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande kräver tillstånd från
miljöskyddsnämnden.
Utbytet av bron kan innebära viss grumling och försämring av vattenkvaliteten tillfälligt
under byggtiden och en kort tid därefter. För att skydda Rångedalaån mot grumling under
byggskedet görs en provisorisk omledning av ån genom att lägga en skyddstrumma i ån.
Omgrävning av Rångedalaån kan påbörjas så fort provisorisk omledning av ån är utförd och
den nya rörbron monteras när Rångedalaån är omgrävd. Vid omgrävningen av ån kommer
det att schaktas bort ca 1300 m3 för nya bron samt ån, schaktmassorna används sedan för
att fylla igen gamla åfåran. När rörbron är monterad och till viss del motfylld kan den
provisoriska vattenomledningen upphöra och vattnet släpps på i den nya permanenta
åfåran.
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Boendemiljö
Arbetena kommer att orsaka störningar såsom damning, buller och byggtrafik med maskiner
på vägen.
Bullrande arbeten nära bostäder koncentreras så långt som möjligt till dagtid.
Om de måste utföras annan tid på dygnet underrättas boende i god tid.
Arbetena omfattas av riktvärden för ljudnivåer från byggarbetsplatser enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15.
Omledning av trafik kommer göras då väg 1704 stängs av helt för utbyte av bron.
Trafiken leds då via väg 1816 och 1818.
Gång- och cykeltrafik under bron omleds via Lidagatan.
Dispenser, tillstånd, kontroll och uppföljning
Tillstånd från Länsstyrelsen behövs för flytt av milstenen. Tillstånd söks av Trafikverket.
Trafikverket ansöker hos Mark- och Miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet.
Tillstånd behövs för utrivning av gamla bron, för åomgrävning och anläggande av ny rörbro
mm. I samband med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet behandlas även dispens
från strandskydd.
Kontrollprogram för uppföljning av påverkan på yt- och grundvattenförekomster,
Rångedalaån samt naturvärdesobjekten planeras inte i detta skede. De upprättas i samband
med detaljprojekteringen av byggprojektet.
Angränsande byggnader besiktigas före och efter projektet.
Vattenprovtagning kommer utföras före, under och efter entreprenaden för att säkerställa
att vattenkvaliteten i enskilda brunnar inte försämrats.
Upplag av massor och eventuellt andra aktiviteter under byggskedet kan kräva samråd enligt
12 kapitlet 6 § i miljöbalken eller annan typ av prövning. Det är normalt entreprenörens
ansvar.
Tillstånd för schaktning inom skyddsområde för vattentäkt hos Borås kommun.
Även detta är normalt entreprenörens ansvar.
Dispens från artskyddsförordning kan komma att krävas för arbeten i objekt 6 i
naturvärdesinventeringen, se figur fem. I området växer den i artskyddsförordningen
upptagna gullvivan. Även arbeten nära dammen, objekt 4 i naturvärdesinventeringen, kan
komma att kräva dispens på grund av förekomsten av grodor. Artskyddssamråd hålls med
Länsstyrelsen Västra Götaland.

5.3 Finansiering
De föreslagna åtgärderna kommer att finansieras vi Trafikverkets nationella
brounderhållsprogram.
Projektet har kostnadsberäknats till totalt ca 15,6 miljoner kronor.
Förutom direkt byggkostnader ingår även kostnader för projektering och marklösen.
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6 . Bilagor
1. ”Björklind R. 2013. Naturvärdesinventering – gamla Rångedalabron 2013 Calluna AB,
Linköping”.
2. ”Trafikbullerberäkning för bostäder i närheten av Gamla Rångedalabron, Borås
kommun”. Rapport 583101A, ÅF-Infrastructure AB.

Göteborg, 2014-01-31
____________________
Ort, datum

_________________________________________
Projektledare
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Trafikverket, Kruthusgatan 19, Göteborg,
Telefon: 0771-921 921
Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

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

2014-02-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0302 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-02-21 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-03-17

Dnr 2013/KS0302 214

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalisering av ny förskola i Fristad
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse påtalat behov av ytterligare förskolor.
Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar
sker löpande. I denna omgång har Fristad studerats.
Den tilltänkta förskolan lokaliseras söder om idrottshallen i direkt anslutning till
Fristadskolan. Förskolan bedöms kunna bebyggas enligt gällande detaljplan.
Förskolan ska placeras på den kommunägda marken.
Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudie för
att studera möjligheterna att etablera förskola samt höra berörd Stadsdelsnämnd.
Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Stadsdelsnämnden,
fortsätta planeringen av förskola och påbörja bygglovprocess.
Kommunstyrelsens arbete med att hitta fler platser för förskolor fortsätter.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
Kopia till:
SDN Norr
Samhällsbyggnadsnämnden

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Fristad

Copyright Boras Stad

Skala 1:4000
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BESLUTSFÖRSLAG

Producentansvar för läkemedel
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2014-02-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-02-28
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0777 454
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 033-35 82 76
Datum/avdelningschef: 2014-02-21 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-03-17

Dnr 2013/KS0777 454

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: My-Linda Lorentsson

Miljödepartementet

Producentansvar för läkemedel
Borås Stad har tagit del av remissen och har följande kommentarer utifrån synpunkter
från det kommunalägda bolaget Borås Energi och Miljö AB:
Borås Stad delar Naturvårdsverkets förslag att producentansvaret för läkemedel
utökas så att apoteken är ansvariga att ta emot alla typer av läkemedel, även de som
utgör farligt avfall, i de fall allmänheten väljer att lämna avfall där.
Vi anser däremot att det kommunala ansvaret för att ta emot läkemedelsavfall bör tas
bort.
Vi anser slutligen att stickande och skärande avfall skall ingå i producentansvaret och
att det därmed bör vara producenternas ansvar att samla in detta.
Det kommunalägda bolaget Borås Energi och Miljö AB har tagit del av remissen och
yttrat sig, deras svar ingår i remissvaret.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Remiss

2013-12-1 1

Kemikalieenheten
Jerker Forssell
Telefon 08-405 39 71

Remittering av Naturvårdsverkets förslag till producent ansvar för läkemedel

Remissinstanser:
1. Apoteket AB
2. Lakemedelsverket
3. Socialstyrelsen
4. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
5. Kemikalieinspektionen
6. Konkurrensverket
7. Konsumentverket
8. Arbetsmiljöverket
9. Alingsås kommun
10. Arboga kommun
1 1. Arvids jaur kommun
12. Bodens kommun
13. Bollnäs kommun
14. Borlänge kommun
15. Borås kommun
16. Gotlands kommun
17. Gävle kommun
18. Göteborgs kommun
19. Hagfors kommun
20. Halmstad kommun
2 1. Haparanda kommun
22. Huddinge kommun
23. Härjedalens kommun
24. Kalmar kommun
25. Karlskrona kommun
26. Karlstad kommun
2 7. Kristianstad kommun
28. Landstinget Gavleborg
29. Landstinget Västernorrland
30. Linköpings kommun
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 O0

