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2014-08-08

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 18 augusti 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

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

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-08-18

Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Information om budget 2015 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0538 041-1)
(Bil)

b)

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete.
(2012/KS0752 016-1)
(Bil)

c)

Polismyndighetens omorganisation.
(2014/KS0332 114-1)

(Bil)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106-1)

(Bil)

d)

e)

Protokoll från direktionens sammanträden för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2014.
(2014/KS0169 106-1)
(Bil)

f)

Samordnad beredskapsplanering för dammbrott i
Viskan.
(2014/KS0433 016-1)

(Bil)

(Förslag: a–f till handlingarna)
Kc

Kc
PF

2

3
1

Remiss om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser.
(2014/KS0516 016-1)

(Bil)

Uppföljning av Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2014.
(2014/KS0445 016-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Ideella föreningen DinChans.nu och ITprovningen.se, inbjudan till att skapa Nya Jobb och
ett säkrare Sverige.
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(Ärendet har översänts till Arbetslivsnämnden för handläggning.)
(2014/KS0415 005-1)
(Bil)
(Förslag: a till handlingarna)
PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna
förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Ärendenummer AL0096)
(2012/KS0016 021-1)

b)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandling och därav föranledd överenskommelse,
vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av
anställningsavtal och därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg
av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut
om stridsåtgärder.
(Ärendenummer AL0106-AL0107, AL0112-AL0115)
(2013/KS0007 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och därav föranledd överenskommelse,
vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av
anställningsavtal och därav föranledd överenskommelse,
vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga
mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder.
(Ärendenummer AL0008, AL0022, AL0035)
(2014/KS0007 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
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(Ärendenummer AL0001–AL0002, AL0006, AL0030,
AL0034, AL0039, AL0045)
(2014/KS0012 021-1)
e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Ärendenummer AL0010, AL0014, AL0052)
(2014/KS0013 021-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och
ersättning.
(Ärendenummer AL0007, AL0011, AL0013, AL0025AL0026, AL0040, AL0044)
(2014/KS0016 021-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Ärendenummer 0001–2163)
(2014/KS0017 024-1)

h)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktig utbetald
lön.
(Ärendenummer AL0018–AL0019)
(2014/KS0020 024-1)

i)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor.
(Ärendenummer 0049–0140)
(2014/KS0023 024-1)

j)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Ärendenummer 2/2014)
(2014/KS0003 023-1)

(Förslag: a-j till handlingarna)
PF

3

Förslag till ny mark- och exploateringsorganisation.
(2014/KS0306 001-1)

(Bil)
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PF
PF
KU

4
5
1

Reglemente för Tekniska nämnden.
(2014/KS0557 003-1)

(Bil)

Reglemente för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0558 003-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 7 maj 2014.
(2014/KS0025 103-3)
(Bil)

b)

Stadsdelsnämnden Norr, tillsyn av fristående
förskolor 2014.
(2014/KS0537 712-3)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
KU

M

M

M
M

2

1

2

3
4

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
(2014/KS0387 718-3)

(Bil)

Förfrågan om köp av fastigheterna Brämhults-Kärra 1:4
samt del av Brämhults-Lida 2:1.
(2011/KS0756 253-2)

(Bil)

Anhållan om att få köpa en del av fastigheten Rydboholm 1:342.
(2010/KS0546 253-2)

(Bil)

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 5.
(2014/KS0427 253-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Justering av samarbetsavtal avseende utbyggnad av
Västra Viared etapp 2
(2012/KS0323 251-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-06-30.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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b)

Tolkförmedling Väst. Förslag till budget och
verksamhetsplan 2015 med treårsplan.
(2014/KS0556 135-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E
E

E
E

2
3

4
5

Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg.
(2014/KS00475 759-3)

Bil)

Begäran att få disponera delar av det ackumulerade överskottet för finansiering av utökade antal busskort vid Bodaskolans evakuering.
(2014/KS0530 042-3)

(Bil)

Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO år 2013.
(2014/KS0535 107-1)

(Bil)

Förvaltning av stiftelsekapital 2013 samt översyn av regler.
(2014/KS0548 046-1)

(Bil)

E

6

Revidering av avtalet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen om medfinansiering/förskottering av Rv 27, ViaredKråkered.
(2006/KS0592 311-1)
(Bil)

E

7

Litterära residens och fristäder i Västra Götaland.
(2014/KS0567 860-3)

(Bil)

Yttrande i mål om tillämpning av Skollagen,
Borås Stad./.Lärande i Sverige AB. Mål 14953-14.
(2014/KS0162 611-3)

(Bil)

E

SP

8

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Väg 42, delen öster om via Sjöbo.
(2008/KS0236 311-2)

(Bil)

Redovisning av skador och skadekostnader på
fordon för respektive förvaltning
(2014/KS0399 009-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
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SP

SP

SP

SP

SP

2

3

4

5

6

Antagande av detaljplan för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 m.fl. – Sobacken.
(2010/KS0618 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Druvefors,
Solrosen 6.
(2011/KS0781 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Göta,
Silverpoppeln 5 m.fl.
(2011/KS0551 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ny detaljplan för del av
Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2.
(2014/KS0486 214-2)

(Bil)

Tillägg till detaljplan för fritidsområdet Viareds Sommarstad
Viared 10:1 m.fl.
(2012/KS0563 214-2)

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss om kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap ska kommuner ställa samman en risk- och sårbarhetsanalys.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har tagit fram förslag till nya föreskrifter för
kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser samt allmänna råd och en konsekvensutredning.
Borås Stad har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget.
Förslaget innebär att nuvarande föreskrifter inom området upphävs. MSB avser att besluta om de nya
föreskrifterna hösten 2014, med ikraftträdande 1 januari 2015.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lämna synpunkter på rubricerad remiss enligt upprättad skrivelse.
2014-08-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0516 016
Programområde: 1
Handläggare: Anna Granlund, tfn 033-17 29 15
Datum/avdelningschef: Svante Stomberg/ 2014-08-04

Sida
1(2)
2014-08-18
Stadskansliet
Anna Granlund

Dnr 2014/KS0516 016
Ert Dnr 2014-249

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Synpunkter på förslag till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser
Borås Stad har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag daterat den 13 juni
2014. Följande svar har avgränsats till de delar som berör kommunen i förslaget till
föreskrifter och allmänna råd.
Sammanfattning
Tidpunkten för rapportering av uppföljning behöver sammanfalla med kommunernas
budget- och verksamhetsår och därmed förläggas till årsskiftet. Innan de nya risk- och
sårbarhetsföreskrifterna fastställs behöver samordning och koordinering av annat
arbete som kopplar till föreskrifterna säkerställas.
Synpunkter på remiss av förslaget
Förslag till föreskrifter
Avseende rapportering och uppföljning, underlättar risk- och
sårbarhetsanalysföreskrifterna kommunens arbete om de även är användbara på
verksamhetsnivå, av förvaltningar och bolag. På så vis utgör verksamheternas svar en
fortsatt viktig del i den övergripande risk- och sårbarhetsanalys som tas fram på
kommunnivå.
I Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys finns en ansats till beskrivning av hur
analysen är tänkt att användas och läsas. Bör de nya föreskrifterna redan i
rapporteringen (5 §) gå djupare in på analysens syfte? Ett förslag är att låta en punkt 9
innehålla en kortare beskrivning av hur t.ex. samverkan med andra med gemensam
riskbild och information till olika målgrupper planeras. Ett alternativ kan vara att låta
informationen ingå i punkt 8 i redovisningen och behöver då istället framgå av det
allmänna rådet.
I den inledande definitionen av begreppet "sårbarhet" (2 §) bör även begreppet
"organisation" läggas till listan "samhälle, system eller egendom".
Uppföljningen
Rapporteringstidpunkten för uppföljning måste följa kommunernas budget- och
verksamhetsår. Fördelarna är flera. Idag inledes Borås Stads uppföljningsarbetet i april
för att kunna rapporteras i september. På så vis skapas delaktighet i uppföljningen.
Vid denna tidpunkt finns det samtidigt begränsat med t.ex. statistik för innevarande år
och som skulle kunna användas i uppföljningen. En annan fördel med att senarelägga
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redovisningen av är att mer tid skapas till att arbeta med identifierade
utvecklingsområden.
I uppföljningen (7 §) ska ändringar i förhållande till "riskbilden" redovisas. I
föreskriftens 5 § nämns inte begreppet. För att rapporteringen ska bli så bra som
möjligt behöver det finnas en spårbarhet mellan begreppen i 5 § respektive 7 §.
Förslag till indikatorer för bedömning av förmåga
Indikatorerna för bedömning av generell krisberedskap kan tolkas som signal om
förväntad förmåga. Det är därför angeläget att indikatorerna ses över dels för att
synkroniseras mot de reella krav som kommunerna faktiskt har dels koordineras med
andra parallella arbeten. T.ex. MSB:s förslag på uppföljningsprocess för
kommunernas arbeten enligt lag om extraordinära händelser, vägledning för
styrdokument samt listan med användning av statsbidrag. Generellt sett bör
indikatorerna kunna reduceras något sett till antal och detaljeringsgrad. Se t.ex.
ledning, samverkan och samordning, informationssäkerhet och övning.
Förslag till allmänna råd
Det är positivt att de nya föreskrifterna innehåller allmänna råd. För att ytterligare
utveckla råden behöver de kompletteras med ett förtydligande av de 3 punkter som
uppföljningen väntas bestå av. Redan idag medges ett tolkningsutrymme av
innebörden i de punkter som ska följas upp och rapporteras. Föreskriftens 7 §
behöver därför kompletteras med allmänna råd.
Då de allmänna råden inte innehåller förslag till parametrar för riskanalysen behöver
MSB minst tillhandahålla exempel på skala för bedömning av risk. Skalan kan då
användas av de kommuner som önskar, t.ex. vid samverkan i delregioner, i syfte att
öka analysernas jämförbarhet.
Övrigt
MSB:s stöd kan behövas i fråga om hur 5 § p.7 kan hanteras i hela RSA-systemet.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Allmänna råd

MSBFS
Remissutgåva

Förslag till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
allmänna råd om kommuner och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser
Dessa allmänna råd ansluter till de skyldigheter som följer av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS ÅÅÅÅ:XX. Termer och
uttryck som används i MSBFS ÅÅÅÅ:XX har samma betydelse här.
Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte
tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning
eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om
tillämpningen av sådana regler.
Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.
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Allmänna råd

MSBFS
Remissutgåva
5 och 6 § p. 1
Redovisningen under punkten 1 syftar till att ge grundläggande information
om myndigheten. Följande bör redovisas:


Kommunens/landstingets roll och ansvarsområde.



Kommunens/landstingets organisation inklusive egna bolag och
förbundssamarbeten.



Kommunens/landstingets relation till andra myndigheters
närliggande ansvarsområden.



Vilka författningar som reglerar kommunens/landstingets
verksamhet och vilka författningar som har beaktats i redovisningen
av risk- och sårbarhetsanalysen.



Förhållanden och andra förutsättningar som har betydelse för den
fortsatta redovisningen och förståelsen av risk- och
sårbarhetsanalysen. Exempelvis geografiska, demografiska och
hydrologiska förhållanden.

5 och 6 § p. 2
Redovisningen under punkten 2 syftar till att ge information om
redovisningens riktighet. Följande bör redovisas:


Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsanalysarbetet.



Vilka metoder som använts i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen med motiv.



Deltagande interna, externa och privata aktörer.



Vilket underlag som använts för arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen.



Gjorda avgränsningar med motiv.

5 och 6 § p. 3
Redovisning under punkten 3 bör utgå från nedanstående elva
samhällssektorer och dess funktioner. Den samhällsviktiga verksamheten är
de anläggningar och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i.
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Samhällssektor

Exempel på viktiga samhällsfunktioner per
samhällssektor

Energiförsörjning

Produktion av el, distribution av el, produktion
och distribution av fjärrvärme, produktion och

Allmänna råd

MSBFS
Remissutgåva
distribution av bränslen och drivmedel m.m.
Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala
betalningssystemet, värdepappershandel m.m.

Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet,
detaljhandel, tillverkningsindustri m.m.
Hälso- och
sjukvård samt
omsorg

Akutsjukvård, läkemedels- och
materielförsörjning, omsorg om barn,
funktionshindrade och äldre, primärvård,
psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och
människor m.m.

Information och
kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet,
radiokommunikation, distribution av post,
produktion och distribution av dagstidningar,
webbaserad information, sociala medier m.m.

Kommunalteknisk
försörjning

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering,
renhållning, väghållning m.m.

Livsmedel

Distribution av livsmedel, primärproduktion av
livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning
av livsmedel m.m.

Offentlig
förvaltning

Lokal ledning, regional ledning, nationell
ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk
och konsulär verksamhet m.m.

Skydd och säkerhet

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt
försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis,
räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll,
gränsskydd och immigrationskontroll,
bevaknings- och säkerhetsverksamhet m.m.

Socialförsäkringar

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Transporter

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport,
vägtransport, kollektivtrafik m.m.

5 och 6 § p. 4
Redovisning under punkten 4 bör utgå från kritiska beroenden som rör den
samhällsviktiga verksamhet som myndigheten själv förvaltar, bedriver eller
äger. Inklusive bolag, förbund eller andra samarbetsformer.
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Allmänna råd

MSBFS
Remissutgåva
5 och 6 § p. 5
Redovisning under punkten 5 bör delas in i riskidentifiering och riskanalys.
Myndighetens riskbedömning bör omfatta hela ansvarsområdet och för
kommunen även det geografiska området.
Riskidentifiering
Syftar till att identifiera händelser och förhållanden inom ansvarsområdet
eller det geografiska området som innebär ett hot eller en risk. Resultatet av
riskidentifieringen bör vara riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier
och bör omfatta risker och hot för exempelvis naturolyckor, olyckor,
teknisk infrastruktur och försörjningssystem, antagonistiska hot och sociala
risker samt sjukdomar beroende på respektive myndighets ansvarsområde.
Riskanalys
Riskanalysen bör utgå från de identifierade riskerna eller ett urval av dessa.
De identifierade riskerna bör utvecklas till mer utförligt beskrivna
riskscenarier. Riskanalysen bör innehålla en värdering av hur sannolikt det
är att scenariot ska inträffa och vilka direkta konsekvenser som det medför.
I de fall då sannolikhetsbedömningen är förenad med allt för stor osäkerhet
kan bedömningen utlämnas. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen
bör vara befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet,
grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, samt skador på
egendom och miljö.
Vid konsekvensbedömningen kan inledande slutsatser dras om sårbarheter
och brister i förmåga vilka sedan sammanfattas tillsammans med andra
slutsatser i p.7.
5 och 6 § p. 6
Redovisningen under punkten 6 av kommunens/landstingets generella
krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer som redovisas i bilaga 1
och innebär att det endast är den egna organisationens förutsättningar som
bedöms. Indikatorerna besvaras med ett ja eller ett nej huruvida indikatorn
anses vara uppfylld. Ett nej anses då indikera en brist och bör resultera i en
åtgärd för att komma till rätta med denna brist, alternativt en motivering till
varför en åtgärd inte behövs. Till respektive indikator finns ett
kommentatorsfält. Här bör myndigheten mer utförligt motivera varför
indikatorn anses vara uppfylld eller inte alternativt kommentera varför
indikatorn inte anses behövas. Vissa av indikatorerna är uppdelade i
strecksatser. För att svara ja på en sådan indikator krävs att samtliga
strecksatser är uppfyllda.
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Allmänna råd

MSBFS
Remissutgåva
5 och 6 § p. 7
Redovisningen under punkten 7 bör utgå från de sårbarheter och brister
som framkommit vid identifiering av kritiska beroenden, riskbedömningens
scenarioanalyser samt vid bedömning av kommunens/landstingets generella
krisberedskap. Övriga identifierade sårbarheter och brister i förmåga som
framkommit vid inträffade händelser, genomförda övningar samt övrigt
analysarbete bör även beskrivas här. Sårbarheten och bristerna i förmågan
bör sedan ligga till grund för att aktörerna ska kunna identifiera, föreslå och
vidta åtgärder.
5 och 6 § p. 8
Redovisning under punkten 8 bör utgå från de behov av åtgärder
identifierats med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.
Exempelvis åtgärder och verksamhet rörande:


Utbildning, övning, analys och planering



Åtgärder som planeras för att stärka krisberedskapsförmågan



Vilka handlingsprogram, planer och styrdokument som innehåller
mer detaljerade beskrivningar om det risk- och
sårbarhetsreducerande arbetet



Behov av åtgärder som ligger utanför myndighetens ansvarsområde
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Förslag till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med
stöd av 12 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Inledande bestämmelse
1 § Denna författning innehåller föreskrifter om sådana risk- och
sårbarhetsanalyser som avses i 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Definitioner
2§

I denna författning avses med

kritiska
beroenden

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga
verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden
karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i
levererande verksamheter relativt omgående leder till
funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en
extraordinär händelse inträffar.

samhällsviktig
verksamhet

En verksamhet som uppfyller minst ett av följande
villkor.

Risk

1. Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten
som ensamt eller tillsammans med motsvarande
händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda
till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig
för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna
hanteras så att skadeverkningarna blir så små som
möjligt.
En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse
ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till.
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Sårbarhet

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle,
ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga
effekterna av en händelse.

Gemensamma bestämmelser för kommuner och landsting
3 § I 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
föreskrivs att kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och
hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
4 § Kommuner och landsting ska anpassa arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser till de egna behoven och till övriga förutsättningar.
Arbetet bör samordnas och integreras med riskanalysarbete som sker i
enlighet med annan lagstiftning.
Rapportering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys
5 § Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas och
redovisas enligt följande punkter.
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område.
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet.
5. Riskbedömning för kommunen och kommunens geografiska område.
6. Bedömning av kommunens generella krisberedskap enligt indikatorer
som framgår av bilaga.
7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap
inom kommunen och dess geografiska område.
8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens
resultat.
Analysen ska redovisas skriftligen till länsstyrelsen senast den 31 oktober
under mandatperiodens första år. Redovisningen ska ske i elektronisk form
om inte särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar.
Rapportering av landstingets risk- och sårbarhetsanalys
6 § Landstingets risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas och
redovisas enligt följande punkter.
1. Beskrivning av landstinget och dess ansvarsområde.
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2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom landstingets
ansvarsområde.
4. Identifierade kritiska beroenden för landstingets och dess
samhällsviktiga verksamhet.
5. Riskbedömning för landstinget och dess ansvarsområde.
6. Bedömning av landstingets generella krisberedskap enligt indikatorer
som framgår av bilagan.
7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap
inom landstinget och dess ansvarsområde.
8. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens
resultat.
Rapporteringen ska göras skriftligen till Socialstyrelsen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap samt kopia till länsstyrelsen. Det ska ske
senast den 31 oktober under mandatperiodens första år. Rapporteringen ska
ske i elektronisk form om inte särskilda skäl föreligger eller enligt
förutsättningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar.
Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och rapportering
7 § Under de år då rapportering enligt 5 eller 6 § inte behöver lämnas ska
kommuner och landsting redovisa enligt följande punkter.
1. Ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden.
2. Genomförda, pågående och planerade åtgärder som påverkar riskbilden
3. Resultatet av genomfört arbete med risk- och sårbarhetsanalysen.
Rapporteringen ska göras skriftligen av kommunerna till länsstyrelsen och
av landstingen till Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap senast den 31 oktober. Redovisningen ska ske i elektronisk form
om inte särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar.
_____________
Med denna författning upphävs MSBFS 2010:6.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Bilaga 1

Indikatorer för bedömning av kommuners och
landstings generella krisberedskap
Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder
samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och
efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Riskhantering
1. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys sker enligt en av ledningen
anvisad arbetsprocess.
Motivering:

Ja

Nej

2. Samtliga delar av kommunen/landstinget beaktas och vid behov
involveras i arbetet.
Det finns exempelvis en utarbetad struktur för hur berörda delar av
verksamheten inkluderas i RSA-arbetet.
Motivering:

Ja

Nej

Ja

Nej

3. Resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen godkänns av
kommunens/landstingets ledning.
Motivering:

4. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid beslut om
åtgärder för att stärka kommunens/landstingets krisberedskap.
Exempel: kommunen/landstinget beslutar hur de risker som identifierats
i risk- och sårbarhetsanalysen ska hanteras.
Motivering:

Ja

Nej

5. Relevanta delar av resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen
kommuniceras till:
- beslutsfattare och anställda inom kommunen/landstinget
- berörda aktörer inom ansvarsområdet
- allmänheten
Motivering:
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6. Kommunen/Landstinget arbetar aktivt med utvärdering och har rutiner
för att ta till vara erfarenheter från:
- tillbud/olyckor (exempelvis genom incident- och
skaderapportering)
- inträffade händelser
- övning
Motivering:
Ja
Nej

Ledning
1. Det finns en av ledningen fastställd krishanteringsorganisation inom
kommunen/landstinget.
Exempel på krishanteringsorganisation kan vara krisledningsnämnd,
krisledningsstab eller motsvarande.
Motivering:

Ja

Nej

2. Det finns en särskild/tydlig beslutsordning och mandat för
krishanteringsorganisationen.
Motivering:

Ja

Nej

3. Kommunen/Landstinget följer regelbundet upp att personalen i
krishanteringsorganisationen känner till sin roll och sitt ansvar vid en
extraordinär händelse.
Motivering:

Ja

Nej

4. Det finns lämpliga, utrustade och testade lokaler till
krishanteringsorganisationen avseende:
- elförsörjning till lokaler, arbetsplatser och tekniska system
- it-försörjning
- tekniska system för kommunikation och samlad lägesbild
(Exempelvis via Rakel och WIS)
- tillgång till vatten för hantering av mat och dryck, hygien
Motivering:

Ja

Nej

5. Det finns alternativ lokalisering för krishanteringsorganisationen.
Motivering:
Ja
Nej
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6. Inom krishanteringsorganisationen finns följande eller motsvarande
funktioner:
- chef för krishanteringsorganisationen
- händelsehantering/operativ ledning
- informationsdelning
- kriskommunikation
- omvärldsbevakning
- analys av händelseutvecklingen av en händelse på kort såväl som
på lång sikt
- personal/administration
- service/funktionsstöd (papper/mat osv)
Motivering:

Ja

Nej

Planering
1. Det finns en utvecklad plan för hantering av extraordinära händelser.
Motivering:

Ja

Nej

2. Personalen i krishanteringsorganisationen har tillgång till den senaste
versionen av krishanteringsplanen och har adekvat utbildning.
Motivering:

Ja

Nej

3. Det finns en utvecklad plan/planer för att upprätthålla samhällsviktig
verksamhet/funktioner som kommunen/landstinget bedriver eller
ansvarar för.
Exempelvis kontinuitetsplaner.
Motivering:

Ja

Nej

Ja

Nej

4. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera
krishanteringsorganisationen.
Motivering:

5. Planerna och rutinerna kontrolleras minst en gång per år och revideras
vid behov.
Motivering:
Ja
Nej
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Samverkan och samordning
1. Det finns god kännedom inom berörda delar av kommunen/landstinget
om dess roll och ansvar inom det egna ansvarsområdet.
Det är upp till kommunen/landstinget att avgöra vilka delar av
kommunen/landstinget som är berörda.
Motivering:

Ja

Nej

2. Det finns god kännedom inom berörda delar av kommunen/landstinget
om andra aktörers roller och ansvar vid extraordinära händelser.
Det är upp till kommunen/landstinget att avgöra vilka delar av
organisationen som är berörda.
Motivering:
Ja
Nej

3. Samverkan bedrivs med andra organisationer för att förbereda
samordning vid en extraordinär händelse.
Exempelvis med andra kommuner, landsting, statliga myndigheter eller
privata aktörer.
Motivering:

Ja

Nej

4. Det finns aktörsgemensamma former för krishanteringsarbetet vad
gäller:
- samverkanskonferenser
- samordnad kommunikation med allmänheten
- samlad lägesbild
- Exempelvis former utvecklade tillsammans och/eller
överenskomna med andra överblickbara och relevanta aktörer.
Motivering:

Ja

Nej

Kommunikation
1. Relevant information om hot och risker inom ansvarsområdet finns
tillgänglig för allmänheten.
Exempelvis på kommunens/landstingets externa webbsida.
Motivering:

Ja

Nej

7

MSBFS
Remissutgåva
2. Kommunen/Landstinget bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt
kunna identifiera och varna för extraordinära händelser.
Motivering:

Ja

Nej

3. Kommunen/Landstinget har fastställda rutiner för att upprätta och
förmedla en lägesbild avseende extraordinära händelser.
Motivering:

Ja

Nej

4. Det finns rutiner och informationskanaler för att snabbt sprida och ta
emot information vid extraordinära händelser till:
- kommunen/landstinget
- andra aktörer
- allmänheten
Exempelvis WIS, Rakel, TIB, sociala medier, webbsidor, VMA eller
motsvarande.
Motivering:

Ja

Nej

5. Det finns alternativa lösningar för att upprätthålla
kommunens/landstingets prioriterade kommunikation:
- inom kommunen/landstinget
- gentemot andra aktörer
- till allmänheten vid inträffad händelse
Exempelvis alternativa lösningar för IT-, tele- och radiosystem.
Motivering:

Ja

Nej

Informationssäkerhet
1. Kommunen/Landstinget bedriver ett systematiskt arbete i enlighet med
tillämplig informationssäkerhetsstandard på området.
Motivering:

Ja

Nej

2. Ledningen följer upp och utvärderar informationssäkerhetsarbetet inom
kommunen/landstinget minst en gång per år.
Motivering:
Ja
Nej
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3. Kommunen/Landstinget har analyserat möjliga brister i
informationssäkerheten hos
- e-förvaltningstjänster som kommunen/landstinget erbjuder,
- industriella informations- och kontrollsystem (SCADA),
- informationssystem där integritetskänslig information hanteras.
Motivering:
Ja
Nej

4. Kommunen/Landstinget beaktar informationssäkerhetsaspekter när
informationshantering överlåts åt en extern leverantör eller när eförvaltningstjänster erbjuds och drivs i samarbete med en annan
offentlig aktör.
Motivering:

Ja

Nej

Resurser
1. Kommunen/Landstinget har genomfört en övergripande behovsanalys
av vilka materiella och personella resurser som krävs för att hantera de
identifierade riskerna
Motivering:

Ja

Nej

2. Kommunen/Landstinget har uppdaterad/aktuell dokumentation rörande
vilka interna materiella och personella resurser som finns att tillgå för att
hantera de identifierade riskerna.
Exempelvis mobil reservkraft, pumpar, sandsäckar.
Motivering:

Ja

Nej

3. Det finns avtal och överenskommelser med externa aktörer om
förstärkningsresurser.
Motivering:

Ja

Nej

4. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser från
externa aktörer i samband med kriser.
Motivering:

Ja

Nej
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5. Det finns en övad och utbildad Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller
motsvarande som har beredskap dygnet runt alla dagar på året.
Motivering:

Ja

Nej

Övning
1. Det finns övningsplan(er) inom kommunen/landstinget som efterföljs.
Motivering:

Ja

Nej

Ja

Nej

2. Krishanteringsorganisationen övas minst vartannat år.
Motivering:

3. De aktörsgemensamma formerna för samverkan övas regelbundet.
Motivering:

Ja

Nej

4. Planen för hantering av extraordinära händelser övas minst vartannat år.
Motivering:

Ja

Nej

5. Planen/planerna för att upprätthålla samhällsviktig
verksamhet/funktioner som kommunen/landstinget bedriver eller
ansvarar för övas minst vartannat år.
Motivering:

Ja

Nej

6. Kommunen/Landstinget genomför eller deltar i informations- och cyberrelaterade övningar minst vartannat år.
Motivering:
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1

Problemet

I samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB)
bildades den 1 januari 2009 erhölls av regeringen föreskriftsrätt för
kommuners, landstings och statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser.
Föreskriftsrätten, som för kommuner och landsting har sitt stöd i 12 §
förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, utformades bland annat
i syfte att säkerställa enhetlighet och jämförbarhet. I Regeringens proposition
(2007/08:92) Stärkt krisberedskap för säkerhets skull anger regeringen även
att risk- och sårbarhetsanalyserna är ett viktigt instrument för att inrikta, följa
upp och utvärdera arbetet inom krisberedskapsområdet. Regeringen anser
därför att det är angeläget att de risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs
av kommuner, landsting och myndigheter håller en god kvalitet och är
jämförbara och enhetliga.
Under 2010 utgav MSB föreskrifter för kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6. Föreskrifterna reglerade främst hur
kommuner och landsting ska redovisa och rapportera myndighetens risk- och
sårbarhetsanalys till länsstyrelsen respektive länsstyrelsen och socialstyrelsen.
Bland annat reglerades tid och periodicitet för redovisningen, mottagare av
redovisningen samt att redovisningen skulle ske enligt en särskild disposition.
Syftet med föreskrifterna var att öka kvalité och enhetlighet hos kommuners
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser samt att möjligöra jämförbarhet av

MSB-151.2

olika kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. Föreskrifterna
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utformades utifrån en målsättning att i så stor utsträckning som möjligt uppfylla
regeringens intentioner med risk- och sårbarhetsanalysarbetet.
Vid utgivande av författningar följer en skyldighet att utvärdera huruvida
författningen hade avsedd effekt. Nuvarande föreskrifter utvärderades under
2012. Utvärderingen gav vid handen att föreskrifterna hade bidragit till en ökad
kvalité, enhetlighet och jämförbarhet men att det samtidigt fanns
utvecklingspotential vad gäller jämförbarheten. De brister som identifierades i
utvärderingen var främst regleringen av förmågebedömning vars utformning
inte tillfullo stödjer syftet att skapa mer jämförbarhet. Det fanns vidare ett behov
av att ytterligare tydliggöra och avgränsa redovisningarnas omfattning
samtidigt som det fanns direkta felaktigheter i föreskrifterna, bland annat med
felaktiga hänvisningar till paragrafer och vilken myndighet som var huvudman i
mottagningen av analyserna. Slutligen fanns det även ett behov av att se över
tidpunkter och rapporteringsfrekvenser för kommuner, landsting och statliga
myndigheter för att kunna främja en effektiv och ändamålsenlig utveckling av
krisberedskapsarbetet.
Förslaget till nya föreskrifter för kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser innehåller därför ett antal förslag till ändringar som
ytterligare torde bidra till mer jämförbara risk- och sårbarhetsanalyser.
Förslaget innehåller en ny bedömning av myndighetens generella
krisberedskap vilket är en scenariooberoende förmågebedömning och innebär
såväl en större tydlighet för kommuner och landsting om vad som ska
bedömas som en förbättrad möjlighet att skapa mer jämförbarhet. Tidpunkten
för redovisningen är vidare något senarelagd för att på ett bättre sätt passa in i
kommuners och landstings ordinarie planerings- och budgetprocess. Slutligen
finns även ett allmänt råd knuten till föreskriften för att på ett tydligare sätt
beskriva förutsättningarna och innebörden av författningstexten. Utöver
ovanstående har även författningstexten generellt sett ändrats för att i så stor
utsträckning som möjligt tydliggöra och avgränsa redovisningens utformning
samt omfång.

2

Alternativa lösningar

De alternativa lösningar som finns att tillgå är att MSB inte utfärdar nya
föreskrifter utan att nuvarande föreskrift, MSBFS 2010:6, även gäller
fortsättningsvis. Ett annat alternativ är att ändra utformningen på nuvarande
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föreskrifter som reglerar formerna för redovisningen till att reglera vilka
arbetssätt och metoder som myndigheterna ska använda sig av. Ett tredje
alternativ är att upphäva giltigheten på nuvarande föreskrifter och att inte ge ut
några nya föreskrifter.
Utvecklingen av kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser är en
långsiktig process som innebär ett kontinuerligt utvecklingsarbete hos
kommuner och landsting. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som
möjligt ta tillvara det arbete som sker hos kommuner och landsting vad gäller
risk- och sårbarhetsanalyser. Reglering med hjälp av föreskrifter måste därför
ske med en viss varsamhet för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling.
Samtidigt är det viktigt att så tidigt som möjligt ändra eller ta bort de delar av
regleringen som inte är i enhetlighet med föreskrifternas intentioner om ökad
kvalitet, enhetlighet och jämförbarhet. Ett sådant område är nuvarande
föreskrifters reglering av förmågebedömning som genom sin utformning är
alltför tolkningsbar och otydlig för att kunna främja en positiv utveckling i
enlighet med risk- och sårbarhetsanalysarbetets intentioner. Det finns vidare
ett generellt behov av att i föreskrifter och allmänna råd bättre tydliggöra samt
avgränsa risk- och sårbarhetsanalysarbetet för att på så sätt få en tydligare
målbild om vad som ska uppnås med kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalysarbete. Kommer inte en ny reglering till stånd finns det därför
en viss risk att den långsiktiga utvecklingen hämmas. Till föreskrifterna hör
även ett allmänt råd som kan bli ett viktigt stöd för redovisningen och arbetet
med risk- och sårbarhetsanalyser. Allmänna råd har en annan juridisk status
än föreskrifter och är inte tvingande. Bedömningen är därför att de allmänna
råden kan vara ett bra komplement till föreskrifter för att öka kvalitet,
jämförbarhet och enhetlighet på myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser.

Den andra alternativa lösningen till föreskrifternas utformning, att med
föreskrifter reglera metoder, arbetsprocesser och innehåll i risk- och
sårbarhetsanalyserna, skulle förmodligen resultera i ett tydligare och enklare
sätt att arbeta för det stora flertalet av kommunerna och landstingen. Det
innebär dock samtidigt att förutsättningarna för att anpassa analysen utifrån
den egna kommunens och landstingets behov och övriga förutsättningar blir
begränsade vilket även skulle få till följd att den positiva utvecklingen på
området hämmas. Det finns sannolikt inte heller någon metod eller sätt att
arbeta som passar alla. Bedömningen att med hjälp av föreskifter reglera
arbetssätt och metoder inte främjar en god utveckling gjordes redan inför

3 (6)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Konsekvensutredning
Datum

Diarienr

2014-05-14

2014-2498

utvecklingsarbetet av MSBFS 2010:6. Denna bedömning anses fortfarande ha
sin giltighet.

Vad gäller det tredje alternativet som innebär att nuvarande föreskrifter
upphävs men att det inte ges ut några nya föreskrifter för risk- och
sårbarhetsanalyser bedöms inte heller främja en fortsatt utveckling inom
området. Främst med tanke på att utvärderingen av nuvarande föreskrifter gav
vid handen att föreskrifterna har medfört att kvaliteten, enhetligheten och
jämförbarheten har ökat i myndigheternas arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser. Utvärderingen visade även att det finns ett stöd hos
myndigheterna för att reglera området.

3

Berörda

Föreskriften gäller för kommuner och landsting.

4

Kostnader och andra konsekvenser

Arbetet med kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser varierar i
omfattning och vilken utsträckning som hela organisationen involveras. Det är
därför svårt att på ett relevant sätt beräkna vilka kostnadsmässiga
konsekvenser som följer av föreskrifterna. Den samlade bedömningen är dock
att föreskrifterna inte medför någon nämnvärd påverkan på det sätt som
kommunerna och landstingen arbetar inom området och därmed att eventuella
kostnadsmässiga konsekvenser är försumbara. Den huvudsakliga kostnaden
är förknippad med själva upprättandet av risk- och sårbarhetsanalysen. Detta
krav följer redan av lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjdberedskap och är inte en följd av dessa föreskrifter

5

Överensstämmelse med Sveriges
medlemskap i EU

För att förbättra effektiviteten och samordningen av medlemsstaternas insatser
på civilskyddsområdet beslutade Europaparlamentet och rådet den 17
december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen.
Civilskyddsmekanismen avser förebyggande av, beredskap för och insatser vid
naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor. I artikel 6 om
riskhantering framgår att medlemsstaterna ska utarbeta riskbedömningar på
nationell eller subnationell nivå samt att sammanfatta och rapportera dessa
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riskbedömningar till kommissionen senast den 22 december 2015 och därefter
vart tredje år. Under 2014 ska kommissionen vidare, tillsammans med
medlemstaterna, utarbeta riktlinjer om innehåll, metod och struktur för
bedömning av riskhanteringsförmåga. Medlemsstaterna ska vidare ge
kommissionen tillgång till bedömningen av sin riskhanteringsförmåga vart
tredje år efter det att formerna för riskhanteringsförmågan har fastställts.
Formerna för denna rapportering är i dagsläget dock inte klar. På samma sätt
anger EU:s klimatanpassningsstrategi att medlemsstaternas ska utveckla,
genomföra och revidera sin klimatanpassningspolitik grundat på risk- och
sårbarhetsanalyser.

Bedömningen är att föreskrifterna stödjer det europeiska arbetet med
riskbedömningar och bedömning av riskhanteringsförmåga. Ett systematiskt
sätt att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, från lokal till nationell nivå,
främjar och möjliggör att Sverige kan leva upp sina skyldigheter som
medlemsstat.

6

Ikraftträdande och informationsinsatser

Författningen träder i kraft den 1 januari 2015 och tio månader senare sker
den första redovisningen av risk- och sårbarhetsanalyserna enligt den reglering
som föreskrifterna innebär. Det som är nytt med föreskrifterna är främst en ny
bedömning av myndigheternas generella krisberedskap. Metoden är en
utveckling av nuvarande förmågebedömning och är i stor utsträckning en
förenkling i jämförelse med nuvarande metod för förmågebedömning. Den
övergripande bedömningen är därför att de nya föreskrifterna förenklar och
avgränsar risk- och sårbarhetsanalysarbetet och att det därför inte
finns några särskilda skäl för övergångsbestämmelser eller att annan hänsyn
behöver tas när det gäller tidpunkt för när föreskrifterna träder i kraft.

5 (6)

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

7

Kontaktpersoner

Jonas Eriksson
010-240 5028
jonas.eriksson@msb.se
Alexandra Grundel
010-240 5183
alexandra.grundel@msb.se
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Uppföljning av Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2014
Varje mandatperiod ska kommuner ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. En inventering och analys av
risker och sårbarheter är av vikt för att utveckla förmågan att förebygga och hantera olyckor och kriser.
2011 togs en sådan risk- och sårbarhetsanalys fram för Borås Stad. Årligen ska analysen följas upp och
resultatet rapporteras till länsstyrelsen (8 §, MSBFS 2010:6). Enligt beslut från Fullmäktige (2012-08-16)
svarar Kommunstyrelsen för den årliga uppföljningen och rapporterar resultatet till länsstyrelsen.
Uppföljningen har tagits fram i samverkan med Borås Stads riskhanteringsgrupp.
Krisberedskapsförmågan för organisationen har bedömts med utgångspunkt i ett specifikt scenario.
Nytt för i år är att förmågan för samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område har
bedömts i samverkan med representanter från sådana verksamheter och övriga Sjuhäradskommuner.
Bedömningarna redovisas övergripande i rapporten.
I denna uppföljning har Länsstyrelsen i Västra Götaland särskilt bett kommunerna redovisa en
avstämning av identifierade åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättat förslag till Borås Stads uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen 2014.
Upprättad uppföljning rapporteras (avges) till Länsstyrelsen i Västra Götaland i enlighet med 8 §, MSBFS 2010:6.
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Datum

Ulf Olsson
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Tillstyrkes
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Annette Carlson
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Sammanfattning
För tredje året har Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys följts upp. På uppdrag av Fullmäktige
svarar Kommunstyrelsen för årlig uppföljning och rapportering av kommunens risk- och
sårbarhetsanalys. Redovisningen rapporteras till länsstyrelsen enligt 8 § Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuner och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser.
I denna rapport redovisas resultatet av Borås Stads uppföljning av kommunens risk- och
sårbarhetsanalys 2014. På begäran från Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisas även en
övergripande avstämning av identifierade åtgärder.
En specifik förmågebedömning har gjort utifrån ett scenario om fågelinfluensa. Bedömningen har
gjorts i samverkan utifrån det geografiska områdesansvaret samt för kommunen som organisation.
En övergripande bedömning är att krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå allvarliga störningar i uppskattas som god, med vissa brister.
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1 Inledning
Denna rapport utgör Borås Stads uppföljning enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (8 §).
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) togs fram 2011 och är fastställd av Fullmäktige.
Årligen följs analysen upp och rapporteras till länsstyrelsen. På uppdrag av Fullmäktige svarar
Kommunstyrelsen för båda dessa uppgifter.

2 Arbetsprocess och metod
I februari 2014 genomförde säkerhetssamordnarna i Sjuhärad en RSA-workshop. Syftet var att
säkerställa gemensam start och förutsättningar för vidare arbete med RSA-processen i
Sjuhäradskommunerna, etablera former för samverkan avseende informationsutbyte och
kunskapsutveckling över kommungränserna för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys,
beroendeanalyser samt identifiering av samhällsviktig verksamhet.
I april, en månad tidigare än 2013, möttes riskhanteringsgruppen för att gå igenom
förutsättningar inför årets uppföljning. Efter en enklare analys av samhällsviktig verksamhet
valdes en arbetsgrupp ut för att delta i årets interna förmågebedömning. Respektive bolag och
förvaltningar har ombetts att redovisa ev. ändringar av riskbild och egen krisberedskapsförmåga som underlag för denna rapport. En förmågebedömning av samhällsviktig
verksamhet inom geografiskt områdesansvar har genomförts med Sjuhäradskommunerna och
samverkande aktörer respektive FRG Borås. Riskhanteringsgruppen har fått ta del av och
lämnat synpunkter på denna rapport innan den behandlats i Kommunstyrelsen, men undantag
av sammanställningen med åtgärder till länsstyrelsen

Figur 1. Arbetsprocess 2014

2.1 Riskhanteringsgruppen
Borås Stads riskhanteringsgrupp består av en kontaktperson per förvaltning och bolag.
Gruppen bistår bl.a. vid uppföljning av kommunens risk- och sårbarhetsanalys och samordnas
av Stadskansliet inom ramen för kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet.
Riskhanteringsgruppen är väl etablerad och bidrar till att överbrygga verksamheter så väl som
att sprida kunskaper om riskbild och erfarenheter.
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2.2 Bedömning av förmåga
Krisberedskapsförmåga består av delförmågorna ”krishanteringsförmåga” respektive
”förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar”.
Med krishanteringsförmåga menas att det inom verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas en
god förmåga att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget
verksamhets- eller ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och vid
behov kunna samverka med andra aktörer. Det ska finnas en god förmåga att snarast påbörja
åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade
händelser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av
det inträffade.
Med förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar menas att det inom
verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas en god förmåga att motstå allvarliga störningar
så att verksamheterna kan bedrivas på en sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och
säkerställa en grundläggande service, trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle
inträffa.
Bedömningen av delförmågorna görs utifrån indikatorerna i Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps föreskrifter om kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
(MSBFS 2010:6). Förmågan bedöms utifrån nivåerna:
1. Förmågan är god: Kommunen bedöms ha resurser och kapacitet för att lösa de uppgifter
som är samhällsviktiga vid kriser.
2. Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister: Kommunen får i viss mån åsidosätta
samhällsservice för att prioritera mer akut verksamhet.
3. Det finns en viss förmåga, men den är bristfällig: Kommunens resurser inom ansvarsområdet
understiger det som behövs för att lösa de uppgifter som är samhällsviktiga vid kriser.
4. Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga: Kommunen står i det närmaste oförberedda.
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3 Uppföljning mot bakgrund av MSB:s föreskrifter
Den årliga uppföljningen till länsstyrelsen ska bestå av tre punkter och redovisas nedan (8 §,
MSBFS 2010:6). Underlaget för redovisningen har ställts samman av riskhanteringsgruppen
mot bakgrund av RSA 2011 samt uppföljningarna 2012 och 2013.

3.1 Ändrade förutsättningar
Sedan 2013 är upplevelsen att förutsättningar eller riskbild inte drastiskt har förändrats. Några
faktorer är dock på sin plats att lyfta fram i redovisningen:
Den 1 januari 2014 trädde en ny kommunöverenskommelse ikraft. Överenskommelsen har
slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och uttrycker statens förväntningar på kommunernas krisberedskapsarbeten. I
Borås Stad beaktas förväntningarna successivt i de sex krisberedskapsuppgifterna.
Krisberedskapsförmåga och riskmedvetenheten fortsätter att öka i de kommunala
verksamheterna. Genom säkerhetssamordnarens interna krisberedskapsnätverk lär
kommunens bolag och förvaltningar av varandra och delar med sig av kunskaper och planer.
Fler risker kan identifieras och verksamheterna står bättre rustade genom utbildning, övning
och planering för extraordinära händelser. Kunskaperna används mer, t.ex. i förebyggande
syfte då Försörjningsenheten flyttar till nya lokaler vid årsskiftet.
Etablering av nya företag i kommunen fortsätter exempelvis i Viaredsområdet. Under 2014
ska ombyggnaden av riksväg 42, ”Förbifart Sjöbo”, stå klar. Syftet med ombyggnaden är att
minska genomfartstrafiken och därmed öka trafiksäkerheten. Även riksväg 27:s får ny
sträckning från Viaredsmotet i nordväst till korsningen väg 41/ 27 vid Kråkered i sydöst.
Sträckningen leder bland annat till bättre framkomlighet och en säkrare trafikmiljö. Vägen
beräknas vara i drift september 2015.
Klimatförändringarna är en realitet och leder till bl.a. förändrade nederbördsförhållanden,
ökade dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, ökad risk för ras och skred och mer
frekventa extrema vädersituationer. Länsstyrelserna ska i sitt utökade uppdrag sammanställa,
redovisa och göra jämförelser av det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå.
Utgångspunkt för arbetet bör vara bedömningar om sårbarhet för klimatförändringar och
behov av klimatanpassning. Efter samråd med berörda aktörer ska länsstyrelserna utarbeta
regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och
regionala klimatanpassningsarbetet. Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning är ett
strategiskt dokument och ska fungera som vägledning.
De it-relaterade händelser upplevs öka i samhället, tillsammans med risken för störningar i
verksamheter med stort it-beroende. Ett föråldrat och instabilt it-system innebär ökad
sårbarhet. En annan risk som upplevs ha ökat i landet är våldsanvändning och vapen.
En minskad förmåga hos utförarorganisationen Servicekontoret kan påverka möjligheterna till
personalförsörjning vid extraordinära händelser.
2013 uppgick kommunens kostnader för skador på fastigheter till ca 2,1 miljoner kr, viket är
en minskning med ca 600 000 jämfört med året innan. Brandskada följd av skadegörelse ute
samt inbrott står för de största skadekostnaderna.
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3.1.1 Uppdatering av uppgifter om Övergripande beskrivning av kommunen
Befolkning och bostäder
Befolkningen har ökat allt snabbare senaste året och år 2013 ökade invånarantalet med 1100
personer, varav flyttningsöverskottet blev drygt 800 och födelseöverskottet drygt 300.
Det var nära 106 000 invånare i kommunen den 31 december 2013. Drygt 21 000 är födda
utrikes eller har utrikes medborgarskap.
Invånarna bor i 49 000 bostäder, varav ca 22 000 i hyresrätter, 9 000 i bostadsrätter och 19 000
i äganderätter. Bostäderna finns till 64,4% i tätorten Borås, men även i 20 ytterligare tätorter
med 200-5000 invånare samt i 14 småorter med 50-200 invånare. . Tätort kallas ett
bostadsområde som har minst 200 invånare och max 200 meter mellan husen. Det finns även
ett 10-tal fritidshusområden med minst 50 hus. Utanför tätort bor 10,5% av befolkningen
Invånare 2013-12-31 i kommunens tätorter
Tätort
2013
Borås (inkl. Ekås)
68 276
Fristad (inkl. Sparsör)
5 032
Viskafors (inkl. Svaneholm)
3 857
Dalsjöfors
3 415
Sandared
3 167
Sjömarken
2 866
Gånghester
1 581
Rydboholm
991
Frufällan
909
Målsryd
888
Sandhult
602
Aplared
479
Rångedala
396
Borgstena
391
Dannike
387
Hedared
343
Bosnäs
311
Äspered
287
Bredared
260
Kinnarumma
248
Tosseryd
232
Summa tätorter
94 909
Utanför tätorter
11 086

Källa: SCB. Bilden avser 2010.

Näringsliv och sysselsättning
Antalet jobb i kommunen var nära 55 000 (år 2012), vilket var en ökning med 600 sen året
innan.
Det finns 11 000 arbetsställen runt om i kommunen. Viared är ett av de större
industriområdena i utkanten av tätorten Borås väster ut längs riksväg 40, och området har ca
260 arbetsställen med ca 4 500 anställda. De två största arbetsgivarna är Borås Stad med nära
10 000 anställda och Västra Götalandsregionen med drygt 4 000 anställda. De övriga bland de
20 största arbetsgivarna har mellan 200 och 1000 anställda.
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Inpendlingen till arbetsplatser i kommunen ökade med nära 500 mellan år 2011 och 2012 och
var 12 400 (år 2012), medan utpendlingen var 8 100 (en ökning med ca 250), d.v.s. ett
inpendlingsöverskott på ca 4 400. Flest inpendlare kom från Ulricehamn, därnäst från
Göteborg, Mark, Bollebygd och Svenljunga. Flest utpendlare åkte till Göteborg, därnäst till
Mark och Ulricehamn.
Största arbetsgivare 2012
Arbetsgivare
1. Borås Stad (kommun)
2. Västra Götalandsregionen (landsting)
3. Ericsson AB
4. Ellos Aktiebolag
5. Högskolan i Borås
6. H&M Online Aktiebolag
7. SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB
8. Manpower Aktiebolag
9. Samhall Aktiebolag
10. Transcom Aktiebolag

Huvudsaklig bransch*
Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk
socialförsäkring
Hälso- och sjukvård
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och
optik
Detaljhandel utom med motorfordon och
motorcyklar
Utbildning
Detaljhandel utom med motorfordon och
motorcyklar
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet,
teknisk provning och analys
Arbetsförmedling, bemanning och andra
personalrelaterade tjänster
Annan tillverkning
Kontorstjänster och andra företagstjänster

3.1.2 Inträffade händelser och uppföljning av statistik om olyckor och kriser
I bilaga 1 har motsvarande lista, över inträffade händelser med lokala konsekvenser i landet,
tagits fram som i föregående uppföljning. Syftet är att dra lärdomar samt använda som
underlag vid utbildning, övning och åtgärder.
I bilaga 2 redovisas uppföljning av ett urval av räddningstjänstens insatser respektive Öppna
jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013.
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3.2 Genomförda och planerade åtgärder
Redovisningen för 2014 görs per de fem riskkategorier som använts i RSA 2011. Aktiviteter
som påverkar mer än en risktyp redovisas som övergripande aktiviteter.
I år har länsstyrelsen bett kommunerna lämna en avstämning av identifierade åtgärder från
2011. En övergripande sammanställning av åtgärderna i Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys
från 2011 och uppföljningarna från 2012-2014 återfinns i bilaga 3. Redovisningen har
avgränsats till identifierade åtgärder upptagna under rubriken planerade och genomförda åtgärder i
respektive dokument.