E-post: rn.registrator@regeringskansliet.se

Besöksadress
Tegelbacken 2

Telefax
08-24 16 29

Telex
154 99 MINEN S

3 1. Ljungby kommun
32. Malmö kommun
33. Sollentuna kommun
34. Stockholms kommun
35. Stockholms läns landsting
36. Strömstad kommun
3 7. Strömsunds kommun
38. Sundsvalls kommun
39. Umeå kommun
40. Västerås kommun
41. Ostersunds kommun
42. A~otekarsocieteten
43. Företagarna
44. Näringslivets Regelnämnd
45. Pensionärernas Riksorganisation
46. Svensk Handel
47. Svenskt Näringsliv
48. Svenskt Vatten
49. Sveriges Kommuner och Landsting
50. Sveriges Pensionärsförbund
51. Admenta AB/ LloydsApotek
52. ApoEx AB
53. Apotek Hjärtat
54. Apoteksgruppen i Sverige AB
55. Avfall Sverige
56. Farmaciförbundet
57. Föreningen För Generiska Läkemedel
58, Handikapp föreningarnas Samarbetsorgan
59. ICA Sverige AB, Cura apoteket
60. Kronans Droghandel Apotek AB
6 1. Läkemedelsdistri butörerna
62. Likemedelshandlarna
63. Läkemedelsindustriföreningen
64. Regelrådet
65. Svensk Dagligvaruhandel
66. Sveriges Apoteks förening
67. Sveriges Farmaceuter
68. Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening
69. At ervinningsindustrierna

Remissvaren ska vara inkomna till Miljödepartementet senast den
17 mars 2014. Vi ser helst att svaren skickas i elektronisk form
(i word-format) till:
rn.registrator@regeringskansliet.se med kopia till Jerker Forssell,
jerker.forssell@regeringskansliet.se.

I remissen ligger att Regeringskansliet, Miljödepartementet, vill ha
synpunkter på förslagen i bifogade redovisning.
Myndigheter under regeringen ar skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. O m myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta. F ö r andra remissinstanser innebar
remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
broschyr "Svara på remiss. H u r och varför?" (SB PM 2003:2). Broschyren
kan beställas från Regeringskansliet, RK Kommunikation, 103 33
Stockholm eller hämtas från nätet: www.regeringen.se.
På webbplatsen finns aven det remitterade materialet tillgängligt.
Nar svarstiden för remissen har gått ut, så publiceras dessutom alla
remissyttranden som kommit in på www.regeringen.se.
Jerker Forssell svarar på eventuella frågor under remisstiden,
tel. 08-4 5 39 71.
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Lagförändringsförslag

REFERENSER

Sammanfattning

får

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om aven läkemedel som klassas som farligt avfall ska inkluderas i förordningen
(2009:1031) om producentansvar for läkemedel. I uppdraget ingår också att
undersöka lämpligheten i att aven inkludera sprutor och kanyler i producentansvaret. Vidare ingår i uppdraget att utreda konsekvenserna av att inkludera eller undanta läkemedel som farligt avfall i producentansvaret för lakemedel. Särskilt ska konsekvenserna for miljön, berörda aktörer och allmänheten redovisas.
Den särskilda insamlingen av allt läkemedelsavfall, skiljt fran övrigt avfall
och övrigt hushållsavfall, har pågått i flera decennier. Reglerna följs relativt
val och acceptansen är hög bland berörda aktörer. Den utredning som Lakemedelsverket publicerat visar att insamlingsgraden är relativt hög i de
särskilda insamlingssystemen och 75 procent av allmänheten uppger att de
lämnar tillbaka överblivna läkemedel till apotek för destruktion. Naturvårdsverket bedömer med anledning av dessa uppgifter att insamlingssystemet fimgerar relativt val och att förändringar som genomförs bör vara val
motiverade och om möjligt inte alltför genomgripande.
Det ska vara lätt för allmänheten att göra ratt när det galler återlämning av
läkemedelsavfall. Utgångspunkten bör enligt verkets uppfattning vara att
sträva efter ett insamlingssystem som är säkert, lättillgängligt, begripligt och
som ger god service åt hushåll som vill sortera överblivna läkemedel. Avståndet eller omvägen till insamlingsstallet bör inte vara för stort och man
ska inte som konsument behöva hålla reda på vilket läkemedelsavfall som
klassas som farligt. Naturvårdsverket föreslår darfor att producentansvaret
för läkemedel utökas så att apoteken är ansvariga att ta emot alla typer av
läkemedel, aven de som utgör farligt avfall, i de fall allmänheten väljer att
lämna sitt avfall där. Naturvårdsverket anser att bestämmelsen bör ändras på
så vis att undantaget for farligt avfall tas bort i förordningen om producentansvar for läkemedel. Förslaget innebär en tydligare reglering som är anpassad till hur hanteringen fungerar i praktiken. Apoteken
då en skyldighet
att ta hand om allt läkernedelsavfall som allmänheten lämnar hos dem. Vidare bör allmänheten aven fortsättningsvis ha möjlighet att alternativt lämna
allt läkemedelsavfall via kommunernas insamlingssystem for hushållsavfall.
Skärande och stickande avfall fran hushåll omfattas inte av förordningen om
producentansvar for läkemedel. Naturvårdsverket ser idag inga miljöskal
som motiverar att ändra på gällande ordning och gällande ansvarsfördelning.
Problemet med skärande och stickande avfall fran hushållen är i första hand
en säkerhetsfi-åga for den personal som hanterar det blandade hushållsavfallet. Ansvaret för insamling bör aven fortsättningsvis ligga på kommunen. Vi
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NATURVARDSVERKET

Inledning
Uppdraget
I samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 infördes producentansvar för läkemedel. Förordningen (2009: 1031) om producentansvar
for läkemedel trädde i kraft den 15 december 2009. I lagen definieras en
producent som den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd
enligt 2 kap. 18 lagen (2009:366) om handel med läkemedel, dvs. öppenvårdsapoteken. Apoteken ska utan ersättning ta emot avfall som utgörs av
läkemedel som lämnats av allmänheten. Läkemedel som klassas som farligt
avfall liksom kasserade sprutor och kanyler omfattas inte av producentansvaret for läkemedel. Läkemedelsavfall som uppkommer inom sjukvården
omfattas inte heller av producentansvaret.
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och
efter samråd med Sveriges Apoteksförening, utreda om även läkemedel som
klassas som farligt avfall ska inkluderas i förordningen (2009: 1031) om
producentansvar för läkemedel. I uppdraget ingår också att undersöka lämpligheten i att även inkludera sprutor och kanyler i producentansvaret.
Vidare ingår i uppdraget att utreda konsekvenserna av att inkludera läkemedel som farligt avfall i producentansvaret for läkemedel respektive att undanta denna typ av avfall fiån producentansvaret. Särskilt ska konsekvenserna for miljön, berörda aktörer och allmänheten redovisas. I uppdraget ska
Naturvårdsverket inhämta underlag fiån berörda aktörer, däribland särskilt
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 2 l oktober 20 13.