3.2.1 Övergripande aktiviteter
Planering
En sammanställning har gjorts till Kommunstyrelsen över nämnder och bolag som redovisat
sina planer för extraordinära händelser. Totalt har 21 av 24 verksamheter redovisat en plan, en
del av dessa här även hunnit med att uppdatera sin plan. Två av redovisningarna kan inte
betraktas som om uppdraget utförts på avsett sätt.
Ett antal verksamheter har utvecklat operativa rutiner för olika typhändelser t.ex. evakuering
av äldreboende, händelse som gör många bostadslösa och störning i mobiltelefoni. Syftet med
rutinerna är att öka förmågan till effektiv och kvalitetssäkrad hantering vid störningar.
Analys
Under året har stor kraft ägnas åt att utveckla Sjuhäradskommunernas arbeten med risk- och
sårbarhetsanalyser. Syftet är att skapa förutsättningar för ett i alla kommuner kontinuerligt
arbete samt att öka jämförbarheten mellan analyserna. Arbetet beräknas fortgå under hela
2014 i samband med att det kommer nya föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser. Under
våren har Sjuhäradskommunerna också genomfört en förmågebedömning av samhällsviktig
verksamhet inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Resultatet av bedömningen
redovisas i avsnitt 4.
Några av kommunens verksamheter redovisar att de arbetar med kontinuitetsplanering, främst
bolag och att kontinuitetsperspektivet inkluderas som en del i risk- och sårbarhetsanalysen.
Underlaget används bl.a. som dimensionering för säkerhetsarbetet.
Utbildning och övning
Kommunstyrelsen har fastställt en ny plan för utbildning och övning inom
krisberedskapsområdet 2014-2015.
Sedan 2011 har kommunens bolag och förvaltningar utbildats i grundläggande kommunal
krisberedskap. Syftet är att ge personal och förtroendevalda en gemensam kunskapsbas. 2014
genomfördes den näst sista grundutbildningen, ett uppsamlingsheat. Mellan 2011-2014 har ca
180 deltagare gått grundutbildningen. Härutöver har ca 360 platser skapats för annan
krisberedskapsutbildning och -övning, totalt 560 st 2011 till juni 2014.
Efter grundutbildning genomför respektive förvaltning och bolag en seminarieövning. Syftet
är att pröva samt att följa upp verksamhetens plan för extraordinära händelser. 2014 ligger
fokus för kommunens övningsverksamhet på seminarieövning. Säkerhetssamordnaren stödjer
verksamheterna med planering och utvärdering av respektive övning. Fyra larm-/startövningar
är planerade under året.
9
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En 3-årig övningsplan har upprättats för samövning mellan kommunen och den frivilliga
resursgruppen i Borås. 2014 har FRG Borås, Stadsdelsförvaltning Väster och Stadskansliet
praktiskt övat kommunikation i samband med bemanning av värmestuga.
På egen begäran har stabsutbildning genomförts med ca 80 unika deltagare från kommunens
förvaltningar och bolag. Personal i upplysningscentralen har genomgått ny grundutbildning
och övats tillsammans med motsvarande funktioner i samtliga Sjuhäradskommuner. Vidare
har MSB utbildat Sjuhäradskommunerna i WIS och som resulterat i en intern instruktion för
hur Borås Stad valt att använda systemet. Kommunen har även deltagit vid
samverkansövningar i WIS.
Geografiskt områdesansvar
2013 har Borås Stad deltagit mycket aktivt i planeringen inför Sjuhärads krishanteringsråd.
Årets tema var lägesbild och där deltagarna fick lyssna till praktiska exempel på arbete med att
skapa en lägesbild med utgångspunkt i Herkuleskraschen i Kebnekaise. Vidare har kommunen
deltagit i arbetet med att ta fram en strategisk plan för det Sjuhäradsgemensamma
krishanteringsrådet. Strategin anger vilka teman som ska behandlas på rådsmötena och bygger
på kommunens uppgifter enligt den nya kommunöverenskommelsen. 2014 är temat att öka
kunskaperna om varandras verksamheter i fråga om krisberedskap.
I år har Borås Stad stått som värd för nätverket med posom-ansvariga i Sjuhäradskommunerna och Södra Älvsborgs Sjukhus PKL-grupp. På nätverksträffarna finns möjlighet att dela
erfarenheter från händelser som inträffat och lyssna till en föreläsare. Kommunikation mellan
kommunerna vid olyckor med linjetrafik hade identifierats som brist och utgjorde årets tema.
Utvecklingsarbetet fortsätter under hösten under ledning av posom-samordnaren i Borås.
Under hösten går projektet om regional samordning och inriktning i mål. Resultaten består i
ett nytt regionalt råd för samhällsskydd och beredskap i Västra Götalands län och som
kommer träffas två gånger om året. Från Sjuhärad kommer räddningschefen vid Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, kommunchefen i Herrljunga kommun samt
krisberedskapssamordnaren från Vårgårda kommun att delta.
Rapportering
Händelser som inträffat under det gångna året har prövat kommunens förmåga, t.ex. vid
stormen Simone och anlagda bränder. Bombhotet mot Borås Tingsrätt medförde också arbeta
för kommunens del. Händelsen som sådan satte fingret på hur viktigt det är att kunna fånga
tidiga signaler och en fungerande samverkan med externa aktörer.
Höjd beredskap
Kvartalsprovning av utomhusvarningssystemet sker klockan 15.00 den första helgfria
måndagen i mars, juni, september och december.

3.2.2 Väder- och naturrelaterade händelser
•

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en Regional handlingsplan för
klimatanpassning. Planen har sänts ut på remiss bl.a. till Borås Stad.

•

Under ledning av Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland kommer en
samordnad beredskapsplanering vid dammbrott i Viskan att tas fram.
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•

En ny klimatanpassningssamordnare har utsetts i Borås Stad. Samordning är en
förutsättning i arbetet för anpassning till ett förändrat klimat.

•

Samhällsplaneringsavdelningen och säkerhetssamordnaren i Borås har deltagit vid
utbildning i sårbarhetsbedömning utifrån naturolyckor. Utbildningen genomfördes av
FOI på initiativ av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

3.2.3 Olyckor
•

En temadag arrangerades för kommunens bostadsbolag. Syftet var att sprida
kunskaper om krisberedskap. Under dagen berättade en representant från AB
Bostaden i Umeå om erfarenheter från branden i ett studentbostadsområde. Julen
2008 härjade en brand där. 71 lägenheter skadades och drabbade 200 hyresgäster.

•

2013 har Säkerhetsnålen i Borås etablerats och samordnas av BoråsBorås TME AB.
Syftet är att skapa ett välplanerat värdskap för stora evenemang och möten i Borås.
Genom Säkerhetsnålen har en särskild arbetsgrupp etablerats och som arbetar med
säkerhet inför SM-veckan i Borås 2014 då 40 sporter lockar 4 000 tävlande, 2 000
medföljare och 50 000 unika besökare.

•

Varje år dör omkring 100 personer i brand i Sverige. Statistik från MSB, visar att de
flesta dödsfall och personskador på grund av brand sker i hemmiljö. För att höja Borås
invånares kunskap om brandsäkerhet och bidra till att förekomsten av brandvarnare
ökar i hemmen genomför SÄRF och AB Bostäder ett gemensamt projekt med
bostadsbesök våren 2014.

•

SÄRF genomför olycksundersökningar i olika omfattningar för nästan varje insats.
Erfarenheter från dessa sprids till berörda förvaltningar inom staden.

•

Under året har SÄRF genomfört utbildning av sina befäl för stabsarbete samt har
förbundets samverkansbefäl utbildas i samverkan med ägarkommunerna.

•

Viskafors brandstation har fått utrustning som ska användas speciellt vid miljöolyckor
och som ska hjälpa till att reducera konsekvenserna av en olycka.

3.2.4 Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem
•

Genom anslutning av fiber till kommunala verksamheter anses det ha blivit lättare att
kommunicera och informera. Samtidigt krävs robusta lösningar för att störningar inte
ska uppstå.

•

Plattformen inom kommunen nuvarande it-system kommer att bytas ut, bli mer
modernt och därmed öka stabiliteten i systemen.

•

En ny nödvattenplan har tagits fram av Borås Energi och Miljö AB i samverkan med
kommunens verksamheter. Förslag till planen är redovisad och remissbehandlas.

•

Förslag till samordnad plan för värmestugor och informationsplatser har tagits fram.
Planen ska remissbehandlas och lämpliga lokaler fastställas.

•

Vid gemensam workshop har samordning av 3 projekt inom krisberedskapsområdet
diskuterats: nödvattenplan, reservkraft samt värmestugor och informationsplatser.

•

Med hjälp av Borås Blue, ett verktyg för risk- och säkerhetsvärdering för verksamheter
i Borås Stad, genomförs värderingen av fastigheter för att hjälpa verksamhetschefer att
ta ansvar för säkerhet och brandskydd. Arbetet är förankrat i Borås Säkerhetsråd.
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•

Kommunen deltar i Länsstyrelsens regionala projekt om införskaffande av Rakel till
kommunens krisledning, kvartalsvisa övningar samt vid gemensam utbildning.

•

Investering i reservkraft har skett för två kommunala verksamheter. Liksom har
nödstoppsfunktion på ventilationsanläggningar införts i lokalprogrammet för
nybyggda fastigheter.

3.2.5 Avsiktliga störningar och händelser
•

Inträffade händelser har prövat kommunens förmåga att hantera lokala händelser.

•

Förebyggande åtgärder pågår i syfte att minska anlagd brand och skadegörelse.

3.2.6 Sjukdomar och storskalig smitta hos människor och djur
•

I år har den specifika förmågebedömningen gjorts utifrån ett scenario om
fågelinfluensa. Se avsnitt 4 för redovisning av förmåga och identifierade åtgärdsförslag
mot bakgrund av förmågebedömningen.

3.3 Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och
sårbarhetsanalyser
I Borås Stad är kommunens säkerhetssamordnare processledare för arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen. Riskhanteringsgruppens kontaktpersoner kan betraktas som
delprocessledare inom respektive förvaltningar och bolag.
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys och den årliga uppföljningen ska användas vid
framtagande av
• verksamhetsplan för krisberedskapsområdet i Borås Stad.
• verksamhetsplan samt utbildnings- och övningsplan i Sjuhärad.
• respektive förvaltning och bolags plan för extraordinära händelser.
• utbildnings- och övningsplan samt scenarier.
• planering inför Sjuhärads krishanteringsråd.
• samverkan med samhällsviktiga verksamheter.
• planering för FRG Borås utbildnings- och övningsplanering.
Andra exempel på hur analysen används idag är:
• för att se den röda tråden mellan oss och andra stora aktörer i Borås.
• vid riskinventering i den egna verksamheten och vid förstudier inför nybyggnation.
• som ett av ingångsvärdena vid verksamhetens egna risk- och sårbarhetsarbete.
• som underlag i verksamhetsplaneringen när det gäller miljötillsyn och
livsmedelskontroll, där planering sker utifrån bedömd risk.
• som grund för resursplanering
• remissinstanser av planärenden. Samt då det finns behov av att utreda risker för bl.a.
översvämning, ras/-skred och höga flöden samt farligt godstransporter.
• en del i ordinarie planering vid bl.a. kortege, skolkamper, skolavslutningar mm.
Under året har risk- och sårbarhetsanalysen och de två uppföljningarna gjorts tillgängliga på
intranätet samt tryckts upp som broschyr. Broschyrerna har därefter distribuerats till
respektive kontaktperson för risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att öka medvetenheten och
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
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4 Förmågebedömning – utifrån fågelinfluensascenario
I följande avsnitt redovisas översiktligt resultatet från 2014 års scenariospecifika
förmågebedömning. Syftet med specifika förmågebedömningar är att identifiera brister i
förmågan vid specifika händelser. I arbetet har Länsstyrelsens vägledningen Från ord till
handling respektive MSB:s Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet använts.
Sjuhäradskommunerna har använt samma scenario för bedömning av förmåga. Resultatet
bygger dels på bedömning av indikatorerna i MSB:s föreskrifter dels på diskussioner kring mer
praktiska frågeställningar vid tre workshops. Bedömningen har gjorts för samhällsviktig
verksamhet inom geografiskt område samt för kommunen som organisation. Vid en separat
träff med FRG Borås har gruppens möjlighet att utgöra en resurs vid scenariot diskuterats.
Deltagarna som bjöds in till respektive workshop är ett resultat av en enklare analys av
samhällsviktiga verksamheter vid scenariot.
Vid förmågebedömning i Sjuhärad medverkade Västra Götalandsregionen
(Smittskyddsenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus och Närhälsan), Polismyndigheten Västra
Götalands (polisområde Älvsborg), Försvarsmakten (Militärregion Väst), Länsstyrelsen Västra
Götalands län, Svenska Kyrkan (begravningsväsendet) och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Livsmedelsverket bidrog med ett skriftligt underlag. Samtliga Sjuhäradskommuner
(Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) deltog
vid förmågebedömningen men deras förmåga är inte inkluderad i den sammanvägda
bedömningen.
Vid förmågebedömningen inom Borås Stad medverkade Miljöförvaltningen, Borås Energi och
Miljö AB, Servicekontoret, Stadskansliet, Stadsdelsförvaltningarna Väster och Norr, Sociala
omsorgsförvaltningen samt säkerhetssamordnare från Marks kommun. Medicinskt ansvarig
sköterska har bidragit med sina erfarenheter från hanteringen av den nya influensan 2009.

4.1 Scenario
Scenariot har utvecklats utifrån Länsstyrelsen i Västra Götalands läns risk- och
sårbarhetsanalys 2013. Följande är en sammanfattning av scenariot:
Ett influensavirus av typen H5N1 har spridit sig med flyttfåglar i västvärlden. Viruset är
snarlikt det som cirkulerade bland fåglar vårvintern 2006. Denna gång har viruset muterat och
kan smitta även människor. Informationsbehovet är stort.

4.2 Sjuhärad
Bedömning av samlad förmågan i Sjuhärad (exkl kommunerna)
Behövs ej

Mycket
bristfällig

Bristfällig

God, med
viss brist

God

Krishanteringsförmåga
Förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå störningen

Det starkaste området vi kan se bland aktörerna är omvärldsbevakning samt larmrutiner inom
egen organisation. Det finns en generellt god förmåga att öva och hantera olika typer av kriser,
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kunskapen är dock i vissa fall begränsad till vissa sektioner inom organisationen vilket ger lägre
redundans och uthållighet vid scenariot.
Förmågan att omfördela personal inom egen organisation är totalt sett god. Möjligheterna att
bemanna organisationen om 40 % av personalen insjuknar kommer att inneböra en ansträngd
situation. Påverkande faktorer kommer att vara att omfördelad personal kan sakna komplett
kompetens för arbetsuppgifterna de ställs inför. Andelen drabbade kan också variera beroende
på i vilken omfattning man utsätts för smittan och vilka skyddsåtgärder man vidtar.
Spridningssätt, skyddsutrustning och hygienrutiner kommer att vara avgörande.
Det finns oklarheter kring frågan om materiella resurser, det upplevs svårt att definiera vilken
typ av resurs som faktiskt efterfrågas i sammanhanget. Kommunerna resonerar kring att det
handlar om personlig skyddsutrustning och möjlighet att transportera och lokalisera sjuka och
även döda personer.
Gällande samverkan finns det en generell förmåga och de flesta deltar i olika nätverk för
diverse krissituationer, enstaka aktör har utpekat omhändertagit samverkansbehovet vid smitta
i pandemiplaneringen. Även om inte det konkreta samverkansbehovet vid smitta är fullt
utvecklad bedöms förmågan vara god för huvuddelen av aktörerna. Undantag för Svenska
Kyrkan och begravningsväsendet där ansvaret ligger på de olika stiften. Central myndighet
med ansvar för området saknas och kontakterna med länsstyrelsen är en aning diffusa. Inom
Närhälsan utgör ca 50 % av vårdgivarna privata aktörer och samverkan mellan offentlig och
privat aktör kan förbättras.
Praktisk erfarenhet med övning eller skarp händelse är en tydlig svaghet hos delar av aktörerna
som saknar eller delvis saknar erfarenhet. Det vägs upp av övriga aktörer som anger att de har
god förmåga och erfarenhet, brist på erfarenhet kommer dock troligen skapa
kunskapsuppbyggande arbete och kräva resurser för de verksamheter som saknar detta i
inledningen av en händelse.

Utvecklingsmöjligheter
Att verksamheter som saknar praktisk erfarenhet i form av övning eller skarp händelse aktivt
söker ett utbyte av information och erfarenhet med de verksamheter som har erfarenheten är
ett utvecklingsområde. Att genomföra en övning med egen organisation kan höja den samlade
förmågan.
Utbilda fler personer inom organisationen i krishantering för att skapa uthållighet vid ett
scenario där personalbortfall är en av de största svårigheterna. Det skapar även uthållighet vid
en långvarig kris av annat slag. Att även säkerställa att nyckelpersoner och nyckelkompetens
har redundans kommer påverka utgången av ett liknande scenario positivt.
Kontaktvägar mellan Svenska Kyrkan och andra myndigheter liksom mellan offentliga och
privata vårdgivare kan utvecklas.

4.3 Borås Stad
Workshopen i Borås inleddes med en inventering av samhällsviktiga verksamheter vid en
pandemi. Gemensamt för kommunens verksamheter och beroenden av varor och tjänster är
tillgången till rätt personal, d.v.s. att personal är tillgänglig och har rätt kompetens för
uppgifterna vid scenariot.
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Bedömning av kommunens förmåga
Behövs ej

Mycket
bristfällig

Bristfällig

God, med
viss brist

God

Krishanteringsförmåga
Förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå störningen

Utifrån det beskrivna scenariot är verksamheternas bedömning att kommunens förmåga är
god med viss brist. Det som inte nog kan poängteras är vikten av att tidigt fånga signaler om
händelsen. Det finns en beredskapsplan för pandemisk influensa förvisso i behov av
revidering. Deltagande verksamheter vid workshopen har en plan för extraordinära händelser.
Dock är inte kommunens larmrutiner kända för alla deltagare vilket sänker skattningen något.
Det är viktigt att fortsätta odla kulturen där vi informerar varandra i organisationen vid
händelser och att händelser hanteras gemensamt.
Eftersom scenariot inleds utomlands och smittan därefter sprider sig till Sverige finns en tilltro
till svenska myndigheter och att varningar kommer i tidigt läge. Dock har flera av deltagarna
varit med vid hanteringen av den nya influensan och tror därför att de tidigare och på egen
hand kommer att vidta förebyggande åtgärder, så som att inte ta emot studiebesök och tipsa
personalen om hur de kan undvika smitta.
I samband med den nya influensan skapades en övergripande samordningsgrupp för
kommunens arbete. Vikten av en sådan grupp, dess förmåga att fatta beslut, ha en samlad
lägesbild och strategi för kommunikation poängteras under workshopen.
Exakt vilka materiel som kan behövas vid scenariot är aningen diffust. Erfarenheter från
tidigare händelser kan ge en fingervisning om vad som kan komma att efterfrågas. I detta
scenario kan det finnas fördelar med centrala resurser samtidigt som det logistiskt kan vara
enklare att fördela ut resurserna. De personella resurserna bedöms finnas, även om det kan
uppstår brist på vissa nyckelpersoner. Flera, men inte alla, deltagare vid workshopen har
erfarenheter från arbete med smitta, ledningsmässigt eller mer praktiskt. Verksamheterna
utbildas och övas regelbundet.
Begränsad del av den samhällsviktiga verksamheten kan flyttas till annan plats. Med hjälp av
Servicekontoret kan möjligheterna för distansarbete utökas och bör förberedas.
Samverkan är väl utbyggd med externa aktörer, även om Västra Götalandsregionen med
Närhälsan och så särskilt de privata vårdcentralerna ringas in som ett utvecklingsområde.
Kunskaperna om begravningsväsendet behöver också utvecklas. Under en pågående händelser
är det också viktigt att ha en beredskap för behovet av och samverkan med nya aktörer.

Förslag till utveckling med utgångspunkt i förmågebedömning 2014
I anslutning till den interna workshopen diskuterades förslag på utvecklingsområden.
Förslagen redovisas här nedan, utan inbördes ordning och är främst tänkta att tas med inför
revidering av beredskapsplan för pandemisk influensa. I kolumnen ”vem” framgår vilka som
bör vara berörda av arbetet samt om det medför någon kostnad:
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Förslag till åtgärd
Ta fram en nya ramplan (generisk för smitta) för
kommunen och uppdatera nämnder/bolags planer,
inkl hur kommunikation ska ske internt/externt.
Öva plan för smitta

Vem
Stadskansliet och
respektive
förvaltning/bolag
Berörda
verksamheter
Inventera behov av samt förutsättningar för gemStadskansliet i
ensam resurspool inför oförutsedda händelser,
samverkan med
alternativt krav på mtrl inom respektive verksamhet förvaltningar
Respektive förvaltning/bolag måste säkerställa att
Respektive
plan för extraordinära händelser och roller är kända förvaltning/ bolag
inom organisationen.
Centralt kunskapsmaterial om kommunens
Stadskansliet
krisberedskapsarbeten kan läggas ut på intranätet
Hjälp önskas för att identifiera krav på kommunens Länsstyrelsen
planering för smitta, motsvarande förutsättningar
som angavs inför den nya pandemin
Inventera nyckelbefattningar vid pandemi samt
Personalavdelningen
uppdatera listor.
Stadskansliet
Respektive
förvaltning/bolag
Ta fram en plan för minimal bemanning
Personalavdelningen
Identifiera kompetenser. System där kompetenser
Personal och
läggs in
förhandling genom
förvaltningarna
Identifiera starka beroenden och säkerställ robusta Tekniska förvaltn.
upphandlingar. Undvik friskrivningsklausuler
och berörda
verksamheter
Inventera möjligheter och behov av att kunna
Servicekontoret och
arbeta på distans vid smitta
berörda
verksamheter
Utveckla Samverkan med privata vårdgivare. Ringa Berörda
även in behov av samverkan med privata
verksamheter
vårdgivare och samverkan med dem
Aktuell information vid händelser på intranätet,
Stadskansliet
t.ex. presskonferenser, FAQ

Ev. kostnad
Inom budget
Inom budget
Oklart
Inom budget

Inom budget
Inom budget
och ordinarie
linjeorganisation
Ingår i linjeorg
Personalkostnad
samt system
Inom budget
Oklart
Inom budget
Inom budget

4.4 Den frivilliga resursgruppen, FRG
Vid en workshop med FRG Borås var syftet att undersöka hur gruppen kan bistå vid scenariot
om fågelinfluensa. Diskussionerna gav vid handen att FRG kan vara en resurs i fråga om att
bemanna informationsplatser och sprida information samtidigt som de kan lyssna av vilka
frågor som ställs. FRG kan också hjälpa till i fråga om logistik samt har förmåga att bl.a.
bedriva eget stabsarbete
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Bilaga 1 Inträffade händelser
Listan redovisas utifrån de fem riskområdena och är bl.a. hämtad från krisinformation.se.
Listan gör inte anspråk på att vara heltäckande. Den som önskar läsa mer om inträffade
händelser kan besöka krisinformation.se. MSB:s rapport ”Nationell risk- och
förmågebedömning 2013” inkluderar 27 allvarliga risker och är ett annat lästips.
Väder- och naturrelaterade händelser
• Skyfall i Herrljunga samt i Lerum med lerskred som följd
• Stormarna Simone, Sven, Ivar och Hilde
• Höga flöden
• Låga grundvattennivåer p.g.a. längre tids torka
Olyckor
• Brand i två radhuslängor i Trollhättan med evakuering av ca 100 personer
• Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar ”3 år efter kärnkraftsolyckan i Japan”
• Brand i vegetation, Lerum-Alingsås, med kraftig påverkan på järnvägstrafiken
Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem
• Livsmedelsverket om brandskummedel i dricksvatten
• Glykol i vattnet i Annelund, Herrljunga kommun
• Störningar i fasta telenätet i Trollhättan p.g.a. åsknedslag
Avsiktliga störningar och händelser
• Bombhot mot Borås Tingsrätt
• Anlagda bränder vid Hulta Torg
• Person misshandlad till döds vid fotbollsmatch
• Händelser i Ukraina
• Varning om sårbarheter i Internet Explorer
Sjukdomar och storskalig smitta hos människor och djur
• Antalet personer smittade av sjukdomen MERS ökar i Saudiarabien och Förenade
Arabemiraten, rapporterar Folkhälsomyndigheten
• Folkhälsomyndigheten om spridning av fågelinfluensa i Kina
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Bilaga 2 Uppföljning av statistik
En bild över skydd mot olyckor
Nedan redovisas ett urval av räddningstjänstens insatser i Borås Stad. Underlaget kan
användas i det förebyggande så väl som förberedande arbetet enligt lag om skydd mot olyckor.
Statistiken inkluderar inte händelser som inträffat, men dit inte räddningstjänsten larmats. Här
redovisas antalet räddningsinsatser för åren 2006-2013 För att möjliggöra jämförelse med t.ex.
riket bör siffrorna räknas per 1 000 invånare.
Ett urval av räddningstjänstens insatser 2006-2013

Diagram. Räddningstjänsten i siffror. IDA, MSB den 21 maj 2014.

•

Kurvan pekar kurvan åter uppåt för brand i byggnad sedan två år och vi kan notera en ny
högsta nivå under 2013.

•

Övriga bränder har efter en period om tre år återigen ökat 2013.

•

Kategorin trafikolyckor uppvisar en relativt jämn nivå de tre senaste åren. Antalet har
sjunkit en aning sedan 2012.

•

Minskningen av larmtypen utsläpp av farligt ämne har minskat linjärt sedan 2006 med
undantaget 2012 då antalet ökade för första gången. Även under 2013 noteras en
ökning sedan året tidigare.

•

Antalet drunkningstillbud är relativt konstant. 2006 och därefter 2010 har något enstaka
fall fler. Efter 2010 pekade kurvan nedåt, för att nu ha planat ut och samma antal
noteras 2013 som 2012.
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Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013
Rubricerad rapport ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och MSB. Årets rapport har
temat samverkan vid hot om suicid.
I vanlig ordning innehåller rapporten ett antal jämförbara resultat- och resursindikatorer. På
nästa sida redovisas ett urval av indikatorerna för kommunerna i Sjuhärad. Närmast redovisas
en betraktelse kring Borås kommuns resultat jämfört med 2012 års rapport per indikator.
•

2013 var trenden för antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000
invånare i Borås Stad oförändrad jämfört med året innan.

•

Antalet utvecklade bränder i byggnader är något lägre sedan föregående år.

•

Sett till antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare ligger Borås bland de 50 % i mitten.
Skillnaden är dock marginell mellan åren men har ökat sedan 2012 med 0,3 fall per
1000 invånare.

•

Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare i kommunen fortsätter alltjämt
att minska (-0,4 jfr 2012). Kommunen ligger lite över medianen, men bland de 50
procenten i mitten. Trenden anses oförändrad.

•

Samtliga Sjuhäradskommunerna samverkar med Västra Götalandsregionen i fråga om
IVPA – I väntan på ambulans. Innebörden är att räddningstjänsten rycker ut på vissa
larm när ambulansen inte finns i närheten.

•

Vid uppföljning av kommunens krisberedskapsförmåga kan konstateras en ökning, där
den egna skattningen nu är att nivån är helt uppnådd.

•

Samtliga nämnder och bolag ska ha egna planer för samhällsstörningar och
extraordinära händelser. Kommunen ligger här bland de 25 bästa procenten. Läget är
oförändrat mot föregående år.

•

Responstiderna för räddningstjänst och ambulans ligger för kommun inom det gröna
fältet. Ambulansen har fortsatt en något högre responstid än räddningstjänsten.
Positivt för i år är att tiderna minskat med ungefär en halv minut per kategori
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Förklaring

7,1 - 19,9

0,16 - 28

2,5 - 20,1

0,66

Förmåga kommunens
egen
bedömning av
sin förmåga
att
upprätthålla
viktiga
verksamheter i
kris

14.1 - 91.8

8,7

Andel Ja =
90 %

25 procent

Antal
verksamheter som
kommunerna angivit
att de
omfattas av
kommunens
risk- och
sårbarhetsalanys

Responstid för
räddningstjänst dvs. tid
från 112samtal till
första resurs är
på plats.
Mediantid i
minuter.

0 - 12

7.4 – 34.2

Responstid
för
ambulans
dvs. tid från
112-samtal
till första
resurs är på
plats.
Mediantid i
minuter.

8.4 - 35,3

Median

11,8

Bollebygd

10,4

→

0,44

↑

3,2

↑

28,4

→

Ja

Helt uppnått

11

14,1

→

21,2

→

Borås

11,5

→

0,53

↓

10,5

→

40,6

→

Ja

12

9,5

↓

11,3

↓

Herrljunga

12,8

→

1,00

↓

6,0

→

30,7

→

Ja

11

13,5

→

18,2

↑

Mark

11,8

→

0,47

↓

6,9

↑

32,6

→

Ja

0

11,2

↓

14,5

→

Svenljunga

13,0

→

0,88

→

8,6

↑

39,3

↓

Ja

Helt uppnått
Delvis
uppnått
Delvis
uppnått
Delvis
uppnått

11

18,4

↑

19,4

→

Tranemo

11,7

→

0,95

↓

5,2

→

30,8

↓

Ja

5

14,1

↓

23,0

→

Ulricehamn

12,0

→

0,54

→

5,8

→

32,5

→

Ja

Helt uppnått
Delvis
uppnått

11

15,5

→

14,5

→

Vårgårda

10,8

→

0,58

↑

8,0

→

32,3

↓

Ja

Helt uppnått

8

11,9

→

17,9

↓

Tabell. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2013, SKL och MSB.

38,6

50 procent

Jämfört m förra årets rapport

Samverkar
landstinget
med
kommunen
om insatser
i väntan på
ambulans
(IVPA)?

25 procent

Jämfört m förra årets rapport

Antal anmälda
stöld- och
tillgreppsbrott
per 1 000
invånare

Jämfört m förra årets rapport

Antal
anmälda
våldsbrott
per 1 000
invånare

Jämfört m förra årets rapport

Kommun
Min - Max

Antal
utvecklade
bränder i
byggnad
per
1 000
invånare

Jämfört m förra årets rapport

Antal
sjukhusvårdade
(inskrivna på
sjukhus minst
1 dygn) till
följd av
oavsiktliga
skador
(olyckor) per
1 000 inv

Jämfört m förra årets rapport

Grön färg betyder att kommunens värde för indikatorn tillhör de 25 procent av kommunerna med bäst värden.
Gul färg bland de 50 procent i mittfältet.
Röd färg med kursiv stil har de 25 procent med sämst värde för en indikator
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Bilaga 3 Redovisning av identifierade åtgärder 2011-2014
På begäran av Länsstyrelsen i västra Götalands län redovisas nedan en övergripande
avstämning av åtgärdsbehov identifierade i risk- och sårbarhetsanalysen från 2011.
Redovisningen har kompletterats med utdrag, med särskilda åtgärder, ur årlig uppföljning av
Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys åren 2012-2014. Sammanställningen har avgränsats och
omfattar identifierade åtgärder under rubriken ”planerade och genomförda åtgärder samt en
bedömning av ytterligare åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen” i respektive
dokument. För att ta del av samtliga redovisade åtgärder hänvisas till respektive dokument.

Etablering av arbetet som en arbetsprocess och utveckling
En process för arbetet med kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys är etablerad.
Riskhanteringsgruppen består numera av representanter från samtliga bolag och förvaltningar
och fungerar bra vid framtagande av analys så väl som vid årlig uppföljning.
Arbetet med att ta fram nämndsvisa analyser som underlag till nästa generations
kommunanalys har påbörjats. Utbildning i den modell som kommunen väljer att använda ges
till riskhanteringsgruppen.
Ingen särskild tid har ägnats åt att utveckla avsnitten om miljöfarlig verksamhet respektive
risk- och skyddsvärda objekt. Kunskaperna om dessa olika verksamheter har dock ökat i
samband med andra projekt så som deltagande i Styrel och Länsstyrelsens pilotprojekt om
klimatanpassning av Viskan. Betydande tid har däremot ägnats åt att utveckla kommunens
bedömningar av förmåga. T.ex. har kommunen varje år bedömt egen krisberedskapsförmåga
utifrån minst ett specifikt scenario. 2014 har Sjuhäradskommunerna i samverkan med andra
samverkande aktörer bedömt förmåga i samhällsviktig verksamhet inom geografiskt område.
Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för kommunens samlade säkerhetsarbete har
påbörjats och framskjutits till 2015 i väntan på genomförande av trygghetsmätning och nytt
samverkansavtal med polisen. Syftet med handlingsprogrammet är att beskriva formerna och
målen med kommunens samlade trygghets- och säkerhetsarbete.

Planering, samverkan, utbildning och övning
Arbetet med krisberedskap bedrivs aktivt inom Borås Stad. Under mandatperioden har
kommunen haft förmånen att delta i även regionala så väl som nationella arbeten, t.ex.
regional samordning och inriktning, civil-militär samverkan samt Samverkansområde Farliga
ämnen. Kunskaperna om och formerna för samverkan utvecklas och fördjupas löpande, dels
inom kommunen dels inom ramen för Sjuhärads krishanteringsråd. I detta syfte har en
strategisk plan tagits fram för det gemensamma krishanteringsrådet. Under mandatperioden
har samverkan också prövats praktiskt.
En ny plan för extraordinära händelser liksom reviderat reglemente för krisledningsnämnden
har fastställts under mandatperioden. Nämnder och bolag har även getts i uppdrag att ta fram
och redovisa egna planer för extraordinära händelser och samhällsstörningar. Flera
verksamheter har alternativa lokaler att bedriva ledning från vid extraordinära händelser men
har inte övats praktiskt. Det är ett utvecklingsområde. Under mandatperioden har en ny
informationsrutin vid vädervarningar från SMHI tagits fram och prövats.
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En utbildnings- och övningsplan har antagits för kommunens arbeten inom
krisberedskapsområdet och ska utgöra stöd för den redan löpande utbildnings- och
övningsverksamheten. För FRG Borås har en 3-årig övningsplan tagits fram. Ett antal
temadagar har genomförts, på egen hand och i samverkan, i syfte att utvecklas och få lyssna till
erfarenheter från praktisk krishantering. Särskilda utbildningssatsningar har gjorts för personal
inom upplysningscentralen, stabsarbete och för personal som ska kunna WIS.
För att stödja kommunernas verksamheter inom krisberedskapsområdet har ett internt
kontaktnät etablerats. Respektive verksamhet har fått utse sina representanter för arbete med
risk- och sårbarhetsanalyser (riskhanteringsgruppen), plan för extraordinära händelser,
utbildning och övning samt rapportering. Syftet med nätverket är att bidra till samverkan och
att lämna effektivt, samordnat och kontinuerligt stöd till verksamheterna.
”Säkerhetsnålen Borås - välplanerat värdskap” är ett nytt forum som etablerats i syfte att
underlätta samverkan före, under och efter stora publika evenemang. Gruppen är en
kommunikations- och samverkansgrupp där ca tiotalet verksamheter inför och under ett
arrangemang samverkar för att skapa effektivitet, högre säkerhet och gott värdskap gentemot
arrangör, deltagare och besökare. Under året har en handbok för evenemang och möten i
Borås publicerats. Guiden vänder sig till evenemangs- och mötesarrangörer och syftar till att
underlätta samverkan före, under och efter ett arrangemang.
Posom har etablerat en ny organisation och har erfarenhet från praktisk hantering. Under året
läggs sista handen vid de nya planerna vid behov av nödvattenförsörjning och värmestugor.
Planerna har tagits fram i samverkan mellan olika kommunala verksamheter.

Startfunktion
Under mandatperioden har mål för kommunens krishantering fastställts. Däribland att tidigt få
kännedom om händelsen. De egna verksamheternas ansvar att informera kommunledningen
vid händelser har förtydligats. Kommunen har även jobbat med att informera samverkande
aktörer om vilka nummer inom Stadskansliet som kan användas för tidig och proaktiv
samverkan med kommunen. Under mandatperioden har larm- och startövning genomförts
liksom har larm- och informationskedjor prövats praktiskt. Fungerande och prövad larm- och
startfunktion får därför sägas finnas inom central krisledning. Nämnder och bolag anger i sina
planer hur start av deras organisation sker och kan sägas vara klara när de prövats.

Systematik och kontinuitet
Borås Stad Säkerhetsrådet är väl etablerat. Rådet har till uppgift att samordna kommunens
totala säkerhetsarbete, vara berednings- och remissorgan åt Kommunstyrelsen och ett
expertorgan i säkerhetsfrågor åt kommunens förvaltningar och bolag samt har som en av
huvuduppgifterna att bevaka uppföljning av planer och handlingsprogram inom
säkerhetsområdet. Under mandatperioden har Säkerhetsrådet påbörjat ett arbete för att
åstadkomma en handlingsplan för kommunens samlade säkerhetsarbete.
Ett annat arbete som återstår är att gå igenom identifierade risker för att diskutera acceptabla
nivåer liksom ambitioner. När nu arbetet förbereds inför nästa generations risk- och
sårbarhetsanalys har dessa punkter tagits med. Redan idag sker visst arbete med
kontinuitetsplanering även om arbetet benämns på annat vis.
Under mandatperioden har Borås Stad återcertifierats som Säker och trygg kommun av WHO.
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Samhällsplanering och klimatanpassning
Representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen liksom strategisk samhällsplanering finns
representerade i riskhanteringsgruppen. Fördelen är att deltagarnas kunskaper kan tas omhand
i riskanalysarbete liksom användas för att sprida resultatet av analysen inom verksamheterna.
Under mandatperioden har representanter från kommunen deltagit i diverse av länsstyrelsen
anordnade aktiviteter inom området, t.ex. pilotprojektet om klimatanpassning av Viskan,
Stigande vatten och workshop om sårbarhetsbedömningar vid klimatrelaterade händelser. Nytt
för denna mandatperiod är att viss samverkan inletts mellan samhällsplanering och
säkerhetssamordnaren i fråga om fysisk planering. Rubricerat kunskapsområde utvecklas
löpande och så behöver även arbetet med planering och klimatanpassning bedrivas.

Tekniska system, kommunikation och robusthet
För att öka förmågan att kommunicera vid samhällstörningar har kommunen deltagit i
länsstyrelsens projekt om investering i Rakel för kommunal ledning. Borås Stad har deltagit i
samtliga av länsstyrelsens aktiviteter och har inom kort förmåga att kommunicera via Rakel
inom central krisledning. Med stöd av MSB har Sjuhäradskommunerna utbildats i WIS.
Därefter har en rutin för användning av systemet tagits fram inom Borås Stad.
Tanken om att ta fram en rutin för befintlig kommunikationsutrustning har övergetts till
förmån för en inventering av den utrustning som finns. Inventeringen är genomförd.
Praktiskt arbete med informationssäkerhet sker löpande.

Uthållighet och samhällsviktig verksamhet
Efter diskussion med länsstyrelsen har målet om en veckas uthållighet vid kriser och
samhällsstörningar inte ansetts vara riktigt relevant, även om nuvarande föreskrifter om
kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser indikerat så. Vid planering av
krisledningsstaber har likväl en vecka varit ett riktmärke för planering av bemanning när de
nämndsvisa planerna för extraordinära händelser tagits fram. Utbildning och övning av
personal i krisledningsorganisationen sker löpande.
Samhällsviktig verksamhet har inventerats inom ramen för Energimyndighetens Styrelsprojektet. Inte minst har projektet bidragit till nyttiga kunskaper om olika verksamheter.
Arbetet med att genomföra en reservkraftsutredning har återupptagits men inte avslutats. Det
återstår. Under mandatperioden har ett par investeringar i reservkraft skett.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut information om nationella
förstärkningsresurser vid stora olyckor och kriser. Motsvarande inventering har gjorts inom
organisationen och kan utökas efterhand, från interna resurser till externa. Förteckningen av
förstärkningsresurser utgör en del i planen för extraordinära händelser och återstår att
utvecklas innan ev diskussioner om kapacitet i lager.

24

ARBETSFÖRSLAG 2

Bilaga 4 Scenario vid förmågebedömning 2014
Scenario, fågelinfluensa med spridning till människan
Start av scenario
Ett influensavirus av typen H5N1 har spridit sig med flyttfåglar i västvärlden. Viruset är
snarlikt det som cirkulerade bland fåglar vårvintern 2006. I månadsskiftet februari-mars
upptäcks i Tyskland att viruset muterat och kan smitta mellan människor. Dödligheten är hög
hos människor.
När smittämnet påvisats hos vilda fåglar i norra Tyskland i slutet av februari beslutar
Jordbruksverket att alla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inne. Beslutet gäller
nationellt.
Årets ordinarie influensasäsong är intensiv, många har insjuknat. Sjukvården är belastad och
har brist på vårdplatser.
På naturbruksgymnasiet i Svenljunga, internatverksamhet, hittas döda fåglar i en fågeldamm.
Några av skolans elever, bl.a. Olle, gräver ner de döda fåglarna. Två av de påträffade döda
fåglarna på skolan skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för analys.
Olle åker hem till familjen i Borås över helgen. Under helgen blir Olle allvarligt sjuk i influensa
och läggs in på Södra Älvsborgs sjukhus. Efter ett par dagar får Olles lillasyster, tre år, hög
feber när hon är på förskolan Kotten. Hon avlider senare under natten efter insjuknandet.
Anna och Bertil bor i utkanten av Vårgårda. De har höns och ankor ute på gården. De har inte
följt Jordbruksverkets beslut utan har låtit fåglarna fortsätta att gå ute. En morgon upptäcks
att alla höns och några av ankorna har dött.
Några dagar senare får Anna feber och hosta. Anna har KOL och får stora
andningssvårigheter. På tisdagen läggs hon in på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Annas
tillstånd försämras kraftigt och på tisdagskvällen avlider hon. På grund utav de döda fåglarna
på gården, tillkallas veterinär då spridning av H5N1 misstänks. Jordbruksverket lägger en
muntlig juridisk avspärrning runt fastigheten. De kvarvarande ankorna avlivas och skickas
tillsammans med de döda fåglarna in till SVA för analys.
Provsvaren bekräftar att H5N1 är orsak till Annas och hönsens dödsfall. Fastighetens
muntliga juridisk avspärrning kompletteras med plastband och skyltar. Grannarna reagerar på
spärren. Lokaltidningen är där inom kort och foton finns på Facebook. Detta leder till stor
massmedial uppmärksamhet med rubriker i stil med ”Hönsen blev hennes död”.
Jordbruksverket beslutar om skydds- och övervakningsområde runt Annas och Bertils tomt
samt en radie på 3 km runt. Polisen kallas till platsen.

Ökad påverkan av scenariot
Många människor med influensasymtom söker vård. Sjuksköterskorna upplever oklarheter i
vilka råd de ska ge och när patienterna ska hänvisas och hur och när skyddsutrustning ska
användas. Det är mycket svårt att bemöta den stora oron per telefon. Allt fler människor
söker regionens vårdinrättningar akut vilket leder till mycket långa väntetider. 1177 har
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ständigt mycket långa köer. Väntande patienter med anhöriga vid akutcentralerna kräver att få
vänta i enskilda rum för att inte smittas i väntrummen.
Vårdpersonalen och den personal som indirekt (städ, kök) skött om Anna begär förebyggande
behandling. Flera av dem går hem när de inte får Tamiflu.
I alla delregionens kommuner ställs frågan från krisledningsgrupp till krisledningsnämnd om
hur situationen ska hanteras i kommunen.
Provsvaret kommer till Naturbruksgymnasiet i Svenljunga– fåglarna hade H5N1. Fler och fler
elever har influensaliknande symtom. Skolledningen beslutar att eleverna ska åka hem för att
bli friska, skolan stängs tills vidare.
Personalen på förskolan Kotten informeras om att Olles lillasyster dog av H5N1. Oron blir
stor. Föräldrarna får hämta hem alla barn och personalen går själva hem utifrån beslut om att
förskolan stängs tillsvidare.
Natten efter stängningen av Kottens förskola larmas räddningstjänsten till platsen då en
anlagd brand har övertänt byggnaden. Samtidigt larmas räddningstjänsterna i delregionen
under de närmsta dagarna ut till flera småbränder utspridda i regionen där viss koppling till
hönshus och tamfåglar finns. IVPA– larmen (i väntan på ambulans) ökar då
ambulanspersonalen är hårt belastad. Räddningstjänstpersonal ställer frågan internt om den
skyddsutrustning, pocketmask, som används i vanliga fall är tillräcklig gällande H5N1.
Några kommuner väljer att stänga förskolor på grund utav att oron från hem och personal är
stor att drabbas av H5N1.
113 13 är nerringt, vilket ger långa telefonkörer. Operatörerna upplever att de inte får
tillräckligt med stöd och svar från expertmyndigheterna. Informationen som når ut är
visserligen enad från myndighetssidan men enskilda forskare med intresse inom området ges
stor plats i media. Forskarnas budskap skiljer sig från myndigheternas och detta skapar
förvirring. Kommunernas miljö- och hälsoskydd får också mycket samtal med frågor med
anledning av smitta.

Konsekvenser att ta hänsyn till
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagret av förebyggande mediciner (Tamiflu) är slut i nästan hela västvärlden.
Vårdinrättningar har högbelastning och långa väntetider.
Flertalet skolor och förskolor stängs för att minska smittspridning.
40 % av (personal i samhällsviktig verksamhet) kommuninvånarna är insjuknade i
influensa. Samtidigt stannar många föräldrar hemma med sina barn då flera skolor och
förskolor stängs. Detta resulterar i personalbrist inom flera verksamheter.
Allmänheten följer inte fullt ut jordbruksverkets rekommendationer och beslut om att
hålla fjäderfä och andra fåglar inomhus. Detta gör att tamfåglar smittas i större
utsträckning och snabbare än väntat.
1/1000 personer dör av H5N1, alla kommuner är drabbade.
Kommunernas miljö- och hälsoskydd, 1177 samt 113 13 har hög belastning och
bristfällig information att ge ut.
Stor massmedial uppmärksamhet.
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ARBETSFÖRSLAG 2
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ARBETSFÖRSLAG 2
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PF 1 a) anmälningsärende
(Bilagan finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

PF 2 a-j) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-j till handlingarna)

PF 3

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till ny mark- och exploateringsorganisation
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen. Dessutom flyttas en
trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.

2014-08-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

x Ja

Nej

Kommentar: Central samverkansgrupp

Diarienummer: 2014/KS0306
Handläggare: Pelle Pellby telefon 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2014-06-25/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(5)
2014-088-18

Stadskanslliet
Enheten föör personal och förhand
dling
Handläggaare: Pelle Pelllby

2014/KSS0306

Komm
munfullmäkttige
Ny mark- och ex
xploatering
gsorganis
sation
Bakgrun
nd

Kommuunfullmäktigge beslutade 2010 om nyy förvaltninggsorganisatioon för Boråås Stad.
Stadens mark- och exploatering
e
gsfrågor är fördelade
f
på två nämndeer och fyra
ningar. Dettaa ger en otyddlig och min
ndre effektiv
v organisatioon. Stadens
förvaltn
organisaation av desssa viktiga sam
mhällsbyggn
nadsfrågor är
ä avgörandee för en forttsatt
positiv och
o resursefffektiv utvecckling.
Kommuunstyrelsen tar
t beslut i eexploateringgsärenden, kö
öp och försääljning av faastigheter,, tomträtter, arrenden saamt övriga nyttjanderätt
n
ter. Merpartten av dessa ärenden
handlägggs av markaavdelningen på Samhällssbyggnadsfö
örvaltningen . Fastighetsffrågor av
strategissk karaktär handläggs
h
påå Stadskanslliet samtidigtt som köp ooch försäljning av
verksam
mhetsfastigheeter handlägggs på Lokallförsörjningssförvaltninggen.
Tekniskka nämnden ansvarar som
m beställaree för projekttering och enntreprenadeer på
allmän platsmark
p
saamt markförrvaltning av stadens gato
or och parkeer, skogar occh
naturresservat.
I sambaand med den
n nya förvalttningsorganiisationen flyyttades en tjäänst som traafikingen
njör från Tekkniska förvaaltningen till Samhällsbyyggnadsförvaaltningen. Syyftet
med den
n nyinrättade trafikplaneerartjänsten var att stärk
ka arbetet m
med detaljplaaner samt
ge effekktivare och bättre
b
kontinnuitet i trafikkplaneringen
n. Omorganiisationen gaav inte
önskad effekt. Den innebar istäället en kompetensspridn
ning med avvsaknad av
trafikkun
nniga kolleggor på Samhhällsbyggnad
dsförvaltninggen.