Avgränsningar
Läkemedel som klassas som farligt avfall är cytotoxiska läkemedel och cytostatika. De i sin tur delas in i tre avfallstyper enligt bilaga 4 till avfallsförordningen (20 11:927) beroende på i vilka verksamheter de har uppstått (18
01 Og*) från hälso- och sjukvård, (18 02 07*) från djursjukvård och (20 01
3 1*) fiån hushållen m.m. Då producentansvaret omfattar avfall från allmänheten och inte från verksamheter så utreds här enbart om avfallstyp 20 0 1
3 1* ska omfattas av producentansvar for läkemedel.

I dokumentet används begreppet skärande och stickande avfall istället for
begreppet sprutor och kanyler. Deltagande myndigheter anser inte att begreppet sprutor och kanyler är lämpligt när det gäller fiågan om avfall och
producentansvar. Begreppet sprutor och kanyler används framst i reglering

av införsel och handel. I avfallsförordningen används begreppet skärande
och stickande avfall. Det innefattar aven andra produkterlartiklar än kanyler
som kan innebära en smittrisk, t.ex. lansetter som använts för kapillärt blodprov. Vi tolkar frågeställningen som att det som avses är frågan huruvida det
är lämpligt att utifrån smittrisken inkludera hushållens skärande och stickande avfall som uppkommit efter t.ex. injektion eller provtagning och därmed varit i kontakt med kroppsvätska i producentansvaret. Rakhyvlar och
rakblad omfattas inte av begreppet i denna utredning.

Uppdragets genomförande
Regeringsuppdraget har utförts som ett projekt på Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har arbetat i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och
Tandvårds- och läkemedelformånsverket samt efter samråd med Sveriges
Apoteksföreningen. Underlag har aven inhämtats från Arbetsmiljöverket,
Avfall Sverige och Svenska Diabetesförbundet.

Bakgrund
Den särskilda insamlingen av allt läkemedelsavfall, skiljt fran övrigt avfall
och övrigt hushållsavfall, har pågått i flera decennier. Därigenom har det
särskilt utsorterade läkemedelsavfallet, både det som klassas som farligt och
som icke-farligt, kunnat slutligt omhändertas på ett för halsa och miljö sakert satt. Det är viktigt att överblivna läkemedel hanteras på ratt satt för att
därigenom minska läkemedelsavfallets miljöpåverkan och säkerhetsrisker.

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 infördes producentansvar för läkemedel. I handlingsplanen för 201 1 i den Nationella Lakemedelsstrategin (S201 1.029) föreslogs att Läkemedelsverket skulle utreda
vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska
kassationen av läkemedel eller på annat satt begränsa miljöpåverkan av 1akemedelsanvändning. Det gjorde Läkemedelsverket genom en utredning
som presenterades i september 20 12'. I utredningen föreslogs b1.a ytterligare en utredningsinsats för att göra det lättare för medborgama att göra sig
kvitt sitt samlade läkemedelsavfall inklusive skärande och stickande avfall
genom en entydig nationell lösning. Det är bakgrunden till det uppdrag som
Naturvårdsverket nu redovisar.

Kassationen av Iakemedel i Sverige
Den totala mängden läkemedel som kasserades i Sverige år 201 1 har av
Läkemedelsverket beräknats uppgå till cirka 1500 ton inklusive förpackningsmaterial, där majoriteten kommer från allmänheten. Allmänhetens
totala kassation av läkemedel har för år 201 1 uppskattats till cirka 5 % av
den samtidiga försäljningen av receptordinerade läkemedel. Vikten av detta
avfall motsvarar drygt 1000 ton2. Av allmänheten uppger cirka 75 % att de
lämnar tillbaka överblivna läkemedel till apotek för destruktion, allt enligt
Läkemedelsverkets utredning. Läkemedelsverket fokuserade sin utredning
på kassationen i användarledet eftersom den bedömdes ha störst samhällsekonomisk och miljömässig betydelse.
Läkemedelsverket bedömde vidare att mängden kasserade läkemedel 20 11
hade följande ungefarliga fördelning samt hur det omhändertas:
Cirka 800 ton av allmänhetens överblivna läkemedel som lämnas till
apoteken för vidare distribution till destruktion
I

"Ytterligare Atgarder som kan vidtas p i nationell niva för att minska kassationen av Iakemedel och
begransa miljöpaverkan av lakemedelsanvändningen,Lakemedelsverket 2012-09-27
Enligt bilaga 1:1.8 i ovannamnda kassationsutredning 2012-0927 fdn Läkemedelsverket
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tika som klassas som farligt avfall. Hanteringen av dessa läkemedel ska ske
i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om cytostatika och andra lakemedel med bestående toxisk effekt, AFS 20055.
Producentansvaret omfattar inte heller skärande och stickande avfall. Skarande och stickande avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor beskrivs i
ett särskilt kapitel i denna rapport.
Nedan beskrivs de krav som enligt avfallsforordningen stalls på apotek med
anledning av det nuvarande producentansvaret for läkemedel.
YRKESIVIÄSSIG INSAMLING AV AVFALL

För yrkesmässig insamling av avfall kravs anmälan enligt 46 i avfallsforordningen oavsett om det handlar om farligt eller icke-farligt avfall.
Anmälningsplikten galler insamlingsverksamheten och inte enskilda insamlingsplatser, dvs. en anmälan görs per apotekskedja och inte en for varje
enskilt apotek. Anmälan görs till länsstyrelsen i det län sökande har sitt sate
eller bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Den ska innehålla
uppgifter om sökandens namn, adress och person- eller organisationsnummer samt en kortfattad beskrivning av verksamheten och uppgift om var
denna bedrivs (49 och 50 avfallsforordningen). Länsstyrelserna för ett
register över de anmälda verksamheterna (5 1 avfallsforordningen). Anmalan är förenad med en engångskostnad på 250 kronor (7 kap 8 a p 1 forordning (1998:940) om avgifter for prövning och tillsyn enligt miljöbalken
och 10 avgiftsforordning (1992: 191) ).
Av 48 avfallsforordningen framgår att anmälningsplikten enligt 46 avfallsforordningen inte galler verksamheter som omfattas av tillstånd eller
anmälan som avses i 9 kap. 6 miljöbalken eller transporttillstånd enligt 36
avfallsforordningen eller anmälan for transport enligt 42 avfallsforordningen. Detta innebär att de verksamheter som t.ex. har tillstånd eller anmalan for mellanlagring inte behöver göra anmälan enligt 46 avfallsforordningen.
TRANSPORTREGLER FOR AVFALL

Enligt avfallsforordningen behövs alltid tillstånd for att yrkesmässigt transportera såväl farligt som icke-farligt avfall (36 § avfallsforordningen). Om
apoteken själva transporterar sitt avfall kravs tillstånd eller anmälan beroende på mängd och typ av avfall som transporteras (36 eller 42 § avfallsförordningen). Om farligt avfall lämnas till en ny innehavare for att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet och den som tar emot
avfallet se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska
innehålla uppgifter om avfallsslag, mängd och vem som är lämnare resp.
mottagare och vara undertecknat av lämnaren (60 avfallsforordningen).