Försla
ag till ny organisati
o
ion
Förslageet innebär attt Samhällsbbyggnadsförvvaltningens markavdelnning flyttas tiill
Stadskan
nsliet och Tekniska förvvaltningen. Dessutom
D
fllyttas en traffikplanerartjänst till
Tekniskka förvaltningen.
Förslageet tillstyrks av
a tekniska nnämnden, lo
okalförsörjniingsnämndeen och
Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommu
unstyrelsen

Kommuunen är en betydande
b
m
markägare. Kommunstyr
K
relsen tar besslut i dessa frågor.
f
På Stadsskansliet finn
ns en tjänst för strategisskt ansvar fö
ör markfrågoor. Personallresurser
för handdläggning avv köp och föörsäljning avv samtliga fastigheter (m
med undantagg av
fastighetter för komm
munal verkssamhet), tom
mtkö och tom
mträttsfrågoor samt
genomfö
förandebeskrrivningar sam
mlas på Stad
dskansliets Samhällsplan
S
neringsavdellning i
en egen enhet, med en enhetschhef. Avdelniingen ges deet nya namnnet Strategiskk
samhällssplanering och
o enheten Markenheteen.
Stadskan
nsliet ges deessutom besttällaransvar för projekteering och utfförande av
exploateeringsområd
den där kom
mmunen är huvudman.
h
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Motiv
Uppdelningen av köp och försäljning som idag hanteras på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadskansliet föreslås samlad på Stadskansliet. Det ger ett tydligare
ansvar och snabbare handläggning.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ges det samlade ansvaret för förvaltning och skötsel av all
kommunal mark såväl iordningsställd allmän platsmark (inom detaljplan) som
oexploaterad mark där kommunen är huvudman (markägare). Detta innebär ett
utökat ansvar vad avser oexploaterad kvartersmark samt allmän platsmark som ej
ianspråktagits för sitt ändamål(ex gator, parkeringsplatser m.m.).
Nämnden ges dessutom ansvar för tecknande av betesavtal och kortfristiga avtal på
kommunal mark som inte omfattas av detaljplan samt på detaljplanelagd allmän
platsmark med avtalstider upp till ca 1 år. Alla avtal på kvartersmark oavsett avtalstid
tecknas av Stadskansliet.
Dessa förändringar ger en resurseffektivare och tydligare hantering av dessa vik-tiga
framtidsfrågor.
Motiv

Uppdelningen av markförvaltningen mellan Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen upphör. På Tekniska förvaltningen finns kompetens för
markförvaltning och utförande. En sammanläggning av dessa utförarfrågor till
Tekniska förvaltningen ger en enklare och resurseffektivare organisation.
Trafikplanerartjänstens placering

Det ansvar som överfördes från Stadskansliet och Tekniska förvaltningen till
Samhällsbyggnadsförvaltningen återförs till respektive förvaltning.
Det innebär att till Stadskansliet återförs:
•

Ansvaret för trafikplanering på övergripande nivå.

•

Framtagande av övergripande trafikutredningar typ översiktsplan och lokaliseringsplaner för nya länkar i trafiksystemet.

Till Tekniska förvaltningen återförs:
•

Ansvaret för trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder.

•

Framtagande av planer typ trafiknätsanalys och GC-planer.

Tekniska förvaltningen ges dessutom ansvaret för genomförandet av åtgärder som
syftar till beteendeförändringar, sk Mobility Management.
Trafikplanerartjänsten återflyttas till Teknisk nämnden.
Motiv

Samtliga trafikplanerartjänster samlas inom en förvaltning. Det ger förutsättningar för
större intern kunskapsuppbyggnad och kollegial samverkan.
Genomförande

Den nya organisationen föreslås träda i kraft 2014-11-01.
Övrigt

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut så innebär det att några smärre
förändringar behöver göras i nämndernas reglementen. Dessa återkommer till
fullmäktige i särskilt ärende. Det behöver också genomföras korrigeringar,
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omflyttningar, i respektive nämnds budget utifrån den nya organisationen. Dessa
frågor tas om hand i budgeten inför 2015.
Noteras att personalen vid Samhällsbyggnadsavdelningens markavdelning i skrivelse
vill att verksamheten organiseras i en egen avdelning på Stadskansliet och inte som en
enhet inom Stadskansliets Samhällsplaneringsavdelning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska
förvaltningen. Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

4

Ny mark- och exploateringsorganiation
Inkomna yttranden

Tekniska nämnden
Nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget ny mark- och exploateringsorganisation.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden ser stora fördelar med av att samla all markförvaltning under en
förvaltning vilken ger en tydlighet för alla aktörer. Det är också bra att tjänsten som
trafikplanerare med angivna uppgifter återförs till nämndens verksamhet.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden ser stora fördelar med av att samla all markförvaltning under en
förvaltning vilken ger en tydlighet för alla aktörer. Det är också bra att tjänsten som
trafikplanerare återbördas med de arbetsuppgifter som är kopplade till
utförandeåtgärder så som GC-plan och trafiknätsanalys samt även åtgärder som syftar
till beteendeförändring, s.k. Mobility Management. Dessa förändringar ger
sammantaget en resurseffektivare och tydligare hantering av dessa viktiga
framtidsfrågor.
Nämnden vill dock poängtera vikten av att erforderliga resurser, förutom kostnader
till överflyttad tjänst, kopplas till dessa förändringar. Därför bedömer nämnden att ett
årligt budgettillskott behöver tillföras med 500 000 kronor som en uppskattad
kostnad för att kunna utföra nödvändiga skötselåtgärder på tillkommande markarealer
och tillhörande administrativa uppgifter. Då det idag saknas en samlad bild av
kostnaden för skötsel av kommunens mark får angiven summa ses som en ansats som
följs upp i kommande års budgets.

Lokalförsörjningsnämnden
Nämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget ny mark- och
exploateringsorganisation.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på den föreslagna om-organisationen.
Den innebär en renodling och förtydligande av ansvar och gör att kompetens samlas i
respektive förvaltning.
Nämndens yttrande i sin helhet
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på den föreslagna om-organisationen.
Den innebär en renodling och förtydligande av ansvar och gör att kompetens samlas i
respektive förvaltning. Det underlättar även för övriga förvaltningar i dialogen
avseende dessa frågor och följer intentionen med omorganisationen 2011 där det
strategiska arbetet skulle samlas på Stads-kansliet. Vid ser också mycket positivt på att
beredningsansvaret till Kommun-fullmäktige/ Kommunstyrelsen rörande förvärv,
försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter som nämnden förvaltar kvarstår
inom Lokalförsörjnings-förvaltningens ansvarsområden.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ny mark- och
exploateringsorganisation.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Markavdelningen flyttades från Stadskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen år
2011. Den avsedda effekten med flytten, en mer rationell handläggning av
planärenden, har tyvärr uteblivit. Detta beror i första hand på en resursbrist hos
mark- och exploateringsavdelningen.

Nämndens yttrande
Markavdelningen flyttades från Stadskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen år
2011. Den avsedda effekten med flytten, en mer rationell handläggning av
planärenden, har tyvärr uteblivit. Detta beror i första hand på en resursbrist hos
mark- och exploateringsavdelningen.
Svårigheten att tillsätta tjänster, och därmed ökad arbetsbörda för övrig personal, har
gjort det omöjligt att hålla ärendebalansen. En flytt av avdelningen förändrar inte
detta faktum, då bristen på personal inom yrkeskategorin är landsomfattande. På
senare tid har konsulter använts för att få ner antalet ärenden, vilket kommer att vara
nödvändigt oavsett var avdelningen är placerad.
Att ansvaret för avdelningen har varit delat mellan två förvaltningar har skapat
problem. Detta kan bli bättre efter en flytt, då rakare vägar för ärendeflödet skapas.
Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att en konsekvensanalys genomförs. Detta är
särskilt viktigt då arbetsuppgifter enligt remissen kommer att fördelas mellan
Tekniska förvaltningen och Stadskansliet.

PF 4
2014-08-18
BESLUTSFÖRSLAG

Reglemente för Tekniska nämnden
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ny mark- och exploateringsorganisation så
behöver några mindre förändringar göras i Tekniska nämndens reglemente.
Den nya mark- och exploateringsorganisationen innebär att Samhällsbyggnads-förvaltningens
markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen. Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
Förslaget till förändringar i Tekniska nämndens reglemente framgår nedan. Text som tas bort är
överstruken och ny text som lagts till är skriven med kursiv text och är markerad med streck på sidans
högerkant.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förändringarna och fastställa Tekniska nämndens reglemente.

2014-08-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar: Central samverkansgrupp

Diarienummer: 2014/KS0557
Handläggare: Pelle Pellby telefon 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2014-07-04/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(4)
2014-088-18

Stadskanslliet
Personal ooch förhandlling
Pelle Pellbby

Dnr 2014/KS0557

Komm
munfullmäkttige

Regle
emente för Tek
kniska nämnde
n
en
Under förutsättning
f
g av kommuunfullmäktigges beslut om
m ny mark- ooch
exploateeringsorganiisation så beehöver någraa mindre förrändringar ggöras i Tekniiska
nämndeens reglemen
nte.
Den nyaa mark- och exploaterinngsorganisatiionen innebär att Samhäällsbyggnadsförvaltn
ningens markkavdelning fflyttas till Staadskansliet och
o Tekniskka förvaltnin
ngen.
Dessuto
om flyttas en
n trafikplaneerartjänst tilll Tekniska fö
örvaltningenn.
Förslageet till föränd
dringar i Tekkniska nämn
ndens reglem
mente framgåår nedan. Teext som
tas bort är överstrukken och ny ttext som laggts till är skriiven med kuursiv text och
h är
markeraad med strecck på sidans högerkant.
Kommuunstyrelsen föreslår
f
kom
mmunfullmääktige besluta:
att godkäänna förändrinngarna och fasstställa Teknis
iska nämndenss reglemente.
KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Ulf Olssson
Kommuunstyrelsens ordförandee

Per
P Olsson
Personalche
P
f
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Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr.o.m. 2011-01-01.
Tekniska nämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:
- Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt övrig allmän platsmark iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad
mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning
och utsmyckning samt ianspråktagande).
- Strategisk styrning av förvaltningsöverskridande upphandlingsverksamhet, utgöra stadens upphandlingskompetenscentra samt utgöra stadens inköpscentral (upphandlingsuppdrag, upphandlingssamverkan med andra myndigheter/ enheter exempelvis andra
kommuner och bolag m.m.).
- Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
- Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet
- Planering och samordning av skolskjutsar
- Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
- Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning,
bekvämlighetsinrättningar, trafikfrågor, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GCplaner), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility
Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna
platser samt drift av flygfält
- Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
- Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
- Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar.
- Beredning av avgifter för gatukostnad.
- I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen.
- I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande
kommunens planläggning och fastighetsbildning.
- Skötsel av Borås Stads naturreservat.
- Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av
rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
- Kalkning av sjöar och våtmarker.
- Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
- Skötsel av Borås Stads lekplatser.
- Inom Borås Stads förvaltningar utse en styrgrupp, vilken har delegation att fatta upphandlingsbeslut för Borås Stad.
- Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
- Vattendrag, underhåll och rensning.
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§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas
så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer
som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Tekniska nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige
för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden,
förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts
av minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Tjänstemannaorganisation
Under Tekniska nämnden lyder Tekniska förvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till
nämndens förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare
som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet
har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt
samman-träde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat
hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från
parti som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i
protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under
samman-trädet.
§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste
av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för
ord-föranden. 2:e vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
§ 7 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Tekniska nämnden utfärdas av ordföranden eller på
dennes ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse

4

skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter
och ersättare inom tid som nämnden bestämmer.
Närvarorätt
Vid Tekniska nämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall
beslutar annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden
skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas
av sekretess.
Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen
registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för
nämndens verksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får
dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan
fastställas om handling inkommit eller upprättats.
Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Tekniska nämnden bestämmer.
Värdehandlingar
Till Tekniska nämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på
betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Samråd, upplysningar
Tekniska nämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med
enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de
yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning
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Reglemente för Kommunstyrelsen i Borås
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr.o.m. 2011-01-01.
Kommunstyrelsen skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten be-drivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
§ 1 Verksamhetsområde
Kommunstyrelsen skall leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Kommunstyrelsen skall vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor.
Kommunstyrelsen är tillika kommunens centrala arbetsgivarpart och personalorgan. I
detta ingår även att vara kommunens pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för den statliga låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningens främjande.
Kommunstyrelsen får för fullgörande av sin uppgift meddela övriga nämnder de råd och
anvisningar som behövs för samordning av verksamheten och för att av
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen uppställda mål skall kunna uppfyllas.
§ 2 Huvudarbetsuppgifter
Övergripande planering
att leda, samordna och utveckla såväl den långa som kortsiktiga planeringen av kommunens ekonomi, fysiska planering, trafikplanering på övergripande nivå, framtagande av
övergripande trafikutredningar typ översiktsplan och lokaliseringsplaner för nya länkar i
trafiksystemet samt övrig verksamhetsplanering.
att främja energihushållningen samt leda och samordna den kommunala energiplaneringen
att verka för att det i kommunen upprätthålles en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning
att med uppmärksamhet följa allt som har samband med kommunens natur- och miljövårdspolitik
Fastighets- och näringslivsfrågor
att med uppmärksamhet följa allt, som har samband med kommunens mark- och bostadspolitik, och därvid tillse, att en tillfredsställande markberedskap upprätthålles,
att erforderlig planläggning enligt bygglagstiftningen äger rum samt att
bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
att upprätta och ansvara för genomförande av kommunens bostadsbyggnadsprogram och
utbyggnaden av industriområden
att ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet
att bereda frågor om förvärv och avyttring av fast egendom även i de fall den fasta egendomen förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden
att fördela kommunens tomter och handha på kommunen ankommande frågor om tilldelning av bostäder samt bistå allmänheten med upplysningar rörande
bostadsmarknaden
att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och efter samråd med berörda
kommunala organ svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor
Personal- och utvecklingsfrågor
Styrelsen skall ha hand om kommunövergripande frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl. a.
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att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat
rörande förhandling enligt 10 - 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i
arbetslivet och genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, inklusive
pensionsfrågor och frågor om tolkning av lagar, avtal och bestämmelser inom
arbetsrättens område,
att besluta om stridsåtgärd,
att utöva kommunen befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
att för staden avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
ar-betstagare samt att utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
att bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom
kommunen
att utse chefer för kommunens förvaltningar, med undantag av chef för revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex månader.
att utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik
att samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, personalutveckling,
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor
att att initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bl a vad avser organisatoriska frågor och frågor rörande IT-utvecklingen, IT-strategi samt personal- och
kompetensutvecklingsfrågor.
Ekonomi
att övervaka efterlevnaden av den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten och därvid se till, att kommunens förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt
Skol- och sociala frågor
att ansvara för samordning av stadsdelsnämndernas verksamhet särskilt avseende planer
och utveckling inom grundskola, socialtjänst, fritid och kultur
att med uppmärksamhet följa skolväsendet sörja för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
att med uppmärksamhet följa socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan
uppfyllas
att svara för policy- och målsättningsfrågor samt andra övergripande frågor rörande invandrare och flyktingmottagning
att med uppmärksamhet följa den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en
god kommunal hälso- och sjukvård
att med uppmärksamhet följa fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och
kulturverksamhet i kommunen
att söka och bevaka att stats- och landstingsbidrag för grundskolan inflyter i behörig tid
Avfallshantering
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor
enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden
skall ha enligt kommunens renhållningsordning.
Övrigt
att utveckla den kommunala demokratin
att leda, utveckla och samordna kommunens informationsverksamhet och marknadsföringen av kommunen
att ansvara för postgång och budcentral
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att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning av kommunens arbeten och
åtaganden sker.

§ 3 Speciella arbetsuppgifter
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin
verksam-het och förfogar över.
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte annat
föreskriver åligger det Kommunstyrelsen särskilt
Fastighets- och näringslivsfrågor
att vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom
att i förekommande fall efter samråd med berörda nämnder med för kommunen bindande verkan inom ramen för tilldelade anslag förvärva sådana markområden, som i
princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för
allmän väg (med förvärv jämställes i här aktuella fall tillskott av mark genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen och förvärv av vägrätt enligt allmänna
väglagen)
att i den mån detta inte särskilt ankommer på annan och i den mån ärendet faller utanför
ramen för punkten ovan, efter Kommunfullmäktiges bemyndigande förvärva fast
egendom med äganderätt
att med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra
markområden som i princip erfordras för genomförande av detaljplan,
fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställes i här aktuella
fall upplåtelse med vägrätt)
att företräda kommunen vid samtliga förekommande lantmäteriförrättningar med behörighet att godkänna desamma
att dels fatta beslut om gatumarksersättningar, föra gatukostnadsregister och meddela
vederbörande besked i anslutning till registret, dels handlägga ärenden om gatukostnader
att -i de fall det inte ankommer på annan nämnd - med för kommunen bindande verkan
ingå servituts-, nyttjanderätts- och tomrättsavtal
att i ärenden angående kommunal förköpsrätt besluta att avböja erbjudande om förvärv
eller att avstå från att utöva förköpsrätt och att handlägga ärenden enligt lagen om
förvärv av hyresfastigheter m m
att ombesörja inskrivningsärenden för kommunens räkning
Ekonomi
att bevaka att kommunens inkomster inflyter i behörig tid och vidtaga de åtgärder, som är
nödvändiga för indrivning av till betalning förfallna fordringar
att om inte annat följer av donationsföreskrifter se till, att kommunens och under dess
vård ställda fonders tillgångar placeras på ett betryggande och förmånligt sätt,
varvid placering av medel i donationsfond, som inte står under Kommunstyrelsens
förvalt-ning, icke får ske utan godkännande av vederbörande nämnd
att se till att medel, som tillhör donationsfonder och stiftelser, vilka står under kommunens vård, används enligt givna föreskrifter
att se till, att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
att upptaga lån som av fullmäktige beslutats och på kommunens vägnar utfärda härför
behövliga förbindelser
att utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda kommunen borgen eller annan ansvarighet
Övrigt
att bevaka kommunens rätt vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden
inom företag, i vilka kommunen är delägare eller eljest har intressen, samt att utöva
fortlöpande tillsyn över sådana företag
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att meddela erforderliga anvisningar rörande handhavande och förvar av kommunens
värdehandlingar
att i förekommande fall underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka fastställelse av Kommunfullmäktiges beslut
att handlägga ärenden enligt lagen om vissa anslag på kommunens anslagstavla
att i övrigt handha förvaltningen av de kommunens angelägenheter som icke tillkommer
eller uppdragits åt annan nämnd
att utan fullmäktiges särskilda bemyndigande
Fastighets- och näringslivsfrågor
a) att, inom av fullmäktige givna riktlinjer, genom försäljning, byte eller fastighetsreglering avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel i den mån detta inte
uppdragits åt annan
b) när Kommunstyrelsen så finner erforderligt för tillvaratagande av kommunens intressen vid offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, som behövs för att
planerad bebyggelse skall kunna genomföras eller i vilken kommunen har intecknad
fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande
kommunen åtagit sig ansvar, därvid styrelsen har att snarast anmäla sådant förvärv
för Kommunfullmäktige och samtidigt framlägga förslag till slutlig täckning av
förskotterade kostnader för förvärvet
c) i ärenden om kommunal förköpsrätt besluta utöva förköpsrätt under fullmäktiges
sommaruppehåll, därvid styrelsen har att snarast anmäla sådant förvärv till
fullmäktige och samtidigt framlägga förslag till slutligt täckning av förskotterade
kostnader för förvärvet
d) medge utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte
av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder
Ekonomi
e) upptaga lån och lämna lån som har en löptid av högst fem år samt ingå borgensförbindelser för sådana lån
f) besluta om mottagande av statsbidrag för beredskapsarbeten och andra jämförbara
verksamheter
g) med den begränsning, som för varje särskilt fall kan vara stadgad i lag eller fastställd av
Kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av kommunens fordran i den mån det
icke uppdragits åt annan nämnd
h) utfärda kompletterande anvisningar om förfarande vid attest och utanordning
Övrigt
i) avge yttranden enligt lagen om TV-övervakning
j) avge övriga yttranden, som ankommer på kommunen, om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, och även sistnämnda slag av yttranden, om fastställd remisstid inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med Kommunfullmäktige
k) utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen
l) i sådana mål och ärenden, där det ankommer på Kommunstyrelsen att föra kommunens tala, med för kommunen bindande verkan sluta förlikning, träffa överenskommelse om betalning av fordran och antaga ackord
m) utse ledamöter, ersättare, revisorer med ersättare i de styrelser och organ som anges i
bilaga 1.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
§ 4 Utvecklingsarbete
Styrelsen skall vidtaga åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan
bedrivas så rationellt som möjligt.
Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
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§ 5 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige
för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
Av Kommunstyrelsens ledamöter skall ordföranden och vice ordföranden och ytterligare
det antal ledamöter som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen och ha titeln kommunalråd.
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av uppgifter och ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod. Därutöver ankommer det på kommunalråden och
främst Kommunstyrelsens ordförande att
- närmast under Kommunstyrelsen ha inseende över kommunens nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi
och i sådant avseende ta erforderliga initiativ samt att befrämja samverkan mellan
Kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, i vilket syfte kommunalråden
bör följa nämndernas verksamhet.
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid
sammanträden i nämnder, även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i
berörda nämnder.
Det åvilar ansvarigt kommunalråd att kontinuerligt informera invandrarrådets presidium
om aktuella frågor av invandrarkaraktär och i övrigt vidta erforderliga åtgärder så att
syftet med invandrarrådet kan uppnås.
Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom respektive ansvarsområde samt
tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut.
Beroende på ärendenas art och Kommunstyrelsens bestämmande skall beredningen ske
under ledning av ansvarigt kommunalråd, kommunalrådsberedning, berednings- eller ledningsgrupp.
För beslutförhet i ledningsgrupp eller delegation krävs att mer än hälften av ledamöterna
är närvarande.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden,
förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts
av minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Tjänstemannaorganisation
Under Kommunstyrelsen lyder Stadskansliet
Styrelsen anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till styrelsens förfogande.
§ 6 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare
som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet
har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt
samman-träde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat
hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti
som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet
(särskilt yttrande). Sak-innehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
§ 7 Ersättare för ordföranden

7

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste
av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för
ordföranden. 2:e vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
§ 8 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen utfärdas av ordföranden eller på dennes
ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelsen skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare
inom tid som styrelsen bestämmer.
Närvarorätt
Vid Kommunstyrelsens sammanträden får, i den mån inte styrelsen för särskilt fall
beslutar annat, styrelsens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall
hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av
sekretess.
Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos styrelsen skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för styrelsens
verksamhet.
I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling
har inkommit eller upprättats.
Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Kommunstyrelsen bestämmer.
Värdehandlingar
Till Kommunstyrelsens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på
betryggande sätt enligt styrelsens bestämmande.
Samråd, upplysningar
Kommunstyrelsen bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med
enskilda organisationer i frågor, där styrelsen så bedömer lämpligt.
Styrelsen skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Styrelsen och dess organ får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen
begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra
sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och
upplysningar i motsvarande omfattning.

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet att gälla från och med 2014-10-01
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet”, antagna av Kommunfullmäktige 2012-01-26 upphör att gälla från och med 2014-09-30

140627
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0387
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2014-06-27/Ingegerd Eriksson

Sida
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2014-08-18

Dnr 2014/KS0387

Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn 033-35 32 20

Kommunfullmäktige

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Enligt bestämmelserna i Skollagen ska kommunen ge godkännande för fristående förskola
och fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och
grundskola
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt
för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den
kommun där utbildningen ska bedrivas. Godkännande ger rätt till bidrag.
För pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ges inget särskilt
godkännande. Kommunen ska efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag
om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande
offentlig verksamhet.
För övriga former av annan pedagogisk verksamhet ska bidrag lämnas om kommunen har
tillförsäkrats insyn i verksamheten. Verksamheten ska också uppfylla de kvalitetskrav som
anges i Skollagen.
Villkoren har reviderats med anledning av justeringar av bestämmelserna i Skollagen samt
rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter.
Förslaget har sänts på remiss till Stadsdelsnämnderna. Samtliga har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet att gälla från och med 2014-10-01
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet”, antagna av Kommunfullmäktige 2012-01-26 upphör att gälla från och
med 2014-09-30
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-06-23
§ 73

2014/SDNV0059

Yttrande över remissen "Villkor för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg"
Förslaget till Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet följer bestämmelserna i Skollagen samt den rättspraxis
som utvecklats för berörda verksamheter och kan därför tillämpas i Borås Stad.
Förvaltningen ställer sig positiva till förtydligandena som det nya förslaget innebär.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Tillstyrka remissen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2014-06-25

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerande ledamot
Leif Johansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 juni 2014.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2014-06-05

2014/SDNV0059

Gunilla Ternholt
Planeringsledare skola
033-35 52 74

Yttrande över remissen ”Villkor för godkännande
och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Tillstyrka remissen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förslaget till Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet följer bestämmelserna i Skollagen
samt den rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter och kan
därför tillämpas i Borås Stad. Förvaltningen ställer sig positiva till
förtydligandena som det nya förslaget innebär.
Yttrandet i sin helhet
Förslaget till Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, följer bestämmelserna i Skollagen
samt den rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter och kan
därför tillämpas i Borås Stad. Förvaltningen ställer sig positiva till
förtydligandena som det nya förslaget innebär.
När det gäller förskola och fritidshem, vill förvaltningen påpeka att de ska
följa gällande läroplaner. Även de allmänna råden ska följas om inte
förskolan eller fritidshemmet handlar på ett annat sätt som gör att kraven i
bestämmelserna uppfylls.
Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-06-05
Gunilla Ternholt
Planeringsledare skola
033-35 52 74

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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BESLUT

Handläggare
Malin Molid Svenningsson
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Sammanträdesdatum 2014-06-12
2014/SDNO0062

Kommunstyrelsen

Remiss: Villkor för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet.
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen ”Villkor för godkännande och rätt
till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”.
Nämndens yttrande
I remissen beskrivs villkor och förutsättningar för godkännande att bedriva fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Villkoren har reviderats med
anledning av justeringar i bestämmelserna i Skollagen samt rättspraxis som utvecklats för
berörda verksamheter.
Stadsdelsnämnden Öster finner att revideringsförslagen synes väl avvägda samt tydliggör
kraven och villkoren för godkännande, tillsyn, tillämpning och ansvar.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef

1(2)
Håkan Anving
Områdeschef förskola

2014-05-26

Dnr 2014/SDNN0082

Svar på remiss: Villkor för godkännande
och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och annan pedagogisk
omsorg
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0387

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen villkor för godkännande och
rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Förändringarna i villkoren för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet är dels gjorda utifrån
ny eller förändrad lagstiftning och dels för att förtydliga vad som krävs för
att erhålla bidrag. Nämnden ser det angeläget att villkoren är tydliga och
anpassas efter rådande lagstiftning.

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

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

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Det är av vikt att riktlinjer i ansökan för fristående verksamhet är av hög
kvalitet för att barn skall få en fullgod verksamhet.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej

2(2)
Håkan Anving
Områdeschef förskola

2014-05-26

Dnr 2014/SDNN0082

Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärende.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-05-20.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Annika Andersson
Tf stadsdelschef

1 (17)
Datum 2014-04-28

FÖRSLAG

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet
* Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och grundskola.

Förutsättningar

Hemkommunen svarar för att barn/elever som är bosatta i Sverige erbjuds förskola och fritidshem. I Borås Stad fullgörs
uppgiften av Stadsdelsnämnderna. För barn i ålder 1-5 år finns förskola och öppen förskola. För barn i ålder 6-12 år finns
fritidshem.
Enskild får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem*. Enskild huvudman får även bedriva annan
pedagogisk verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av fristående förskola och fritidshem*
För enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem* beslutar Kommunstyrelsen om rätt till
bidrag.
Utöver följande villkor är Skollagens och andra författningars bestämmelser för respektive verksamhetsområde tillämpliga i
sin helhet.
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Datum 2014-04-28

Fristående förskola och fritidshem*

Gammal text

Ny/ändrad text
= samma text

Definition

* Avser fristående fritidshem som inte
anordnas vid skolenhet med förskoleklass och
grundskola.

=

Huvudman

Fristående förskola eller fritidshem kan
bedrivas av enskild huvudman.

=

Förutsättningar
för godkännande

Godkännande ska lämnas om den som
ansöker bedöms ha förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa
följder på lång sikt för barnen/eleverna eller
för den del av skolväsendet som anordnas av
Borås Stad.

Lagrum

2 kap 5,7 § §
Skollagen
=

Huvudmannen eller den som är företrädare
för den juridiska person som är huvudman
ska bedömas som lämplig för uppdraget
8 kap. 21- 24 § §
14 kap, 15-17 §§
Skollagen

Beslut om godkännande ger rätt till bidrag
Ansökan

Ansökan om att få bedriva enskild förskola,
fritidshem eller pedagogisk omsorg ska göras
till Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet ska
fattas inom 3 månader från det att ansökan

Ansökan om att få bedriva enskild förskola,
fritidshem eller pedagogisk omsorg ska göras till
Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet ska fattas inom
3 månader från det att komplett ansökan kommit in.

3 (17)
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Datum 2014-04-28

kommit in.
Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt
”Villkor för godkännande” och ”Villkor för rätt
till bidrag” behövs för att Kommunstyrelsen
ska kunna bedöma om verksamheten är förenlig
med skollagens och andra författningars
bestämmelser.
Ny ansökan

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt ”Villkor
för godkännande och rätt till bidrag” behövs som
underlag för Kommunstyrelsens bedömning.

Godkännande av verksamheten ges tillsvidare.
Godkännandet upphör automatiskt om
huvudmannen inte har startat verksamhet
inom ett år efter godkännandet. Därefter
krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande.

=

Om verksamheten helt eller till väsentlig del
ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras.
Tillsyn

Verksamhet som har godkänts står under
tillsyn av den kommun där verksamheten
bedrivs. Stadsdelsnämnderna ansvarar för
tillsynen.

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av
den kommun där verksamheten bedrivs.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsynen.

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat
år och när någon omständighet i det enskilda
fallet ger anledning därtill.

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och
när någon omständighet i det enskilda fallet ger
anledning därtill

.
Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till
Kommunstyrelsen efter behandling i

26 kap Skollagen
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Datum 2014-04-28

Återkallande av
godkännande

Överklagande

Kommunstyrelsen.

Stadsdelsnämnden.

Om det föreligger något missförhållande i
sådan verksamhet som har godkänts, ska
kommunstyrelsen förelägga huvudmannen att
avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens
föreläggande inte följs, ska kommunen
återkalla godkännandet.

Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra 26 kap, 10, 13,
sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de 14,15, 16 §§
krav som följer av de föreskrifter som gäller för
Skollagen
verksamheten eller de villkor som gäller för
godkännandet. Ett beslut om föreläggande gäller
omedelbart.

Beslut av kommunen får överklagas i enlighet
med bestämmelserna i skollagen.

=

28 kap, 5 §
Skollagen

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de
övergripande krav som anges i Skollagen

1 kap. 10 §
Skollagen

Om kommunens föreläggande inte följs och
missförhållandet är allvarligt, får kommunen
återkalla beslut om rätt till bidrag.

Villkor för godkännande
Övergripande
bestämmelser

8 kap. 2 §
Skollagen
14 kap. 2§
Skollagen
Lokalerna

Lokalerna ska vara ändamålsenliga samt
vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att
bedriva verksamhet riktad till barn.

För utbildningen ska de lokaler och den utrustning
finnas som behövs för att uppfylla syftet med
utbildningen.
Lokalerna ska vara utrustade med sådana

2 kap, 35§
Skollagen

5 (17)
Datum 2014-04-28

Utrustning och utemiljö ska uppfylla de
krav på säkerhet som ställs på
motsvarande verksamheter i kommunen.

FÖRSLAG
säkerhetsanordningar som normalt krävs för att
bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och
utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som
ställs på motsvarande verksamheter i kommunen.
Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och
olyckor i inne- och utemiljön. Huvudmannen
erbjuds att ansluta sig till Borås Stads Certifiering
av Säkra och Trygga förskolor.

Barnsäkerhet Borås

Miljöbalken
(1998:808)
Huvudmannen ska visa att lokalerna är
godkända och anmälda till Miljönämnden
samt att det finns rutiner för egenkontroll
enligt Miljöbalken och brandskydd.

Huvudmannen ska visa att lokalerna är godkända
och anmälda till Miljönämnden samt att det finns
rutiner för egenkontroll enligt Miljöbalken och
brandskydd.

Förordning
(1998:899) om
miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Förordning
(1998:901) om
verksamhetsutövares
egenkontroll
Lagen om skydd
mot olyckor
(2003:778)
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Barngrupperna ska ha lämplig storlek och
sammansättning i relation till den verksamhet
som ska bedrivas.

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en
lämplig sammansättning och storlek och att
barnen/eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö

Försäkring

Huvudmannen ska ha olycksfallsförsäkring
för varje barn/elev som är inskrivet i
verksamheten.

=

Personal

Personalbemanningen och personalens
utbildning eller erfarenhet ska vara sådan att
barnens/elevernas utveckling och lärande
främjas.

Endast den som har legitimation som lärare eller
förskollärare och är behörig för viss undervisning
får bedriva undervisningen.

Barngrupperna

I fristående förskola ska det finnas
förskollärare. I fristående fritidshem ska det
finnas personal som har lärarutbildning
med inriktning på elever i fritidshem.

Utöver lärare eller förskollärare som avses i får det i
undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas
annan personal med sådan utbildning eller
erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och
lärande främjas.

Andelen personal med lärarutbildning bör
vara i nivå med kommunens
förskolor/fritidshem.

Andelen personal med lärarutbildning ska på
huvudmannnanivå* vara i nivå med kommunens
förskolor/fritidshem.

8 kap, 8 §
Skollagen
14 kap 9 §
Skollagen

2 kap, 13,14 §§
Skollagen

*Med huvudmannanivå avses det totala antalet förskolor
som huvudmannen driver i Borås Stad

Belastningsregistret

Huvudmannen ska se till att all anställd
personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.

Huvudmannen ska se till att all anställd personal
lämnar utdrag ur belastningsregistret innan
anställningen påbörjas.

Om huvudmannen själv avser att arbeta i

Om huvudmannen själv avser att arbeta i

2 kap, 31 §
Skollagen
Lag om
registerkontroll av
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verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan.

verksamheten ska utdrag ur belastnings-registret
bifogas ansökan.

personer som ska
arbeta med barn
SFS 2013:852

Tystnadsplikt

Huvudmannen ska se till att all personal har
kunskap om den tystnadsplikt för enskilt
bedriven verksamhet som följer av
Skollagen.

Huvudmannen ska se till att all personal har
kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för
enskilt bedriven verksamhet som följer av
Skollagen.

29 kap 14 §
Skollagen

Anmälningsplikt

Huvudmannen ska se till att alla som
arbetar i verksamheten har kunskap om sin
skyldighet enligt Skollagen att anmäla
misstanke om barn/elever som far illa till
Stadsdelsnämnden.

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i
verksamheten har kunskap om och kan tillämpa
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla
misstanke om barn/elever som far illa till
Stadsdelsnämnden.

29 kap 13 §
Skollagen

Rutiner

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner
för vilka åtgärder som ska vidtas om det
finns misstanke om övergrepp mot
barn/elever.

Ledning av
verksamheten

Verksamheten ska ledas av rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef ska ha
pedagogisk insikt som förvärvats genom
utbildning och erfarenhet.

Plan mot
kränkande
behandling

Huvudmannen ska varje år upprätta en plan
mot kränkande behandling samt en
Likabehandlingsplan

=

=

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas
en plan med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever.

2 kap, 9, 11 § §
Skollagen

6 kap, 8 § Skollagen
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Likabehandlings
plan

Läroplaner

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs
för att dels främja lika rättigheter och möjligheter
för de barn, elever eller studenter som deltar i eller
söker till verksamheten.
Förskola och fritidshem ska tillämpa
gällande läroplaner.

Förskola och fritidshem ska tillämpa gällande
läroplaner, samt Skolverkets Allmänna råd.
Barn och elever ska ges inflytande över
utbildningen.

Inflytande och
samråd

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i
fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande
över utbildningen.
Övergångar

För att underlätta barns/elevers övergång
mellan verksamhetsformerna ska det finnas
rutiner för samverkan mellan förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem.

Rutiner för
klagomål

Kvalitetsarbete

Huvudmannen ska ha rutiner för att bedriva
ett systematiskt kvalitetsarbete.

3 kap 16 §
Diskrimineringslagen

4 kap,:9, 12§§
Skollagen

=

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt
sätt.

4 kap, 8§
Skollagen

Huvudmannen ska systematiskt följa upp och
utvärdera verksamheten.

4 kap 2-7§§
Skollagen
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Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs av enskild huvudman

Gammal text
Definition

Huvudman

Med annan pedagogisk verksamhet avses:
• pedagogisk omsorg som erbjuds i
stället för förskola eller fritidshem,
• öppen förskola
• öppen fritidsverksamhet
• omsorg som bedrivs under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds
Annan pedagogisk verksamhet kan bedrivas
av enskild huvudman.

Ny/ändrad text
= samma text

Lagrum

=

=

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem
Förutsättningar
för att bedriva
verksamhet och
rätt till bidrag

Enskild huvudman kan ansöka om att få
bedriva annan pedagogisk omsorg.

Enskild huvudman som bedriver pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola och
fritidshem kan ansöka om bidrag från kommunen.

Huvudmannen ska bedömas som lämplig för
uppdraget.

Huvudmannen eller den som är företrädare för den
juridiska person som är huvudman ska bedömas
som lämplig för uppdraget

Ansökan

Ansökan om att få bedriva annan pedagogisk
verksamhet ska göras till Kommunstyrelsen.

Ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg som
25 kap, 10§
erbjuds i stället för förskola och fritidshem ska göras Skollagen

25 kap 10§
Skollagen

10 (17)
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Beslut i ärendet ska fattas inom 3 månader
från det att ansökan kommit in.

Till ansökan bifogas de uppgifter, som enligt
”Villkor för godkännande” och ”Villkor för
bidrag” behövs för att kommunstyrelsen ska
kunna bedöma om den som ansöker har
förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för motsvarande offentlig verksamhet.

Ny ansökan

Tillsyn

FÖRSLAG
till Kommunstyrelsen. Beslut i ärendet ska fattas
inom 3 månader från det att komplett ansökan
kommit in.
Till ansökan bifogas de uppgifter som, enligt
”Villkor för bedömning av huvudmannens
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
motsvarande offentlig verksamhet” samt övriga
villkor i 25 kap 10§ i Skollagen, behövs för att
Kommunstyrelsen ska kunna bedöma om
huvudmannen har rätt till bidrag.

Godkännande av verksamheten ges tillsvidare.
Godkännandet upphör automatiskt om
huvudmannen inte har startat verksamhet
inom ett år efter godkännandet. Därefter
krävs en ny ansökan och ett nytt
godkännande.

Rätten till bidrag gäller tillsvidare, under
förutsättning av att huvudmannen uppfyller de
villkor som anges i Skollagen

Om verksamheten helt eller till väsentlig del
ändras eller flyttas, ska ny ansökan göras

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras
eller flyttas, ska ny ansökan göras

Verksamhet som har godkänts står under
tillsyn av den kommun där verksamheten
bedrivs.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsynen.

Verksamhet som har godkänts står under tillsyn av
den kommun där verksamheten bedrivs.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsynen.

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat

Rätten till bidrag upphör automatiskt om
huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett
år efter godkännandet.

Tillsyn utövas regelmässigt en gång vartannat år och
när någon omständighet i det enskilda fallet ger

26 kap Skollagen
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Återkallande av
godkännande

Överklagande

år och när någon omständighet i det enskilda
fallet ger anledning därtill.

anledning därtill.

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till
Kommunstyrelsen

Tillsynsprotokoll upprättas och överlämnas till
Kommunstyrelsen efter behandling i
Stadsdelsnämnden.

Om det föreligger något missförhållande i
sådan verksamhet som har godkänts, ska
kommunstyrelsen förelägga huvudmannen att
avhjälpa missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt och kommunens
föreläggande inte följs, ska kommunen
återkalla godkännandet.

Kommunen får förelägga huvudmannen att fullgöra 26 kap, 10, 13, 15,
sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de 16 §§ Skollagen
krav som följer av de föreskrifter som gäller för
verksamheten eller de villkor som gäller beslutet om
rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller
omedelbart.

Beslut av kommunen får överklagas i enlighet
med bestämmelserna i skollagen

=

Om kommunens föreläggande inte följs och
missförhållandet är allvarligt, får kommunen
återkalla beslut om rätt till bidrag.
28 kap, 5 §
Skollagen

Villkor för bedömning av huvudmannens förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
motsvarande offentlig verksamhet
Övergripande
bestämmelser
Lokalerna

Lokalerna ska vara ändamålsenliga samt
vara utrustade med sådana säkerhetsanordningar som normalt krävs för att bedriva
verksamhet riktad till barn. Utrustning och

Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i de
övergripande krav som anges i Skollagen

1 kap. 10 § , 25
kap. 6 §
Skollagen

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler.

25 kap, 7 §
Skollagen

Lokalerna ska vara utrustade med sådana
säkerhetsanordningar som normalt krävs för att
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utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet
som ställs på motsvarande verksamheter i
kommunen.

bedriva verksamhet riktad till barn. Utrustning och
utemiljö ska uppfylla de krav på säkerhet som
ställs på motsvarande verksamheter i kommunen.
Det ska finnas rutiner för att förebygga risker och
olyckor i inne- och utemiljön.
Huvudmannen ska kunna verifiera att eventuell
hyresvärd har godkänt att verksamheten får bedrivas
i fastigheten.

Barngrupperna

Barngrupperna ska ha lämplig storlek och
sammansättning i relation till den verksamhet
som ska bedrivas.

Verksamheten ska bedrivas i grupper med en
lämplig sammansättning och storlek.

Försäkring

Huvudmannen ska ha gällande
olycksfallsförsäkring för varje barn som är inskrivet i verksamheten.

=

Personal

För bedrivande av verksamheten ska det
finnas personal med sådan utbildning eller
erfarenhet att barnets behov av omsorg och
en god pedagogisk verksamhet kan
tillgodoses.

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller
erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Med god pedagogisk verksamhet avses att
verksamheten ska stimulera barns utveckling och
lärande. Verksamheten ska utformas så att den
förbereder barnen för fortsatt lärande.
För att bedriva verksamhet i enlighet med dessa
krav ska det finnas personal med
barnskötarutbildning eller annan pedagogisk
utbildning eller med flerårig erfarenhet av arbete

25 kap, 7 §
Skollagen

25 kap, 7 §
Skollagen

25 kap. 2 §
Skollagen
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med barn.
Huvudmannen ska se till att all anställd
personal lämnar utdrag ur belastningsregistret. Om huvudmannen själv avser att
arbeta i verksamheten ska utdrag ur
belastningsregistret bifogas ansökan.

Huvudmannen ska se till att all anställd personal
lämnar utdrag ur belastnings-registret innan
anställning påbörjas. Om huvudmannen själv avser
att arbeta i verksamheten ska utdrag ur
belastningsregistret bifogas ansökan.

2 kap, 31 §
Skollagen

Tystnadsplikt

Huvudmannen ska se till att all personal har
kunskap om tystnadsplikten.

Huvudmannen ska se till att all personal har
kunskap om och kan tillämpa den tystnadsplikt för
enskilt bedriven verksamhet som följer av
Skollagen.

29 kap 14 §
Skollagen

Anmälningsplikt

Huvudmannen ska se till att alla som
arbetar i verksamheten har kunskap om sin
skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla
misstanke om barn/elever far illa till
Stadsdelsnämnden.

Huvudmannen ska se till att alla som arbetar i
verksamheten har kunskap om och kan tillämpa
sin skyldighet enligt Skollagen att anmäla
misstanke om barn/elever som far illa till
Stadsdelsnämnden.

29 kap 13 §
Skollagen

Rutiner

Huvudmannen ska se till att det finns rutiner
för vilka åtgärder som ska vidtas om det
finns misstanke om övergrepp mot
barn/elever.

Plan mot
kränkande
behandling

Huvudmannen ska varje år upprätta en plan
mot kränkande behandling samt en
Likabehandlingsplan

Belastningsregistret

Lag om
registerkontroll av
personer som ska
arbeta med barn
SFS 2013:852

=

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas
en plan med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever.

6 kap, 8 §
Skollagen
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Likabehandlings
plan

Läroplaner

En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs
för att dels främja lika rättigheter och möjligheter
för de barn, elever eller studenter som deltar i eller
söker till verksamheten.
För pedagogisk omsorg är läroplanerna
vägledande. Läroplanernas avsnitt om
normer och värden ska tillämpas även i
pedagogisk omsorg.

Övergångar

För att underlätta barns/elevers övergång
mellan de olika verksamhetsformerna ska det
finnas rutiner för samverkan med förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem.

Rutiner för
klagomål

Kvalitetsarbete

För pedagogisk omsorg är läroplanerna vägledande.
Skolverkets Allmänna Råd ska tillämpas.

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i
alla frågor som rör honom eller henne. Barnets
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
barnets ålder och mognad.

Inflytande

Huvudmannen ska ha rutiner för att
systematiskt följa upp och utvärdera
verksamheten.

Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter

3 kap 16 §
Diskrimineringslagen

1 kap 10§
Skollagen

=

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta
emot och utreda klagomål mot verksamheten.
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt
sätt.

25 kap, 8§
Skollagen

Huvudmannen ska systematiskt följa upp och
utvärdera verksamheten.

25kap, 8 §
Skollagen
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Bestämmelser om bidrag för öppen
fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i
Skollagen.

25 kap, 1, 16,16 §§

Villkor för rätt till bidrag
Fristående förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet
Förutsättningar
förskola och
fritidshem

Förutsättningar
Pedagogisk
omsorg som
erbjuds i stället
för förskola och
fritidhem

8 kap, 21- 24 §§
Skollagen

För förskola och fritidshem finns inga
särskilda villkor för att få rätt till bidrag
utöver det som fordras för att bli godkänd
som huvudman.
Dock gäller för Borås Stad med stöd av
Skollagen att bidrag inte lämnas till fler än
två huvudmän för samma barn eller till mer
än en huvudman för pedagogisk omsorg för
ett barn som också går i förskola.

=

Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt
till bidrag för den huvudman som bedriver
pedagogisk omsorg:

25 kap, 10 §
Enligt Skollagen gäller följande för att få rätt till
bidrag för den huvudman som bedriver pedagogisk Skollagen
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller
fritidshem.

1. huvudmannen har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för
motsvarande offentlig verksamhet,
2. verksamheten innebär inte påtagliga
negativa följder för kommunens

14 kap, 15-17 §§

25 kap, 11 §,
Skollagen

1. huvudmannen har förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för motsvarande
offentlig verksamhet,
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motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn
som en kommun ska sträva efter att
erbjuda motsvarande verksamhet med
undantag om kommunen beslutat att
inte lämna tilläggsbelopp för barn i
behov av särskilt stöd med hänvisning
till att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen
4. avgifterna är inte är oskäligt höga.

Förutsättningar
Pedagogisk
omsorg som
erbjuds i stället
för förskola och
fritidhem

Kommunen får besluta att en huvudman har
rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 ovan
om ”öppen för alla barn” inte är uppfyllt, om
det finns skäl med hänsyn till verksamhetens
särskilda karaktär.
I Borås Stad gäller ett generellt undantag för
att göra det möjligt för två eller flera familjer
att anordna verksamhet för sina egna barn.
Även i övrigt kan Kommunstyrelsen, efter
ansökan från en huvudman, medge undantag
från kravet ”öppen för alla”.
Enligt Skollagen gäller när barn tas emot i
enskild pedagogisk omsorg där deras
vårdnadshavare arbetar, får kommunen inte
lämna bidrag för fler barn till

2. verksamheten innebär inte påtagliga
negativa följder för kommunens
motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn som
en kommun ska sträva efter att erbjuda
motsvarande verksamhet med undantag
om kommunen beslutat att inte lämna
tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt
stöd med hänvisning till att betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen
4. avgifterna är inte är oskäligt höga.
=

25 kap, 10,11 §§,
Skollagen

17 (17)
Datum 2014-04-28

FÖRSLAG

vårdnadshavaren än det antal barn till andra
som tagits emot.
Öppen fritidsverksamhet och övriga verksamheter
Bestämmelser om bidrag för öppen
fritidsverksamhet och övriga verksamheter regleras i
Skollagen.

25 kap, 1, 16,16 §§

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Förfrågan om köp av fastigheterna Brämhults-Kärra 1:4 samt
del av Brämhults-Lida 2:1
HusArvid AB äger mark vid Hybergsvägen och har kommit in med en förfrågan om att få köpa delar
av angränsande mark av kommunen för att exploatera bostäder.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse till HusArvid AB enligt upprättat förslag.

2014-08-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0756 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2014-06-25/PZ

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-08-18

Dnr 2011/KS0756

Jessica Ekberg 033-357645

HusArvid i Borås AB
Göteborgsvägen 23
518 40 Sjömarken

Förfrågan om köp av fastigheterna Brämhults-Kärra
1:4 samt del av Brämhults-Lida 2:1
Tack för ert intresse av att medverka till ökat bostadsbyggande i Borås. Borås Stad är
inte beredd att i dagsläget bestämma detta områdes framtida markanvändning.
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Tom Andersson
Kommunalråd
Peter Zettergren
T.f. Markchef
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BESLUTSFÖRSLAG

Anhållan om att få köpa en del av fastigheten Rydboholm 1:342
Viskaforshem AB har fått i uppdrag av Lokalförsörjningsförvaltningen att bygga en ny förskola i
Rydboholm. De vill därför köpa del av fastigheten Rydboholm 1:342 i Rydboholm.
Området är idag obebyggt och ligger intill en befintlig förskola. I gällande detaljplan är området
utpekat som område för bostäder, vård och skola. Priset för del av fastigheten är satt till 410.000
kronor. Betalning och tillträde sker 1 september 2014.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer del av fastigheten Borås Rydboholm 1:342 för 410 000 kronor till Viskaforshem
AB.

2014-08-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0546 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2014-06-25/PZ

Programområde: 2

KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr.: 212000-1561

överlåter – genom försäljning – till
Köpare:

Viskaforshem AB
Nya vägen 1
515 34 Viskafors

Fastighet:

Del av Borås Rydboholm 1:342
Området är markerat på bifogad karta.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är:
Fyrahundratiotusen kronor (410 000 kr)

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2014-09-01

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas senast tillträdesdagen

Bygglov:

Köparen ska senast tre månader efter Kommunstyrelsens beslut om
godkännande av avtalet ansöka om bygglov. Bygglovs– och planavgiften
betalas av köparen.

Org. Nr.: 556517-4454

Byggnadsskyldighet: Köparen ska senast 1 mars 2015 påbörjat byggnadsarbetet på
fastigheten, varvid menas att grundkonstruktionen (bottenplatta eller
dylikt) ska vara färdig. Äganderätten övergår inte på Köparen förrän
detta byggnadsarbete påbörjats och bevis om detta tecknats på Borås
Stads köpeavtal av tjänsteman på Markavdelningen Borås Stad.
Byggnadsskyldigheten uppfylld; datum________________
___________________________________________
Markavdelningen, Borås Stad
Om synnerliga skäl föreligger kan Borås Stad efter skriftlig framställan
från Köparen medge förlängning av byggnadsskyldigheten.
Köpebrev:

När köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts
utfärdar Borås Stad köpebrev. Lagfart eller fastighetsreglering får sökas
först när köpebrev utfärdats.