Detta innebär att apoteken som lämnare tillsammans med en anlitad transportör (mottagare) ska se till att transportdokument finns på plats för det
eventuella farliga avfall som uppstår i verksamheten och ska transporteras.
ANTECKMNGSSKYLDIGHET VID HANTERING AV FARLIGT AVFALL

I avfallsforordningen finns krav på att vid hantering av farligt avfall fora
anteckningar om avfallet. Apoteken är anteckningsskyldiga for det eventuella farliga avfall som uppkommer i verksamheten. Av anteckningarna ska
framgå den mängd avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras (55 5 avfallsförordningen).Anteckningma ska bevaras i minst tre år
och vid begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten(55 och 59 $5 avfallsförordningen).
BLANDNING AV FARLIGT AVFALL

Farligt avfall får inte blandas eller spadas ut med annat avfall enligt 16 5
avfallsforordningen. Av 19 5 avfallsförordningen framgår att bestämmelserna om blandning av farligt avfall inte ska tillämpas på hushållsavfall som är
farligt avfall, om det farliga avfallet är blandat med annat hushållsavfall.

Klassificering av relevanta avfall enligt Avfallsförordningen

I avfallsförordningens bilaga 4 klassificeras avfall kopplat till läkemedel
inom kapitel 18 och 20 enligt nedan. Kapitlet utgör de första två sifEorna i
den sexsiffriga avfallskoden och de sista fjra sifiorna anger underkapitel.
En asterisk (*) efter koden anger att avfallstypen är farligt avfall.

Då producentansvaret är riktat mot avfall fran allmänheten och inte från
verksamheter så utreds här enbart om avfallstyp 20 01 31* ska omfattas av
producentansvar för läkemedel.
18 Avfall från sjilkvård och veterinberksamhet eller därmed förknippas
forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling).
18 01 Avfall från forlossningsavdelningar,diagnos, behandling eller forebyggande av sjvkdomar hos människor:

Skärande och stickande avfall (utom 18 0 1 03)
Avfall där det stalls särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 O1 08*
Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 O1 09
Andra läkemedel än de som anges i 18 0 1 O8
18 O1 O1
18 O1 03 *

18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av
djursjukdomar:
18 02 O1
18 02 02"
18 02 07"
18 02 08

Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)
Avfall där det stalls särskilda krav på insamling och bortskaf fande på grund av smittofara
Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

20 01 Separat insamlade fraktioner:
20 O1 31 *
Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
20 O1 32
Andra läkemedel än de som anges i 20 01 3 1

Myndighetsansva,r
Socialstyrelsen är tillsynsvagledande myndighet for vissa klasser av det
farliga avfall som uppkommer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen
ska enligt 3 kap. l l miljötillsynsforordningen ge tillsynsvagledning i frågor om tillämpningen av 15 kap. miljöbalken, b1.a. om frågorna avser hantering av avfall som i bilaga 4 till avfallsforordningen beskrivs som avfall från
sjukvård eller därmed förknippad forskning inklusive avfall från forlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos
människor. Däribland cytotoxiska läkemedel eller cytostatika (avfallstyp 18
01 OS*) eller avfall där det på grund av smittfara stalls särskilda krav på
insamling och bortskaffande (avfallstyp 18 0 1 03*). Tillsynsvagledningen
riktar sig framst mot kommunernas miljönämnder/-förvaltningar då de är
operativa tillsynsmyndigheter för tillsynsobjekten som t.ex. sjukhus och
vårdcentraler. Socialstyrelsen har aven föreskrivningsratt för smittforande
avfall fkan hälso- och sjukvården.
Statensjordbruksverk är tillsynsvagledande myndighet for avfall fTan djursjukvården där det på grund av smittfara stalls särskilda krav på insamling
och bortförande.
Enligt 2 kap. 23 miljötillsynsforordningen (20 11:13) har Läkemedelsverket det operativa tillsynsansvaret när det galler producenters skyldigheter att
enligt 3-5 och 8 $5 förordningen om producentansvar for läkemedel ta emot
avfall som utgörs av läkemedel och informera om möjligheten att lämna
avfall som utgörs av läkemedel.
Läkemedelsverket har inget utpekat tillsynsvagledande ansvar för producentansvaret för läkemedel utan detta ligger på Naturvårdsverket (3 kap. 2 5
miljötillsynsförordningen). Naturvårdsverket har alltså när det galler läkemedelsavfall tillsynsvagledningsansvar för producentansvaret för läkemedel

samt för läkemedelsavfall som inte omfattas av Socialstyrelsens eller Jordbruksverkets särskilda ansvar. Naturvårdsverket har aven det tillsynsvagledande ansvaret för skärande och stickande avfall, såvida det inte bedömts
som smittfarligt.
Arbetsmiljöverket ska se till att arbetsmiljölagstiftningar följs. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöinspektörerna inspekterar arbetsställen och kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs. Arbetsmiljölagstiftningarna omfattar all personal som
hanterar, förpackar och transporterar avfall.

Hantering av Iakemedelsavfall från
hushåll
Dagens hantering av Iakemedelsavfall
I dag kan allmänheten lämna sitt lakemedelsavfall på apotek förpackat i en
genomskinlig påse enligt apotekens anvisningar. Apoteken är skyldiga att
utan ersättning ta emot läkemedelsavfall som lämnats av allmänheten. Förvaring av avfallet sker åtskilt (ibland inlåst), vanligen i avsedda kartonger
eller annan behållare som kan förslutas, innan det hämtas for transport till
destruktionsanläggning.Apoteken är också skyldiga att informera de som
köper läkemedel att lakemedelsavfall bör hanteras på särskilt satt och att det
kan lämnas tillbaka till apotek.
Läkemedel som klassas som farligt avfall liksom skärande och stickande
avfall omfattas inte av producentansvaret för läkemedel, dessa behöver apoteken således inte ta emot. I dagsläget är det, enligt avfallsförordningen. ,
cytotoxiska läkemedel och cytostatika som klassas som farligt avfall. Många
apotek tar redan idag emot allt läkemedelsavfall, aven det som utgör farligt
avfall från allmänheten, då det inte är helt enkelt att särskilja denna fraktion.
Den mängd cytotoxiska läkemedel och cytostatika som hanteras av hushållen bedöms vara mycket liten eftersom dessa läkemedel huvudsakligen används inom slutenvården. Enligt Naturvårdsverkets vägledning sedan 2008
kan apoteken ta emot cytotoxiska läkemedel och cytostatika tillsammans
med övrigt läkemedelsavfall utan att det medför att allt mottaget läkemedelsavfall blir klassat som farligt avfall. Detta under förutsättning att cytotoxiska läkemedel och cytostatika inte utgör en större del av det insamlade
avfallet.
Avfall av cytotoxiska läkemedel och cytostatika samt av antibiotika ska
hanteras i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om cytostatika och
andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5. Där föreskrivs
att avfallet ska förvaras i slutna kärl. Plastlådor med tätslutande lock är
lämpliga. Varje gång avfall av antibiotika och cytostatika ska placeras i
lådan ska det forst laggas i plastpåse som knyts ihop for att minimera exponeringen. Fyllda kärl ska förslutas tätt.
Apoteken ersatts inte i särskild ordning för producentansvaret. Apoteken får
en helhetsersattning för sina uppdrag via den handelsmarginal som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket råder över. Handelsmarginalen, mellanskillnaden mellan apotekens inköps- och försäljningspris, är den ersattning som apoteken f"ar for att beställa, lagerhålla och expediera läkemedel
och andra varor till sina kunder. Handelsmarginalen är en helhetsersattning
till apoteken for arbetet med att hantera läkemedel och andra varor.

Allmänheten kan aven lämna in sitt läkemedelsavfall till den kommunala
återvinningsstationen då kommunerna idag är skyldiga att samla in och
bortskaffa läkemedelsavfall som utgör farligt avfall och aven det läkemedelsavfall som inte lämnas till apoteken.
En del av allmänhetens läkemedelsavfall laggs i det blandade hushållsavfallet. Den mängden utgör i Läkemedelsverkets utredning en del av övrig
kvittblivning som år 20 11 beräknades vara 265 ton.
Konsekvenser av dagens system

Dagens system kan upplevas förvirrande for allmänheten då man ska hantera läkemedelsavfallet på olika satt beroende på om det är klassat som farligt avfall eller inte. Apotekens hantering av läkemedel som klassas som
farligt avfall varierar också mellan olika apotek. Vissa apotek tar emot detta
avfall medan andra apotek nekar mottagandet av sådant avfall. Det kornmunala omhändertagandet av allmänhetens läkernedelsavfall vid återvinningscentral är idag blygsamt trots skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall.
Enligt svaren på Läkemedelsverkets enkät lämnar Läkemedelsverkets enkät lämnar kommunerna information till allmänheten via hemsidor och broschyrer eller muntligt om läkemedelsavfall, ofta med innebörden att läkemedelsavfall ska lämnas till apotek. Detta gör det svårt för allmänheten att
veta vad som är ratt. Konsekvenserna av detta kan på sikt innebära att insamlingen av läkemedelsavfallet minskar och att läkemedelsavfall istället
hamnar i hushållsavfallet eller spolas ned i avloppet. Vilket kan ge oönskade
miljöeffekter.

Förslag - både utökat producentansvar och
bibehållet kommunalt ansvar för det som Iamnas i kommunens insamlingssystem
Det ska vara lätt for allmänheten att göra ratt när det galler återlämning av
läkemedelsavfall. Utgångspunkten bör enligt Naturvårdsverkets uppfattning
vara att sträva efter ett insamlingssystem som är säkert, lättillgängligt, begripligt och som ger god service åt hushåll som vill sortera överblivna 1akemedel. Avståndet eller omvägen till insamlingsstallet bör inte vara for
stort och man ska inte som konsument behöva hålla reda på vilket läkemedelsavfall som klassas som farligt. Producentansvaret for läkemedel bör
därför utökas så att apoteken är ansvariga att ta emot alla typer av läkeme-

Ytterligare Atgarder som kan vidtas pa nationell nivi för att minska kassationen av lakemedel och
begränsa miljöpaverkan av läkemedelsanvandningen,Lakemedelsverket 2012-09-27. Bilaga 1: Miljöaspekter pa kasserade lakemedel

får

del, aven de som utgör farligt avfall, i de fall allmänheten väljer att lämna
sitt avfall där. Vidare bör allmänheten aven fortsättningsvis ha möjlighet att
alternativt lämna allt läkemedelsavfall via kommunernas insamlingssystem
for hushållsavfall.

Konsekvenser av förslag

Nedan redovisas vilka konsekvenser förslaget
for miljön, berörda aktörer
och allmänheten (konsumentlpatient eller deras ombud).
Konsekvenser för miljön

Den särskilda insamlingen av allt läkemedelsavfall, skiljt från övrigt avfall
och övrigt hushållsavfall, har pågått i flera decennier. Därigenom har det
särskilt utsorterade läkemedelsavfallet, både det som klassas som farligt och
som icke-farligt, kunnat slutligt omhändertas på ett for hälsa och miljö sakert satt genom destruktion i förbränningsanläggningarmed särskilda tillstånd och med anpassade villkor. En hög insamlingsgrad for läkemedelsavfall är och har varit mycket viktig, eftersom hanteringen tillsammans med
övrigt hushållsavfall har kunnat medföra att avfallet slutligt hamnat på en
deponi med otillräckligt skydd för hälsa och miljö. Under det senaste decenniet har emellertid kapaciteten for avfallsforbränning och for materialåtervinning av hushållsavfall kraftigt byggts ut. Deponiema har samtidigt
blivit allt bättre och miljösäkrare med krav på att endast ta emot sådant avfall som verkligen lämpar sig for deponering. Dit hör inte läkemedelsavfall.
Inom kort har all deponering av hushållsavfall helt upphört. Därigenom blir
effekterna for miljön av olika hanteringsalternativ för läkemedelsavfall från
hushåll inte så stora, så länge läkemedelsavfallet inte spolas ner i avloppet.
Då riskerar nämligen läkemedlen att orenade hamna i och direkt förorena
sjöar och hav.
Naturvårdsverkets bedömning är att ett insamlingssystem för läkemedelsavfall som upplevs som begripligt och som har en god servicenivå för medborgarna kommer att medföra att påverkan på miljön från uttjänta läkemedel
blir liten.
Konsekvenser för berörda aktörer
AVFALLSBRANSCHENS AKTORER

Hanteringen av läkemedelsavfall är knepig ur arbetsmiljösynpunkt. Den
särskilda insamlingen av allt läkemedelsavfall, skiljt från övrigt avfall och
övrigt hushållsavfall och som pågått i decennier har historiskt varit mycket
viktig ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. Den manuella sackhanteringen
har inneburit en risk for renhållningsarbetare och andra som kommer i Qsisk kontakt med avfallet att skadas eller smittas. Det galler inte minst avfall
i form av skärande och stickande avfall, cytotoxiska läkemedel och annat
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att detta avfall kan lämnas antingen till apoteken eller till den kommunala
insamlingen. På så vis får allrnanheten fler valmöjligheter och kortare avstånd till närmaste insamlingsplats.
APOTEKEN

Apoteken är skyldiga att ta emot det icke-farliga läkemedelsavfall kostnadsfritt som lämnas där av allmänheten. Ansvarsfördelningen i förordningen
med producentansvar härstammar delvis fran statliga Apoteket AB:s fiivilliga åtagande på monopoltiden. Allmänheten har kunnat lämna sina överblivna läkemedel på apotek sedan slutet av 1970-talet. Den tidiga insamlingen av överblivna läkemedel drevs av säkerhetshänsyn, då lager av
överblivna läkemedel i hemmen kan användas både olämpligt och olagligt.
Efter omregleringen år 2009 finns idag ca 1340 försäljningsställen med apotekstillstånd varav statliga Apoteket AB endast har ca 370 stycken. Enligt
Sveriges Apoteksforening har alla apotek inrättat sig och tar emot läkemedelsavfall. Att ta emot överblivna läkemedel är ett av villkoren for att få
tillstånd att driva apotek och apoteken har inrättat bra rutiner för att hantera
detta. Apoteken tar idag emot totalt cirka 795 ton läkemedelsavfall per år
fran allrnanheten (inklusive visst förpackningsmaterial).Internt genererar de
också läkemedelsavfall i form av kassationer (45 tonhr).
Förslaget att utöka producentansvaret till att aven inkludera läkemedel som
klassas som farligt avfall innebär att vissa krav kan tillkomma. Avfall av
cytotoxiska läkemedel och cytostatika ska hanteras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående
toxisk effekt, AFS 20055. Arbetsmiljömässigt ska direktkontakt med cytotoxiska läkemedel och cytostatika helt undvikas. Apoteken har ofta redan
idag en vana och utarbetade rutiner for att hantera läkemedel inklusive 1akemedel som klassas som farligt avfall, eftersom det inom den egna apoteksverksamheten uppstår ett verksamhetsavfall av kasserade läkemedel, där
aven farligt avfall ingår.