Utgifter och
inkomster:

Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala samtliga kostnader
för fastigheten. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för fastigheten
av Köparen. Motsvarande gäller för eventuella intäkter.

Fastighetens skick:

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Säljaren förbinder sig att från
och med undertecknandet av köpekontrakt ej företaga eller underlåta
något som kan minska fastighetens värde.

Fastighetsreglering
och lagfart:

Fastighetsbildning eller lagfart ombesörjs och betalas av Köparen.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av
Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta villkor inte
uppfylls, ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Erlagd
köpeskilling återbetalas då utan ränta.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit varsitt.
Borås 2014- -

Borås 2014- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Viskaforshem AB

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

________________________

________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________
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Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 5 på Viared Norra
Ett köpeavtal har upprättats med LOJ Fastighets AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området
omfattar ca 11 466 m2 och är beläget på Viared Norra. På fastigheten kommer Sandatex att etablera sig,
som är leverantör av markisväv. Bolaget tillträder området 30 september 2014 och ska då betala
köpeskillingen 4 013 100 kronor samt ersättning för utförd grovplanering (2 350 530 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med LOJ Fastighets AB godkänns.

2014-08-13
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0427 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2014-06-24/PZ

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-08-18

Dnr 2014/KS0427

Jessica Ekberg
033-357645

Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 5 på Viared Norra
Ett köpeavtal har upprättats med LOJ Fastighets AB om försäljning av del av Vattnet 1.
Området omfattar ca 11 466 m2 och är beläget på Viared Norra.
På fastigheten kommer Sandatex att etablera sig, som är leverantör av markisväv.
Bolaget tillträder området 30 september 2014 och ska då betala köpeskillingen 4 013 100
kronor samt ersättning för utförd grovplanering (2 350 530 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med LOJ Fastighets AB godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Peter Zettergren
T.f. Markchef

KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr: 212000-1561

Köpare:

LOJ Fastighets AB
Göteborgsvägen 175
504 63 Borås

Org. Nr: 556971-1475

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen den del av Vattnet 1 i Borås kommun
som markerats på bifogad karta. Areal: 11 466 m2.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Fyramiljonertrettontusenetthundra/4 013 100:-/kronor

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2014-09-30

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på tillträdesdagen

Bygglov:

Köparen ska senast tre månader efter Kommunfullmäktiges beslut om
godkännande av avtalet ansöka om bygglov. Bygglovs– och
planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet:

Köparen ska senast sex månader efter beviljat bygglov ha börjat
bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld
förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller
dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett och bevis
därom tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på
samhällsbyggnadsförvaltningen, markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_________________
_______________________________________________
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

Fastighetsbildning:

Säljaren ansöker om fastighetsbildning och köparen biträder ansökan.
Köparen betalar fastighetsbildningskostnaden.

Köpebrev/Lagfart

Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts
utfärdar säljaren köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev
utfärdats. Köparen betalar lagfartskostnaden.

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

Området överlåtes fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och
nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda punkter i detta avtal.
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Servitut eller dyl för
underjordiska
ledningar:

Det område som enligt gällande detaljplan markerats som u-område
ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar.
Köparen ska upplåta denna mark till ledningsägare utan ersättning och
enligt gängse villkor.
Köparen är bunden till servitutsavtal som tecknats mellan Borås Stad
och ledningsägare, se bilaga. Köparen medger att detta servitut
säkerställs genom inskrivning i fastighetsregistret eller ledningsrätt.
Någon ersättning utgår inte.

Upplåtelse av mark
för ev.
transformatorstation:

Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens
elförsörjning har Borås Elnät rätt att anlägga och bibehålla en
transformatorstation jämte erforderliga kablar inom det överlåtna
området. Placering sker i samråd mellan köpare och Borås Elnät.
Upplåtelsen ska ske på gängse villkor

Fjärrvärme o dyl.:

Fjärrvärme kommer inte att byggas i dagsläget. Om så sker framöver
kan det bli aktuellt för köparen att upplåta mark utmed det överlåtna
områdets gränser. En sådan markupplåtelse ska ske på gängse villkor.

Vatten och avlopp
mm:

Köparen är medveten om att området vid avtalets tecknande saknar
tillgång till el, opto, vatten och avlopp o dyl. Det åligger köparen att
kontakta respektive bolag för att erhålla information om samt tidpunkt,
omfattning och villkor för sådana anslutningar.

Detaljplan:

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och
noga informerat sig om de villkor som gäller beträffande utnyttjande
av det överlåtna området. Del av området är t ex markerat som
skyddsområde för allmän kraftledning

Gemensamhetsanläggning:

En gemensamhetsanläggning ska bildas för skyddsvallen mot Rv.40.
En gemensamhetsanläggning ska även bildas för en skyltpylon i
området. Ansvarsfördelning avgörs i lantmäteriförrättning. Säljaren
ansöker om lantmäteriförrättning och köparen biträder ansökan.

Utgifter och
inkomster:

Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala samtliga kostnader
för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för
området av köparen. Motsvarande gäller för eventuella inkomster.

Anläggningsarbeten:

I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Tvåmiljonertrehundrafemtiotusenfemhundratrettio/2 350 530:-/ kronor
exkl moms
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken. För allt annat
behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på
tillträdesdagen dokumentation över de av säljaren vidtagna
grovplaneringsåtgärderna.
2

Områdets skick:

Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka och besiktiga
det överlåtna området. Säljaren har förklarat att det inte finns några
utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på
köparen att vidtaga de mark– och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de bygg– och
anläggningsåtgärder som köparen önskar och erhåller tillstånd för.
Köparen har förklarat sig införstådd med detta.
Köparen godtager det skick området befinner sig i vid tillträdet och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av
fel och brister i det överlåtna området.

Övrigt:

Köparen är medveten om att det överlåtna området är beläget inom ett
verksamhetsområde där utbyggnad av gata, vatten och avlopp,
grovplanering mm kommer att fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen
förbinder sig att tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm,
vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan krav på
ersättning.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2) köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa villkor inte
uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering
återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska ersättningsskyldighet inte föreligga
för någon part.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2014- -

Borås 2014- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

LOJ Fastighets AB

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

________________________

________________________

Peter Zettergren
T.f. Markchef

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________
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Justering av samarbetsavtal avseende utbyggnad av Västra
Viared etapp 2
I avtalet finns en option för köp av bergmaterial till fastställt pris. Denna option utgår då behov ej
finnes.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2014-08-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-15
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0323 251
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 033-357294
Datum/avdelningschef: 2014-08-15/ PZ

Programområde: 1

E1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

E2

BESLUTSFÖRSLAG

Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad är i princip positiv till att arbetet fortsätter med att skapa ett Barnhus för kommunerna

140623
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-06-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0475 759
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-06-19, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-08-18

Dnr 2014/KS0475
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund

Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra
Älvsborg
Borås Stad är i princip positiv till att arbetet fortsätter med att skapa ett Barnhus för
kommunerna i södra Älvsborg. Som vid andra tillfällen gäller här att den nya
verksamheten samordnas mellan kommunerna och med befintlig verksamhet på ett
sätt som leder till att kostnaderna för den nya verksamheten hålls nere.

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

Handläggare: Elisabeth Jonsson
Telefon: 0721 912824
E-post: elisabeth.jonsson@borasregionen.se

Utfärdat: 2014-05-27
Diarienummer: 2014/SKF 0109

Till Medlemskommunerna i
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde 2014-04-04
att efterfråga medlemskommunernas inställning till inrättande av ett Barnhus i Södra
Älvsborg. För att kunna gå vidare i processen önskas besked/politiskt beslut avseende
inrättande av Barnhus från kommunerna:
 Bollebygd
 Borås
 Herrljunga
 Mark
 Svenljunga
 Tranemo
 Ulricehamn
 Vårgårda
Motsvarande fråga kommer att ställas separat till kommunerna Alingsås och Lerum som
ingår i det aktuella upptagningsområdet för Polis-och Åklagarmyndighet.
Se bifogad utredning med bilagor.
Besked/ utdrag gällande politiskt beslut skickas senast 20140915 till:
info@borasregionen.se
alternativt
Christina Klaar
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås
Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Utredning Barnhus Södra Älvsborg 2014
2. Fördelningsnyckel

Handläggare: Catherine Larsson och
Elisabeth Jonsson
Telefon: 0708 853837, 0721 912824
E-post: catherine.larsson@borasregionen.se
elisabeth.jonsson@borasregionen.se

Utfärdat: 2013-04-07
Diarienummer 2014/SKF 0109

UTREDNING GÄLLANDE BARNHUS I SÖDRA ÄLVSBORG 2014
Som underlag finns Barnahusutredning Södra Älvsborg 2010 och Missiv Barnhus Södra Älvsborg
2013-03-27
Bakgrund

Frågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg har varit aktuell sedan 2010.
Ärendet aktualiserades under 2013 då den arbetsgrupp som gjort den ursprungliga utredningen
gjorde vissa kompletteringar och uppräkning av kostnader. Eftersom koncensus kring
Barnhusförslaget saknades inom kommunerna, bestämdes att företrädare för Barnahus i
Skaraborg skulle göra en presentation vid Direktionsmötet 2014-02-06. Vid mötet fick Beredning
Social välfärd och hälsa i uppdrag att ta fram förslag till remiss gällande upprättande av Barnhus i
Boråsregionen, som ska skickas till medlemskommunerna för yttrande.
Tjänstemännen i beredningen har utifrån den tidigare arbetsgruppens förslag och efter kontakt
med andra Barnhus och kommunala tjänstemän uppdaterat den tidigare utredningen. Man har
inte sammankallat den tidigare arbetsgruppen men haft vissa kontakter med företrädare för polis
och åklagare. Under beredningstiden från 2010 har antalet Barnhus ökat markant och flera
utredningar har visat på att modellen är framgångsrik.
Från SKLs hemsida 140328

I Barnahus samråder och samverkar
myndighetsföreträdare från socialtjänst, polis,
åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barnoch ungdomspsykiatri.
I december 2008 fanns det 15 st, 2010 fanns
det 22 st och 2013 28 st Barnahus.
Ytterligare några orter har dessutom fattat
beslut om att starta Barnahus.
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Fördelar med Barnhusmodellen

Flera utredningar bl. a "Inuti ett barnahus En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter".
visar på att modellen Barnhus trots vissa brister, ” är ett steg i rätt riktning för att tillförsäkra att
barn- och ungdomar som utsatts för olika typer av misshandel och brott får ett gott bemötande”.
Det som särskilt berör kommunernas verksamhet har sammanfattats under nedanstående
rubriker.
Barnperspektiv: Syftet med Barnhus är och förblir att utredningar kring barn som utsätts för brott
ska vara anpassade till barnen. Barnen ska inte behöva ha många, olika kontakter med
verksamheter och personer utan ska bara behöva komma till ett ställe där miljön är anpassad efter
deras behov. Ytterligare ett syfte är att kvaliteten i utredningarna ska höjas genom
metodutveckling. Målet för samverkan är att tillförsäkra barnen rättstrygghet, gott bemötande
och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus
under processen. Barnet ska vara informerat och åtgärder som berör honom eller henne, ska få
uttrycka sin uppfattning och sina åsikter. De utredningar som inleds parallellt inom rättsväsendet
och socialtjänsten ska inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som möjligt, med hänsyn till
barnet.
Ett av huvudsyftena med samverkan under ett och samma tak är att barnet inte ska behöva lämna
sin berättelse vid flera tillfällen till olika personer eftersom det kan medföra sekundär
traumatisering för barnet. Ett annat viktigt syfte är att polis och socialtjänst med stöd från BUP
omgående ska kunna göra en risk- och skyddsbedömning. Medhörningsrummen är en nödvändig
komponent i barnhusverksamheten och det betonas särskilt viktigt att socialtjänsten och åklagare
deltar i medhörningen i varje ärende.
Socialtjänstens ansvar: Socialtjänstens har huvudansvaret för barnets skydd. Alla myndigheter är
skyldiga att anmäla misstanke om att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd. Med
anmälningsskyldigheten följer en skyldighet att lämna information till socialnämnden.
Alla samverkande myndigheter på Barnahus har ansvar för att ge adekvat information men
huvudansvaret och samordningsansvaret ligger på socialtjänsten. I socialtjänstens
barnavårdutredning ingår en bedömning av barnets fysiska hälsa och socialtjänsten har också ett
ansvar för den psyksiska hälsan, även om hälso- och sjukvården, genom BUP, har huvudansvaret.
Samordning/organisation: Samordning är en funktion som på de flesta Barnahus innehas av
kommuner. Granskningen visar att en modell med två samordnare, en från polisen och en från
socialtjänsten ökar möjligheter att få bättre överblick och koordinera verksamheten, men på de
flesta håll är samordningsansvaret kommunernas. Rekommendationen är då att det bör finnas
minst två samordnartjänster utifrån att det annars riskerar att bli ett tungt och slitsamt
ensamarbete. Navet i Barnhusverksamheten är samplanering och koordination mellan
myndigheterna. Detta sker antingen genom konkreta möten runt ett enskilt barn, genom
konsultativa samråd där man diskuterar ärenden anonymt eller uppföljande samråd.
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Underlag och upptagningsområde

Det geografiska område som föreslås är Polisområde Älvsborg och
Åklagarkammarens område förutom Ale kommun, vilket motsvarar kommunerna Alingsås
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Inom detta område fanns vid årsskiftet 2013-12-31 291 628 invånare.
Statistiken nedan gäller antalet anmälda brott där målsäganden är under 15 år. I statistiken ingår
våldsbrott och övriga brott mot person, dvs. även ofredande, hot och förtal.
Kommun
2010
2011
2012
2013
Alingsås
97
72
66
97
Bollebygd
13
10
12
25
Borås
313
318
279
301
Herrljunga
16
32
14
32
Lerum
77
59
96
87
Mark
61
62
61
59
Svenljunga
23
29
36
38
Tranemo
22
10
26
26
Ulricehamn 42
62
56
38
Vårgårda
22
39
19
46
686

693

665

749

I nedanstående tabell beskrivs hur många av ovanstående anmälda brott som skett i nära relation.
Kommun
2010
2011
2012
2013
Alingsås
18
22
20
20
Bollebygd
2
1
3
11
Borås
58
47
55
58
Herrljunga
5
5
1
8
Lerum
13
9
30
18
Mark
8
21
14
9
Svenljunga
5
3
7
14
Tranemo
8
1
7
5
Ulricehamn 5
13
4
14
Vårgårda
6
8
2
13
128

130

143

170

Utifrån ovanstående uppgifter och tidigare utredning angående antal ärenden anses det finnas ett
tillräckligt stort underlag för att motivera ett Barnhus. Som framgår av tabellerna ovan finns en
generell ökning av anmälda brott och vad gäller brott i nära relation har en årlig ökning skett.
Målgrupp

Enligt Rikspolisstyrelsen gemensamma nationella riktlinjer kring barn som misstänks vara utsatta
för brott och kriterier för barnahus är målgruppen:
Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för:



Misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap brottsbalken (brott mot liv
och hälsa)
Olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga
tvång, olaga hot, ofredanden och andra brott enligt 4 kap brottsbalken
(brott mot frihet och frid) och där utredningar kring barnet inleds parallellt av sociala
myndigheter samt av åklagare och polis.
3




Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt tvång, våldtäkt,
köp av sexuell handling av barn och övriga brott enligt 6 kap
brottsbalken (sexualbrott).
Kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor.

De angivna brottstyperna inkluderar brott med hedersmotiv och barn som lever med våld i
familjen (vittne till våld, direkt eller indirekt).
Där det bedöms lämpligt bör samverkan även omfatta barn som är förövare av sexualbrott.
Styrgruppen för verksamheten skall skapa inklusionskriterier inom ovanstående målgrupper.
Målsättning

Barnhuset skall ha följande mål för sin verksamhet:
 Att bedriva ett barnvänligt utredningsarbete präglat av ett uttalat
barnperspektiv
 Möjlighet till snabbare krisbearbetning
 Förkortning och effektivisering av handläggningstiderna hos samtliga
berörda myndigheter
 Fler åtal och fällande domar vid brott mot barn
 Utarbeta en kvalificerad utredningsmetodik och specialistkunskap inom
området
 Förbättrad och effektiviserad samverkan mellan myndigheter och en
förbättrad samordning av insatserna
Barnhusets arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för Barnhuset omfattar i huvudsak:
 Samrådsmöten, stående tider varje vecka
 Risk- och skyddsbedömning från polis och socialtjänst med stöd från BUP
 Medhörning från socialtjänst, hälso- och sjukvård m.fl. efter beslut av åklagare
 Ge råd och stöd i utredningsarbete
 Krissamtal med barn och föräldrar
Geografisk plats för Barnhus

Den erfarenhet som finns från försöksverksamheterna talar för en central placering inom det
geografiska upptagningsområdet. Det är av den anledningen naturligt att Barnhuset förläggs i
Borås Stad där det även finns Åklagarkammare, Barnklinik och Polis. Övriga kommuner får
därmed en rimlig transportsträcka.
Medicinsk undersökning

Det skall finnas möjlighet att genomföra medicinska undersökningar i Barnhuset eller i dess
närhet. Barnmottagningen Viskan i Borås kan vara ett bra alternativ, då den ligger centralt och är
bemannad med barnläkare. Barnmedicinska undersökningar, provtagningar och ett antal av de
undersökningar som behövs i samband med övergrepp kan genomföras där. Utrustning för
dokumentation av övergrepp behövs. Undersökningar som kräver annan utrustning eller då det
bedöms lämpligt ur barnets perspektiv hänvisas till specialistmottagning på sjukhuset.
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Bemanning och anställningsform

De som arbetar i Barnahuset skall vara anställda av respektive huvudman. Socionomerna skall
vara anställda i lämplig förvaltning i Borås Stad, där chefs- och HR-funktion också skall finnas.





Fast minimibemanning skall vara två socionomer samt en psykolog från BUP. Båda
socionomerna bör ha ett samordnaruppdrag för att säkerställa samordningsfunktionen
över tid. Arbets-/ansvarsfördelning mellan Barnhusets samordnare/socialsekreterare och
hemkommunens basansvariga socialsekreterare skall vara tydligt uttalad i varje enskilt fall.
Handläggande socialsekreterare medverkar i hela processen inklusive samråd och
medhörande vid förhör utifrån sitt basansvar.
Den tidigare arbetsgruppen rekommenderar att tjänsten från BUP fördelas på två
personer för att minska sårbarheten och att det finns en fast bemanning från polisen.
Representanter från samtliga berörda verksamheter deltar i samråd. Åklagare deltar vid
behov i samråd och i samband med förhör.

Samverkan

Kraven i den nationella riktlinjen gällande samverkan skall följas. Samverkansparterna skall ha ett
formellt skriftligt avtal. De kommuner som inbegrips, Åklagarmyndighet, Polis och hälso- och
sjukvården bör sluta en överenskommelse som omfattar minst tre år.
Barnhuset skall ha en styrgrupp, där det ingår en representant från varje part. Utöver detta kan
det finnas behov av en arbetsgrupp för löpande frågor, rutiner och utformning av
samverkansformer.
Barnhuset skall ersätta befintliga övergreppsgrupper. När en anmälan om barn som misstänks
vara utsatta för brott, inkommer till socialtjänsten skall respektive handläggare avgöra om ärendet
skall aktualiseras på Barnhuset. Huvudprincipen är dock att så skall ske. Samråd skall ske i
Barnhuset om det inte är uppenbart lämpligare någon annanstans.
Barnhuset skall ha fasta tider för samråd men möjlighet till akuta samråd skall finnas.
Samordnarna skall samordna arbetet kring de enskilda barnen och verksamheten i huset.
Tidsplan

Barnhuset bör starta tidigast 1/4 2015. För att möjliggöra detta bör ärendet rörande Barnhus
beredas inom respektive politiska beslutsinstans under sommar/höst 2014
Avtal mellan parterna bör skrivas under hösten 2014.
Förslag till kostnadsfördelning
Personalkostnad

Årskostnad för två heltidstjänster som samordnare/socialsekreterare beräknas till ca 1,3 miljoner
kr/år. (Beräknat efter medianlön 2014)
Om samordningsansvaret inte delas mellan polis och socialtjänst bör det finnas ett
samordningsansvar i båda tjänsterna för att minska sårbarhet och täcka vid ledighet.
Kostnaderna för samordnare/socialsekreterare delas mellan kommunerna utifrån bifogad
fördelningsnyckel.
Kostnad för övrig personal finansieras av respektive huvudman inom region, åklagarmyndighet
och polis.
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Lokalkostnad

Behov finns av förhörsrum/ medhörningsrum, rum för psykolog och samordnare/socionom,
samrådsrum, gemensamma utrymmen som t ex väntrum och reception samt personalutrymmen.
Totalt beräknas verksamheten behöva en lokalyta om ca 200-250 m², beroende på utformning.
Kostnad enligt Lokalförsörjningskontoret Borås Stad, 2014 är 1 100 kr/m², vilket motsvarar en
årlig total kostnad om ca 275 000 kr.
Denna kostnad ska fördelas lika mellan polis, region och kommun. Kommunernas del av
kostnaden 91 700 kr fördelas enligt bifogad fördelningsnyckel.
Initialkostnader

Kostnad för inköp av all inredning och utrustning till gemensamma utrymmen delas mellan
huvudmännen. Respektive huvudman bekostar inredning och utrustning i sina egna lokaler.
Kommunernas del av kostnaden ca 100 000 kr fördelas enligt bifogad fördelningsnyckel.
Beräknad totalkostnad för gemensamma utrymmen beräknas till ca 180 000 kr.
Utrustning och driftskostnader

Driftskostnader dvs. el, IT, säkerhet, kopiator och förbrukningsmaterial mm. delas lika mellan
huvudmännen. Kommunernas del av kostnaden ca 70 000 kr fördelas enligt bifogad
fördelningsnyckel. Beräknad total kostnad ca 210 000 kr.
Utbildningsbudget

Det skall finnas en budget för gemensam utbildning/ fortbildning och denna
Delas mellan huvudmännen. Kommunernas del av kostnaden ca 30 000 kr fördelas enligt bifogad
fördelningsnyckel. Beräknad total kostnad ca 90 000 kr.
Budgetpost
Personal

Kommuner
1 300 000 kr

Region

Stat

Lokal
Drift
Initialkostnader
gemensamma
utrymmen
Initialkostnader
kommunens egna
utrymmen
Utbildning
Summa:

91 700 kr
70 000 kr
60 000 kr

91 700 kr
70 000 kr
60 000 kr

91 700 kr
70 000 kr
60 000 kr

30 000 kr
251 700

30 000 kr
251 700

40 000kr
30 000 kr
1 591 700

Kontakt andra huvudmän

Turerna runt skapande av Barnhus har pågått under lång tid och det finns starka förhoppningar
från polis och åklagare att ett Barnhus nu kommer att skapas. Kommunalförbundets tjänstemän
har inte haft kontakt med regionens företrädare utan avvaktar med fortsatt kontakt då det finns
ett beslut om att gå eventuellt gå vidare och vilka kommuner som önskar vara med i denna
samarbetsform.
Bilaga 1 Förslag till fördelningsnyckel för helår 2015.
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FÖRSLAG TILL FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR 2015 beräknat på 2014 års kostnadsläge

Bilaga 1

(Årlig uppräkning utifrån kostnadsutveckling och eventuell omfördelning utifrån ändring i befolkningsunderlag)
Fördelningsnyckel Barnhus inklusive Alingsås och Lerum
Kommun
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
Alingsås kommun
Lerums kommun

Antal invånare 2013-12-31

% fördeln.
8 562
105 995
9 274
33 753
10 299
11 531
23 211
11 065
38 619
39 319
291 628

3%
36%
3%
12%
4%
4%
8%
4%
13%
13%
100%

Kostnad
Initialkostnad
Totalt 2015 räknat på helår
44 751
3 000
537 012
36 000
44 751
3 000
179 004
12 000
59 668
4 000
59 668
4 000
119 336
8 000
59 668
4 000
193 921
13 000
193 921
13 000
1 491 700
100 000

47 751
573 012
47 751
191 004
63 668
63 668
127 336
63 668
206 921
206 921
1 591 700

Kostnad
Initialkostnad
Totalt 2015 räknat på helår
59 668
4 000
745 850
50 000
59 668
4 000
238 672
16 000
74 585
5 000
74 585
5 000
164 087
11 000
74 585
5 000
1 491 700
100 000

63 668
795 850
63 668
254 672
79 585
79 585
175 087
79 585
1 591 700

Fördelningsnyckel Barnhus exklusive Alingsås och Lerum
Kostnaden för 25% tjänst (inkl. påslag)
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Antal invånare 2013-12-31

% fördeln.
8 562
105 995
9 274
33 753
10 299
11 531
23 211
11 065
213 690

4%
50%
4%
16%
5%
5%
11%
5%
100%

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/159277/
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Begäran att få disponera delar av det ackumulerade
överskottet för finansiering av utökade antal busskort vid
Bodaskolans evakuering
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kostnaderna för skolskjuts till tillfälliga lokaler för Bodaskolan beaktas vid fastställandet av ackumulerat
resultat i årsredovisningen för 2014.