Anteckningssi$dighet vid hantering avfarligt avfall
Om apoteken genom ett utökat producentansvar aven mottar farligt avfall
behöver de fora anteckningar om insamling av detta avfall. Av dessa ska
framgå varifrån avfallet kommer, hur ofta insamling sker och den mängd
avfall som samlas in årligen (56 tj avfallsförordningen). Syftet med anteckningarna är att avfallet ska kunna spåras. Det bör racka att apoteken anger
att det farliga avfallet kommer fran insamlingsverksamhet, mängden som
samlas in och att insamling sker kontinuerligt. Det ska fiamgå av anteckningarna vilket farligt avfall som uppkommit i verksamheten och vilket
farligt avfall som samlats in. Anteckningarna ska bevaras i minst tre år och
vid begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten (59 tj avfallsförord-

ningen). Ett utökat producentansvar har troligen liten effekt vad gäller ytterligare anteckningsskyldighet.

Mellanlagerfor farligt avfall
I 9 kap. 6 @ miljöbalken och 29 kap. 3-5 @@ miljöprövningsforordningen
(2013:25 1) regleras tillstånds- respektive anmälningsplikt för mellanlagring
av farligt avfall beroende på mängd och typ av avfall. Med mellanlagring
avses yrkesmässig insamling och lagting av avfall pA en plats där avfallet
inte har uppkommit och där avfallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas. Ett utökat producentansvar där apoteken samlar in och lagrar aven farligt avfall skulle i vissa fall kräva anmälan enligt 9 kap. 6 @ miljöbalken.
För att mindre verksamheter som t.ex. apotek ska slippa anmäla mellanlager
finns dock undantag från anmälningsplikten för upp till 200 kg farligt avfall
(29 kap. 5 @ 2 st p 2 miljöprövningsforordningen). De flesta apoteken kommer inte upp i sådana mängder farligt läkernedelsavfall att anmälan for mellanlager blir aktuellt. Om så ändå skulle vara fallet görs anmälan hos den
kommunala nämnden. Det är då förenat med en engångskostnad som varierar beroende på kommun (bestämmelser om ratt för kommunfullmäktige att
meddela föreskrifter om kommunens avgifter finns i 27 kap 1 @ miljöbalken).

Transportreglerfor avfall
Tillståndsplikt for transport av avfall gäller som tidigare nämnts redan idag
for de transportörer som apotekskedjoma anlitar. Detta påverkas inte av ett
utökat producentansvar som inkluderar farligt avfall. Ansökningsavgiften
till länsstyrelsen for tillstånd till transport varierar visserligen något. För
farligt avfall är den 2 300 kr och for icke-farligt avfall 1 350 kr (7 kap 8 @
förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 10 @
avgiftsforordning ). Professionella transportörer har dock i allmänhet båda
dessa tillstånd. En apotekskedjas samlade transportkostnad kommer därmed
inte i någon högre grad behöva påverkas av ett utökat producentansvar. Som
nämnts ovan bör det redan finnas en medvetenhet om kraven på transport
dokument hos apotek och de transportörer som anlitas idag. Genom ett utökat producentansvar kan apoteken få en ökad hantering av farligt avfall. Det
kommer dock troligen inte innebära en ökad administrativ börda for apoteken.
Apotekens kostnader
Apoteken ersatts inte i särskild ordning for producentansvaret utan får en
helhetsersattning via den handelsmarginal som Tandvårds- och läkemedelsformånsverket råder över. Farligt läkemedelsavfall kräver särskild hantering
och aven om de flesta apotek hanterar farligt läkemedelsavfall redan idag
kan kostnaderna bli relativt stora for enskilda apoteket. Enligt Sveriges

Apoteksförening, har ett medelapotek kostnader på cirka 40 0001år for destruktion. Läkemedel och kanylburkar står for den större delen av denna
kostnad. Till denna kostnad kommer apotekets personalkostnader for hantering. Farligt läkemedelsavfall kräver särskild hantering och aven om apoteken hanterar farligt läkemedelsavfall redan idag kan kostnaderna förändras
for det enskilda apoteket.
Sammanfattningsvisbedöms vårt förslag innebära relativt små konsekvenser
for apoteken.
Konsekvenser för allmanheten
Allmänheten är en mycket viktig aktör nar det galler att uppnå en ökad in-

samlingsgrad av kasserade läkemedel och ytterligare begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen. För allmänheten kan det i dag upplevas
krångligt att behöva lämna icke-farligt och farligt läkemedelsavfall på olika
ställen. Allmänheten kan inte alltid skilja på läkemedel som är farligt avfall
respektive inte farligt avfall. Överblivna läkemedel kan vara riskabla i fel
händer.
Antalet kommunala återvinningscentraler är mycket grovt räknat ungefar
lika många som antalet apotek, men apoteken är ofta mycket mer lattillgängliga for allmänheten. Det är en liten andel privatpersoner som står for en stor
andel av de kasserade läkemedlen. Flertalet av de personer som skulle omfattas av ett utökat producentansvar är svårt sjuka och har därmed begränsad
formåga till att röra sig i samhället.
Förslaget att utöka producentansvaret for läkemedel så att apoteken är ansvariga att ta emot alla typer av läkemedel, aven de som utgör farligt avfall
medfor att det blir väsentligt lättare for allmänheten att lämna allt sitt läkemedelsavfall, oavsett vilket apotek man väljer och vilken typ av läkemedel
man önskar lämna in. I förslaget kvarstår också kommunernas ansvar vilket
innebär att allmänheten aven fortsättningsvis har möjlighet att lämna läkemedelsavfall via kommunernas insamlingssystem for hushållsavfall.
Dagens regelverk lägger ansvaret på apoteken att utan ersättning ta emot
läkemedelsavfall (ej farligt avfall) från hushåll och som lämnas till apoteken. Kommunerna är samtidigt fortfarande skyldiga att ta emot läkemedelsavfall som lämnas hos dem. I praktiken är det vanligt att kommunerna i sin
information till allmänheten också informerar om att läkemedelsavfall ska
hållas skilt fiån övrigt avfall och lämnas till apotek, men att undantag ska
göras för det farliga avfallet, cytostatika, som ska lämnas via kommunens
insamlingssystem t.ex. till de kommunala återvinningscentralerna (Avc).
Kommunernas information bör vara tydlig om var och hur man kan lämna
läkemedelsavfall. Då ökar servicetillgänglighetenoch antalet möjliga insamlingsstallen Erdubblas jämfört med om det bara fanns apotek att lämna till.

Detta förbättrar även situationen på småorter och i glesbygd, där det ibland
kan vara långt till apotek.

Rapportering
Idag sker ingen rapportering av apotekens och kommunernas insamlade
läkemedelsavfall. Dagens siffror över läkemedelsavfall baseras på allmänhetens uppskattade inlämningsgrad i enkätsvar och genomsnittlig vikt för
behållare inklusive förpackningar. En möjlighet att förbättra kunskapen om
insamlat och omhändertaget läkemedelsavfall kan vara att föra in krav på
rapportering från de destruktionsanläggningarsom omhändertar avfallet i
"Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport". Men eftersom rapportering inte har ingått i uppdraget har vi inte gjort någon konsekvensbedömningav detta eller tagit fram förslag till lagtext och detta utvecklas inte i denna redovisning.

får

Hantering av skärande och stickande avfall
Skärande och stickande avfall såsom kanyler, lansetter, nålar och skalpellblad som varit i kontakt med kroppsvätskor, kan delas in i olika avfallsgrupper beroende på var de har uppstått.
l ) Uppkommet inom egenvården - Oftast är det privatpersoner, exempelvis diabetiker, som på recept
läkemedel och kanyler för att
själva injicera läkemedlet. Det skärande och stickande avfallet kan
också innefatta lansetter från egen provtagning av t.ex. blodsocker.
Det här avfallet klassas som hushållsavfall enligt miljöbalken. Här är
Naturvårdsverket tillsynsvagledande och kommunerna har ansvar för
avfallshanteringen.
2) Uppkommet inom hälso- och sjukvården (inklusive personalskött
vård i hemmet) - Detta avfall klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen bilaga 4 (klass 18 0 1 03*). För sådant avfall är Socialstyrelsen tillsynsvagledande och har föreskriften SOSFS 2005:26
"Hantering av smittfórande avfall från hälso- och sjukvården" där
det beskrivs hur avfallet ska förpackas och märkas.
3) Uppkommet inom djursjukvården - Detta avfall klassas som farligt
avfall (klass 18 02 02*). För det här avfallet är det Jordbruksverket
som är tillsynsvagledande.
4) Uppkommet inom andra yrkesverksamheter - Detta avfall kan

komma från fotvårdare, akupunktörer, tatuerare, piercare, kroppsmodifierare mm. Naturvårdsverket är tillsynsvagledande for dess
hantering. Tidigare har det bara varit de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken som har reglerat förpackning av det här avfallet. Men
kån och med den l maj 20 13 så är det reglerat hur detta avfall ska
förpackas och märkas i Arbetsmiljöverkets foreskrifter (AFS 2005:1)
om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, med ändringar (AFS 20 12:7).
Skärande och stickande avfall klassas i sig alltså inte som farligt avfall, utan
en sådan klassning som farligt avfall förutsätter en smittorisk.

Hantering av skärande och stickande avfall
från hushåll
Skärande och stickande avfall från hushåll utgör en del av hushållsavfallet
som kommunerna har monopol på att omhänderta. Genom samarbetsavtal
mellan Sveriges kommuner och Apoteket AB upprättades från år 2003 ett
system som innebar att Apoteket AB åtog sig utdelning av tomma behållare
for kasserade kanyler mm (kallas "kanylbehållare"), mottagande av &llda
behållare samt mottagande av läkemedelsavfall. Kommunerna bekostade
kanylbehållarna. De insamlade kanylbehållarna transporterades tillsammans
med läkemedelsavfall från apoteken till förbränningsanläggningarna.
Omregleringen av apoteksmarknaden år 2009 har fått konsekvenser for de
avtal som slöts mellan kommunerna och Apoteket AB avseende kanylhanteringen. Enligt Avfall Sverige har i dag bara en tredjedel av apoteken kvar
detta samarbete, eftersom kommunen bara hade avtal med Apoteket AB. h
20 10 tog Avfall Sverige därför fram ett nytt standardavtal for samarbete
mellan kommunerna och de nya apoteksaktörerna. Sedan omregleringen är
apoteksmarknaden ständigt föränderlig där nya apotekskedjor söker sig till
Sverige samtidigt som vissa apotekskedjor köps upp av andra. Hanteringen
av skärande och stickande avfall kan darför variera både inom och mellan
kommuner. I vissa kommuner kan allmänheten lämna skärande och stickande avfall till återvinningscentraler. På vissa håll har kommunen slutit avtal
med landstinget om utdelning av kanylbehållare och mottagning av dessa.
Vissa apotek säljer kanylbehållare men tar inte emot &llda kanylbehållare
från allmänheten.
Konsekvenserna for allmänheten blir att de inte kan gå till vilket apotek de
vill for att få tag på en tom kanylbehållare utan kostnad eller lämna en behållare &lld med skärande och stickande avfall. Detta kan innebära att avfallet slängs oförpackat i säckavfallet eller i papperskorgar på offentliga
platser vilket medför risker for dem som hanterar avfallet.

Är det lämpligt att även inkludera skärande
och stickande avfall från hushållen i producentansvaret?
Naturvårdsverket ska som en del i uppdraget undersöka lämpligheten i att
aven inkludera sprutor och kanyler i producentansvaret. Vi tolkar frågeställningen som att det som avses är frågan huruvida det är lämpligt att inkludera
skärande och stickande avfall från hushållen i producentansvaret. Här redogörs Naturvårdsverkets Överväganden.
Ett insamlingssystem for skärande och stickande avfall ska vara säkert, så
att de som hanterar avfallet inte utsatts for hälsorisker. Arbetsmiljömässigt
ska direktkontakt med detta avfall helt undvikas. Inlämning av skärande och
stickande avfall bör därfor alltid ske i tillslutna behållare som är säkra mot
genombrott av vassa föremål, här kallat "kanylbehållare".
Skärande och stickande avfall fran hushållen är inte som cytotoxiska läkemedel och cytostatika farligt om det kommer ut rester i miljön. Skärande
och stickande avfall från hushållen klassas inte heller som farligt avfall.
Socialstyrelsen anser att detta avfall kan innebära en viss smittrisk, aven om
den är låg. Underlättar man for privatpersoner att insamla, förpacka och
lämna det här avfallet på ratt satt så undviker man att skärande och stickande avfall hamnar i miljön eller i det blandade hushållsavfallet där personer
kan komma i kontakt med det och skada sig och i värsta fall smittas.
Ett insamlingssystem for skärande och stickande avfall ska också vara enkelt och lättillgängligt for hushållen. Att lämna in skärande och stickande
avfall till apoteken anses av många som den naturligaste och mest tillgängliga platsen. Detta framförs bland annat av Svenska Diabetesforbundet som
menar att det kan vara praktiskt att lämna avfallet när man hämtar sin medicin på apoteket. För andra, kanske särskilt i glesbygd, kan kommunens insamlingssystem vara mer praktiskt och lättillgängligt. Kanylbehållare bör
vara gratis tillgängliga for brukaren for att komma till maximal användning.
Kostnaden for behållaren bör alltså tas ut i ett annat led. Enligt Svenska
Diabetesforbundet bör insamlingen varken medföra for stort merarbete eller
extra kostnader for individen då är risken stor att man inte lämnar in sitt
avfall.
Naturvårdsverket bedömer att om det skärande och stickande avfallet är
säkert förpackat i godkända behållare så är kommunens insamlingssystem
och apoteken både ur säkerhets- och miljösynpunkt fullgoda alternativ som
mottagare av avfallet.
Skärande och stickande avfall från hushåll klassas som hushållsavfall och
omfattas inte av förordningen om producentansvar for läkemedel. Natur-

vårdsverket ser idag inga miljöskäl som motiverar att ändra på gällande
ordning och gällande ansvarsfördelning.Problemet med skärande och stickande avfall från hushållen är i första hand en säkerhetsfråga för den personal
som hanterar det blandade hushållsavfallet. Ansvaret for insamling bör även
fortsättningsvis ligga på kommunen. På så vis har kommunen ett fortsatt
ansvar for att finansiera insamlingen. Det kan exempelvis ske genom att
etablera samarbetsavtal med apoteken på villkor som också är tillräckligt
attraktiva for apoteken.

I de fall kommunen upprättar avtal med apoteken om både distribution av
kanylbehållare och insamling av &llda kanylbehållare så får hushållen tillgång till ett insamlingssystem där det är lätt att göra rätt. Distribution av
kanylbehållare bör ske gratis på apoteken. Fyllda kanylbehållare kan lämnas
antingen till apoteken eller till kommunens insamlingssystem.
Systemet finansieras via den kommunala renhållningsavgiften. Kommunerna har en möjlighet enligt renhållningsordningen att få kostnadstäckning via
renhållningsavgiften till hushållen för de omkostnader som renhållningsskyldigheterna medför. Någon motsvarande möjlighet som kommunerna har
att få kompensation för sina ökade kostnader för att omhänderta skärande
och stickande avfall har inte apoteken.

Slutsatser och förslag
Naturvårdsverket bedömer att nuvarande insamlingssystem for läkemedelsavfall fungerar relativt val och att förändringar som genomfors bör vara val
motiverade och om möjligt inte alltför genomgripande.
Den s.k. omregleringen (avregleringen) av apoteksmarknaden har medfört
att vissa ändringar behöver genomföras och att regeländringar bör övervagas. Utgångspunkten bör enligt Naturvårdsverkets uppfattning vara att
sträva efter ett insamlingssystem som är lättillgängligt, begripligt och som
ger god service åt hushåll och uppmuntrar till utsortering av överblivna 1akemedel. Informationen om var man kan lämna sitt läkemedelsavfall bör
vara lättillgänglig. Avståndet eller omvägen till insamlingsstället bör inte
vara for stort och man ska inte som konsument behöva hålla reda på vilket
läkemedelsavfall som klassas som farligt. Hälso- och säkerhetsrisker bör
minimeras for dem som hanterar det insamlade läkemedelsavfallet och administrationen bör inte vara onödigt betungande. Den slutliga destruktionen
bör innebära minimal påverkan på halsa och miljö. Kostnaderna for hela
systemet bör uppfattas som acceptabla for berörda aktörer.
Med anledning av ovanstående anser Naturvårdsverket att vissa ändringar
bör göras när det galler producentansvaret för läkemedel. Naturvårdsverket
föreslår att producentansvaret for läkemedel bör utökas så att apoteken är
ansvariga att ta emot alla typer av läkemedel, aven de som utgör farligt avfall, i de fall allmänheten väljer att lämna sitt avfall där. Naturvårdsverket
anser att bestämmelsen bör ändras på så vis att undantaget for farligt avfall
tas bort i förordningen om producentansvar for läkemedel. Förslaget innebär
en tydligare reglering som är anpassad till hur hanteringen fungerar i praktiken. Apoteken får då en skyldighet att ta hand om allt läkemedelsavfall som
allmänheten lämnar hos dem. Det ska vara enkelt att göra rätt. Allmänheten
ska inte behöva hålla reda på vilket läkemedelsavfall som klassas som farligt avfall. Vidare bör allmänheten aven fortsättningsvis ha möjlighet att
alternativt lämna allt läkemedelsavfall via kommunernas insamlingssystem
for hushållsavfall.
Naturvårdsverket vill betona att kommunen enligt 6 i förordningen om
producentansvar for läkemedel fortfarande har ett ansvar for hushållsavfall
och att när det galler läkemedel inskränks det ansvaret endast for det lakemedelsavfall som allmänheten lämnar till apoteken. Det ska alltså vara enkelt for allmänheten att kunna lämna sitt läkemedelsavfall aven i kommunens särskilda insamlingssystem, om man så önskar.
Apoteken ersatts inte i särskild ordning for producentansvaret utan får en
helhetsersattning via den handelsmarginal som Tandvårds- och läkemedels-

förmånsverket råder över. Farligt läkemedelsavfall kraver särskild hantering
och aven om apoteken hanterar farligt läkemedelsavfall redan idag kan
kostnaderna förändras for det enskilda apoteket. Vid en förändring av producentansvaret kan det bli aktuellt att Tandvårds- och läkemedelsf~rmånsverket ser över apotekens eventuella merarbete.
Det skärande och stickande avfallet fran hushållen omfattas inte av förordningen om producentansvar för läkemedel, detta avfall klassas som hushållsavfall. Naturvårdsverket ser idag inga miljöskal som motiverar att ändra
på gällande ordning och gällande ansvarsfördelning. Problemet med skarande och stickande avfall från hushållen ar i första hand en risk för olagenhet för människors halsa och en säkerhetsfråga for den personal som hanterar det blandade hushållsavfallet. Ansvaret för insamling bör aven fortsattningsvis ligga på kommunen. Vi ser gärna att kommunerna exempelvis etablerar samarbetsavtal med apoteken kring hanteringen av kanylbehållare.
Sammantaget bedömer Naturvårdsverket att förslagen har goda förutsattningar att leda till en situation där ansvaret delas. Kommuner och apotek &
förnyade skal att samarbeta om ett för alla parter optimalt insamlingssystem,
som aven skulle kunna omfatta kasserade sprutor och kanyler.

Lagförandringsförslag
Förslag till ändringar i förordningen (2009:1031) om producentansvar för

läkemedel

2§

2§

Idenna förordning avses med

Idenna förordning avses med

läkemedel: detsamma som i l€j
lakemedelslagen (1992: 859),

läkemedel: detsamma som i l€j
lakemedelslagen (1992: 859),

producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med
tillstånd enligt 2 kap. l€j lagen
(2009:366) om handel med Iakemedel,

producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med
tillstånd enligt 2 kap. l€j lagen
(2009:366) om handel med Iakemedel,

avfall: detsamma som i 15 kap. l
€j miljöbalken, och

avfall: detsamma som i 15 kap. l
€j miljöbalken.

farligt avfall: detsamma som i 3 €j
avfallsförordningen (2011:927). F
(201 1: l 007).

4§

4§

En producent ska utan ersättning
ta hand om avfall som

En producent ska utan ersättning
ta hand om avfall som

l. utgörs av läkemedel,

l. utgörs av läkemedel,

2. uppkommit hos hushåll, och

2. uppkommit hos hushåll, och

3. lämnas av allmänheten till
producenten.

3. lämnas av allmänheten till
producenten.

Skyldigheten enligt första stycket
gäller inte farligt avfall.
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