140626
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-05
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0530 042
Programområde: 3
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-06-25, Christer Johansson

Sida
1(2)
2014-08-18

Dnr 2014/KS0530
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Stadsdelsnämnden Öster

Begäran att få disponera delar av det ackumulerade
överskottet för finansiering av utökade antal
busskort vid Bodaskolans evakuering
Stadsdelsnämnden har den 17 juni 2014 begärt att få disponera 1,8 mnkr av sitt
ackumulerade överskott för att finansiera kostnader för busskort till elever i samband
med Bodaskolans evakuering till Björkängsgymnasiet.
Kommunstyrelsen inser att behovet av skjutsar förändras under den tillfälliga
evakueringen till en annan skolenhet under byggperioden. Skolskjutsreglerna ger en
nämnd möjlighet att beakta särskilda omständigheter. Detta avgörs av nämnden utan
att Kommunstyrelsen tar ställning till själva sakfrågan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet begränsas till frågan om resurstilldelning
med anledning av de ökade kostnader som nämnden förutser. Nämndens
framställning avser att få ett beslut på möjligheten att använda det ackumulerade
överskottet under ombyggnadsperioden 2014 till 2016. Kommunstyrelsen har dock
valt att använda en annan lösning för att finansiera de ökade kostnaderna med
utgångspunkt från den praxis som finns om resurstilldelning till skolskjutsar.
Som bekant är principen för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna en modell
som grundas på invånarantal och social struktur. I något fall görs undantag från detta
på grund av att kostnaderna inte är styrs av de generella bakgrundsfaktorerna.
Skolskjutsarna är ett exempel på detta. För skolskjutsarna gäller att varje nämnd får
resurser med de faktiska beräknade kostnaderna som grund. Men tilldelningen sker
inom ramen för den totala resurstilldelningen till skolan varför storleken på
skolskjutskostnaden påverka den andel som fördelas enligt den generella metoden.
Man kan säga att stadsdelsnämnderna i praktiken har ett solidariskt ansvar för
skolskjutskostnaden.
Om nuvarande praxis bibehålls kommer de ökade kostnaderna för skjutsarna under
2015 resp 2016 att ingå i resurstilldelningen för nämnden för dessa år. Konsekvensen
blir då att Kommunstyrelsen nu behöver ta ställning till de kostnader som avser
hösten 2014.
SDN Öster förde inte fram det nu aktualiserade behovet av ökade skolskjutsar i sitt
budgetförslag för 2014. Kostnaderna blev då inte beaktade i beräkningsmodellen och
kom inte att ingå i nämndernas solidariska ansvar för skolskjutskostnaderna. För att
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lösa detta är Kommunstyrelsen beredd att ta hänsyn till detta vid beräkningen av
ackumulerat resultat för Stadsdelsnämnden Öster i årsredovisningen för 2014. Detta
ger då möjlighet för stadsdelsnämnden att ta beslut om erforderliga skjutsar till de
tillfälliga lokalerna i fd Björkängsgymnasiet. Kostnaderna skall redovisas särskilt i
kommande årsredovisning

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

BESLUT
2014-06-17

1 (1)

2014/SDNO0086
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Kommunstyrelsen

Begäran att få disponera delar av det ackumulerade överskottet
för finansiering av utökade antal busskort vid Bodaskolans
evakuering
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få disponera 1,8
mnkr från nämndens ackumulerade överskott för att finansiera utökade kostnader för
busskort till eleverna i samband med Bodaskolans evakuering till Björkängsgymnasiet.
Nämndens yttrande
Från läsåret 2014 och fram till läsårsstart 2016 är Bodaskolans elever i år 7 -9 evakuerade till
f.d. Björkängsgymnasiet. F.d. Björkängsgymnasiet är en bra lösning då det ges möjlighet att
kunna evakuera samtliga cirka 400 elever till ett och samma ställe under ombyggnadstiden.
Det som nu påkallas inför läsårsstarten 2014 är ett utökat antal elever som är i behov av
skolskjuts. Att kunna erbjuda samtliga elever en trygg och säker skolväg till f.d.
Björkängsgymnasiet ser nämnden som ett viktigt inslag när det gäller Bodaskolans arbete
med att framstå som en attraktiv skola. Genom en generös inställning till busskort
understöds rektorns och skolpersonalens goda arbete under evakueringsperioden.
Som underlag för bedömning av kostnaden har stadsdelsnämnden räknat på alternativet att
350 elever får skolkort med Västtrafik vilket innebär en utökad kostnad på drygt 900 tkr per
läsår.
Stadsdelsnämnden Öster bedömer att den totala kostnaden för de utökade busskorten
hamnar på cirka 1,8 mnkr kronor under evakueringsperioden.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

Göran Carlsson
Tf stadsdelschef

Petter Löberg
1:e vice ordförande

Patric Cerny
2:e vice ordförande
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Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO år 2013
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

2014-07-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0535 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-06-30, Christer Johansson

Sida
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2014-08-18

Dnr 2014/KS0535

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO år 2013
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO)
ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2013 jämte
årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens redovisar ett negativt resultat på -860 148
kronor, och koncernen ett negativt resultat på -834 110 kronor. Balansomslutningen är per
balansdagen cirka 23 miljoner kronor varav 94 % utgör eget kapital.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av stiftelsens och koncernens resultat och ställning.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Förvaltning av stiftelsekapital 2013 samt översyn av regler
Enligt ”Regler för förvaltning av kommunens stiftelser” ska förvaltningsresultat årligen redovisas för
Kommunstyrelsen. Samtidigt ska reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar. I bifogat PM framgår förvaltningen av
stiftelsekapitalet avseende 2013.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2013 läggs med godkännande till handlingarna.

2014-07-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0548 046
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-06-30, Christer Johansson

1 (2)
2014-06-27

Kommunstyrelsen

PM: Förvaltning av stiftelsekapital 2013 samt översyn av regler
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av kommunens
stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt
skall dokumentet omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas
förslag till förändringar.
Förvaltning av stiftelsekapital 2013
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskiljd från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2013 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 62,5 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 62,4 mnkr föregående år. Det bokförda värdet utgörs av
det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och
minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella
marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en
nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2013 års utgång till
69,2 kronor (f å 64,0 mnkr).
Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats
behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2013 har marknadsvärdet ökat med 5,2
mnkr vilket innebär en ökning med 8,1 % (f å 3,8 %). Om hänsyn tas till under året
utdelade medel har värdet ökat med 13,5 %, att jämföra med en ökning på 8,3 % för
det jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot.
Under 2013 har sammanlagt 3,4 mnkr (1,5 mnkr) delats ut till olika ändamål. Den
stora ökningen beror på utdelning ur Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond. Fonden
delar ut medel vart femte år, och 2013 gavs 1,5 mnkr till Kulturnämnden för inköp av
skulpturen Vibration av konstnären Xavier Veilhan.
Förvaltningsresultatet för 2013 är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr), vilket motsvarar en
förräntning med 3,2 % (3,2 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna
förräntning blir utdelningsbar under 2014. Enligt reglerna bör förvaltningen ge en
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årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock
underkastat kravet på begränsat risktagande. I enlighet med gällande riktlinjer placeras
cirka 60 % i räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med
möjlighet att avvika +/- 20 %). Med de låga räntenivåer som råder för närvarande är
det svårt att nå 4 % i avkastning med så stor andel räntebärande papper. Eftersom
kravet på begränsat risktagande är överordnat kan därför en lägre avkastning än 4 %
motiveras, och förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas
avkastningskrav.
Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2013-12-31 framgår av Bilaga 1.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för
fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens
förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av
Svenska Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank
Sjuhärad.
Översyn av regler
Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunstyrelsen förelägga kommunfullmäktige förslag till förändringar.
Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser ändrades 2011 och gäller till och
med 2015. Något behov av ändring i reglerna i år bedöms inte föreligga.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2013 läggs med godkännande till handlingarna

Stadskansliet, Ekonomistyrning

Martin Jakobsson
finanschef

Bilaga 1

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

Bokfört värde
23 279 008
9 221 856
7 465 399
647 865
364 605
21 522 591

Marknadsvärde
25 819 388
10 290 602
8 090 044
748 035
649 115
23 618 835

Förvaltningsresultat
698 734
349 882
232 023
-6 919
5 093
740 200

62 501 324

69 216 019

2 019 013

Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond

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

Bokfört värde

Marknadsvärde

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

20 229 966
24 148 753
24 564 167
23 094 012
23 611 927
25 819 388

Årsresultat

9,3%

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

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

Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond

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

Bokfört värde

Marknadsvärde

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

8 213 709
9 816 902
10 692 857
10 217 119
10 662 934
10 290 602

Årsresultat

-3,5%

-496 531
881 626
528 640
376 760
52 536
492 585

Utdelning
1 951 000
0
0
0
0
1 500 000

H Thorens stiftelse fågelkolonin

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

Bokfört värde

Marknadsvärde

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

6 105 349
7 516 887
7 857 516
7 217 261
7 310 509
8 090 044

Årsresultat

10,7%

-1 037 133
421 358
582 901
461 760
144 272
454 383

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

Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta

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

Bokfört värde

Marknadsvärde

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

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

Årsresultat

-3,4%

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

Utdelning
78 940
0
0
0
0
67 000

Britta och Evald Samens stipendiestiftelse

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

Bokfört värde

Marknadsvärde

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

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

Bokfört värde

Marknadsvärde

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

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

Årsresultat

32,8%

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

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

Övriga stiftelser

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

Årsresultat

11,7%

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

Utdelning
401 951
139 298
829 649
603 233
505 984
1 110 709
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Revidering av avtalet med Trafikverket och Västra
Götalandsregionen om medfinansiering/förskottering av RV27,
Viared-Kråkered.
Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Borås Stad ingick under 2009 tillsammans ett
medfinansierings- och förskotteringsavtal. Då projektet nu beräknas få väsentligt lägre kostnader finner
parterna det rimligt att revidera avtalet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna föreslagen revidering av avtalet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

2014-07-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Annette Carlson
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PM
2014-06-30
Stadskansliet, Ekonomistyrning
Christer Johansson

Dnr
2006/KS0592

Revidering av avtalet med Trafikverket och Västra
Götalandsregionen om medfinansiering/förskottering av
RV27, Viared-Kråkered.
Bakgrund
I syfte att få Trafikverkets planering och genomförande av projekt Rv 27, ViaredKråkered, förverkligat har avtal träffats i olika skeden mellan Trafikverket, Västra
Götalandsregionen (VGR) och berörda kommuner (Borås, Svenljunga och Tranemo)
Efter att kommunerna, med 12 mnkr, och VGR under 2008 hade samfinansierat
Trafikverkets arbetsplaneprojektering stod det i slutet av 2009 klart att projektet inte
kunde prioriteras i VGR: s närmsta vägplaner utan en kommunal medfinansiering och
förskottering.
Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Borås Stad skrev därför i oktober 2009
ett genomförande- och finansieringsavtal om RV 27. Borås Stad åtog sig i detta att
medfinansiera 104 mnkr av projektet, som totalt var kostnadsberäknat till 404 mnkr.
Avtalet innebär även att kommunen erbjöd en finansiell förskottering av hela
projektet, om detta startades senast 2012, fram till dess Trafikverket successivt skulle
tilldelas egna budgetmedel (from 2017).
Avtalet reviderades, i fråga om tidskravet på projektstart, under 2013 med hänsyn till
att arbetsplanen överklagats och att projektet därmed skulle försenas.
Borås Stad har senare träffat ”hängavtal” med Svenljunga och Tranemo kommuner
om såväl medfinansiering som förskottering.
I ett särskilt avtal mellan Borås Stad och VGR har under 2011 avtalats att VGR
ersätter Borås Stad, Svenljunga och Tranemo kommuner med 50 % av de
räntekostnader som uppkommer med hänsyn förskotteringen.
Revidering av ”Genomförande- och finansieringsavtal”
Medfinansieringsavtalet bygger på en projektkostnad på 404 mnkr. Avtalet innehåller
för Borås Stads del inget om kostnadsförändringar i projektet, utöver en indexklausul
som baseras på en allmän prisutveckling.
Det anbud som Trafikverket antagit för totalentreprenaden för Rv27- projektet ligger
på 211 mnkr och speglar en helt annan kostnadsnivå än den som Trafikverket
beräknade som underlag när Borås Stad beslutade om sin medfinansiering.
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Detta innebär projektkostnaderna nu beräknas minska i så stor omfattning i
förhållande till de som kalkylerades vid avtalets ingång, så att parterna är överens om
att avtalet behöver revideras.
Grunderna i en revideringen blir att Borås Stad ursprungligen åtagit sig en
medfinansiering på 104 mnkr av projektets totalt beräknade kostnad på 404 mnkr,
dvs. 26 %. Detta åtagande, 26 %, kommer att bli den andel av projektets slutliga
kostnad som Borås Stad betalar. Förändringen innebär att parterna delar på den
beräknade kostnadsminskningen av projekt Rv 27 i proportion till det ursprungliga
finansieringsåtagandet.
Den revidering av avtalet som parterna är överens om innebär att tidigare punkt 4,
om finansiering, helt ersätts av motsvarande punkt i förslaget till revidering (bilaga)
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom totalkostnaden för projektet inte blir känd förrän efter byggslutet 2016 kan
den ekonomiska effekten av avtalsrevideringen i nuläget bara uppskattas. Vid ett
försiktigt antagande om en slutlig projektkostnad på 300 mnkr skulle
medfinansieringen minska från 115 mnkr (104 mnkr jämte index) till 78 mnkr
Den lägre projektkostnaden innebär, förutom en mindre medfinansiering, också lägre
räntekostnader för förskotteringen av projektet.
Kostnadsminskningarna kommer även Svenljunga och Tranemo kommuner till del
utifrån de avtal som finns mellan dessa och Borås Stad.
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Litterära residens och fristäder i Västra Götaland
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bibliotekschef Åsa Hedberg på Kulturförvaltningen representerar Borås Stad i arbetsmöte om litterära residens och
fristäder i Västra Götaland den 27 augusti.
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Datum 2014-06-26
Diarienummer KUN XXX-2014

Alingsås
Borås
Härryda
Partille
Strömstad
Uddevalla
Åmål

Inbjudan till arbetsmöte om litterära residens
och fristäder i Västra Götaland
Tid
Plats

Den 27 augusti klockan 09.30-12.00
Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Den 19:e juni 2014 bjöd Västra Götalandsregionens kulturnämnd in till ett möte i
Göteborg för samtal och information om att bli en fristadskommun och/eller
residensstad för författare och översättare. Vid det mötet bestämdes att en
tjänstemannagrupp, med politiskt mandat, skulle fortsätta att utreda praktiska,
ekonomiska och tidsmässiga aspekter av såväl delarna som helheten i den tänkta
infrastrukturen.
Regionens kultursekretariat fick uppdraget att sammankalla till detta möte så snart
som möjligt efter sommaren.
(Se bifogade mötesanteckningar.)
Dagordning
09.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Fokus på litterära residens
Fokus på fristäder

Från respektive kommun samt regionens kulturnämnd till mötet
• Tidsaspekter angåendepolitiska beslut och praktisk hantering
• Ekonomi – egen budget, behov av medfinansiärer och regionalt stöd
• Lokalresurser för den tänkta verksamheten
• Personalresurser (internt och externt)
• Övrigt
Då de två verksamheterna kräver lite olika diskussioner och frågeställningar har
vi valt att dela tiden så ni ges en möjlighet att välja fokus. Ambitionen är dock att
skapa synergieffekter och samverkan mellan de båda verksamheterna så vi hoppas
ni har möjlighet och intresse av att närvara hela förmiddagen.
Anmälan om deltagande på mötet den 27 augusti görs till
anna.f.karlsson@vgregion.se senast den 20 augusti. Ange vilken kommun ni
representerar och namn på de som kommer.
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Regionens Hus
462 80 Vänersborg
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Östergatan 1
Vänersborg
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www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se

ÅÅÅÅ-MM-DD

2 (2)

Bakgrund
Kulturnämnden i regionen beslutade 2013 -06-12 om en litteratur- och
läsfrämjandeplan för åren 2013-2015, med satsningar för att stärka litteratur och
läsfrämjande i Västra Götaland. Då det arbetet och genomförandet ofta utförs på
kommunal nivå har fokus från regionens kulturnämnd varit att stärka
infrastrukturen så, att kommunerna får mer stöd och resurser.
Inom ramen för litteratur- och läsfrämjandeplanen har bland annat utredningar om
möjligheterna att etablera litterära residens och fristäder för förföljda konstnärer,
genomförts. Som en följd av utredarnas, den regionala kulturnämndens och
inbjudna kommuners uttryckta intentioner,bör nu idéerna övergå till att
konkretiseras och förverkligas.
Kulturnämnden beslutade 2014-06-11 att ansöka om medlemskap i ICORN, en
internationell organisation som förmedlar fristäder för konstnärer, vars
yttrandefrihet är hotad. Västra Götaland blir därmed den tredje fristadsregionen
tillsammans med Skåne och Toscana. Samtliga partier i kulturnämnden har ställt
sig bakom beslutet att bli en fristadsregion samt satsningarna på litteratur och
läsfrämjande. Göteborg är ännu så länge den enda fristadskommunen.iVästra
Götaland.

Med vänliga hälsningar

Alex Bergström
Ordförande Kulturnämnden
Västra Götalandsregionen

Staffan Rydén
Kulturchef
Västra Götalandsregionen

Anteckningar förda den 19 juni 2014, klockan 10.00 - 12.00. Möte om
litterära residens och fristäder i Västra Götaland.
Närvarande:
Regionens kulturnämnds presidium – Alex Bergström, Lena Jagers – Bladini, Lars Nordström
Alingsås – Johan Edgren, Brita Malmberg
Borås - Lena Palmén
Göteborg – Bibbi Wopenka, Khaled Harara
Härryda – Mats Werner, Karin Brämberg
Partille – Kristina Svensson, Bengt- Ove Boström, Eva Carlsson
Strömstad – Ronnie Brorsson, Gunilla Sandin
Uddevalla – Anneli Högberg, Marita Fagerling
Åmål – Stefan Jacobsson, Frida Stålhandske
1. Bakgrund
Alex Bergström hälsade alla välkomna och berättade kort om anledningen till inbjudan.
Regionens Kulturnämnd har beslutat att ansöka om medlemskap i ICORN-ett internationellt
nätverk med syfte att förmedla fristäder för konstnärer vars yttrandefrihet är hotad. Västra
Götaland blir därmed en fristadsregion. Men att vara fristadsregion förutsätter samverkan
med fristadskommuner.
Kulturnämnden antog 2013 en plan för att stärka och öka insatserna för litteratur- och
läsfrämjandei Västra Götaland. Inom ramen för litteraturplanen låg att utreda möjligheterna
att etablera litterära residens och fristäder i regionen. Utredningen, som gjordes av Carl
Forsberg, har nu överlämnats för vidare politisk beredning.

De kommuner som bjudits in till detta första dialogmöte var de som varit aktuella som
litterära residens och/eller aviserat intresse av att bli en fristadskommun. Alex Bergström
betonade att detta första möte syftade till ömsesidig dialog och informationsutbyte utan
vidare förpliktelser samt att fler och andra kommuner är välkomna att ansluta under resans
gång.

Eira Högforsen, kultursekretariatet, berättade därefter kort om skillnaderna mellan ett
litterärt residens och en fristad.
•

Residenstanken bygger på att ge arbetsro för nationella och internationella författare och
översättare under kortare perioder. En internationell och litterär mötesplats som kan
stimulera och utveckla regionens litterära status och attraktion.

•

En fristad är att vara en röst för demokrati och yttrandefrihet. Man ger skydd till en
fristadskonstnär under två år. Urvalskriteriet är i första hand skyddsbehovet och inte
konstnärlig kvalitet.

De olika koncepten ställer olika krav på resurser och kompetens i kommunerna och på
regional nivå. Regionens ambition är att skapa en infrastruktur som stödjer samverkan och
synergieffekter mellan de två verksamheterna.

2. Fristaden Göteborg
Bibbi Wopenka – kommunikationsansvarig på Göteborgs kulturförvaltning berättade om sina
erfarenheter av att Göteborg varit fristad i flera år. Göteborg var Sveriges första fristad.
Initiativet togs i ett samarbete mellan staden Göteborg och Bok & Bibliotek 1996.

Bibbi beskrev de olika förutsättningar som fristadskonstnärerna, under åren, haft. Några med
mycket stort behov av skydd och anonymitet medan andra haft större behov av introduceras
till kontakter och kulturella sammanhang. Man ska räkna med en hel del praktiskt arbete
med tillstånd, personnummer och skyddsåtgärder i början, då man tackar ja till att ta emot
en fristadskonstnär.
Khaled Harara, nuvarande fristadskonstnär i Göteborg. Han är rapartist från Palestina. Han
berättade om hur han, av en slump, hamnade som fristadskonstnär i Göteborg och om sina
erfarenheter av hot och trakasserier av regimen i Palestina. Han kommer gärna ut till
kommuner och berättar om sina erfarenheter men också som artist.

3. Diskussion.
Rundfrågning var kommunerna befinner sig i nuläget:
Borås vill undersöka frågan vidare och eventuellt ta beslut efter valet.
Partille positiva och ser inget större hinder.
Uddevalla tar redan emot mycket flyktingar och ser inte något problem med att utöka med
en fristadskonstnär.
Strömstad är positiva till residens men behöver tid för att lösa olika praktiska delar samt få
ett beslut.
Åmål har en lokalt stark litterär profil som man gärna utvecklar vidare till residens eller/och
fristad.
Alingsås är intresserade men känner viss osäkerhetnär det kommer till budgeten.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har ambitionen att stödja kommunerna på olika sätt
men kan i nuläget inte sätta en bestämd summa pengar. Det är ju lite avhängigt hur många
kommuner som anmäler intresse av att ingå.

Mötet kom överens om att det är en poäng om man kan bygga samman fristadskonceptet
med internationella litterära residens i en stark infrastruktur med ett centrum och flera
satelliter.
4. Hur går vi vidare?
Förslaget är:
• Arbetsgrupp med tjänstemän som tar fram förslag om:Budget, organisation, lokaler,
kontaktpersoner/koordinatorer och annat praktiskt.
• Tjänstemännen ska ha politiskt mandat att ingå i arbetsgruppen
• Tjänstemannaförslagen hanteras och beslutas i regionens kulturnämnd och i
respektive kommuners kommunstyrelser.
• Arbetsgruppen bör ses så snart som möjligt efter sommaruppehållet
• Regionen kallar till detta möte
• Inbjudan är öppen för regionens samtliga kommuner, så att alla ges samma möjlighet
att anmäla intresse av att bli fristad och/eller litterärt residens i Västra Götaland.

Vid anteckningarna

Eira Högforsen
Regionutvecklare kultur
Västra Götalandsregionens Kultursekretariat
Tfn 070-950 41 33
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Yttrande i mål om tillämpning av Skollagen, Borås
Stad./.Lärande i Sverige AB. Mål 14953-14
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge yttrande enligt upprättat förslag.
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Dnr 2014/KS0162
Ert Dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Förvaltningsrätten i Stockholm

Yttrande i mål om tillämpning av Skollagen, Borås
Stad./.Lärande i Sverige AB. Mål 14953-14
Skolinspektionen har yttrat sig över kommunens överklagande av godkännande av
Lärande i Sverige AB som huvudman för grundskola mm. Med anledning av yttrandet
vill Borås Stad anföra följande.
Skolinspektionen anför: ”När det gäller eventuella segregerande effekter av en friskoleetablering är
det enligt Skolinspektionen inte en sådan påtaglig negativ följd som uttalas i förarbetena till
skollagen”.
Vi vill framhålla att de fall som anges i förarbetena skall ses som en exemplifierande
uppräkning men inte utesluter att det kan finnas andra effekter som kan vara grund
för en bedömning av långsiktiga negativa följder. Vi konstaterar att Skolinspektionen
inte, vare sig nu eller tidigare, ifrågasätter det sakliga i vår bedömning att etableringen
av Erlaskolan kan innebära en risk för ökad segregering.
Skolinspektionen anför: ”Kommunen har inte påvisat, varken i överklagandet eller i yttrande, att
eventuella påtagliga negativa följder skulle kvarstå på sikt…”
Vi vill hävda att detta är ett felaktigt påstående. Vi har påtalat att kommunen nu måste
starta ombyggnader av skolor av bl.a. arbetsmiljöskäl och då måste dimensionera
dessa för att ha kapacitet för att kunna ta emot alla berörda elever eftersom det nu
inte är definitivt klart om någon ytterligare fristående skola kommer att starta. Om
Erlaskolan startar får kommunen dels finansiera denna skola utöver att behöva
finansiera tomma lokaler i egna skolor. Denna effekt kan kvarstå under en lång följd
av år, klart mer än de fem år som är lagstiftningens minsta tidsperspektiv för
långsiktiga effekter.
Skolinspektionen har dessutom framfört att kommunen inte visar att någon skola
behöver läggas ned eller att vissa elever skulle få avsevärt längre resvägar. Detta
påstående är helt rätt. Kommunen har aldrig hävdat att dessa effekter uppstår. Vi
finner det anmärkningsvärt att Skolinspektionen som argument för att avslå
överklagandet hänvisar till något som kommunen aldrig framfört.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Skrivelse
2014/KS0162

Ekonomistyrning
Kommunstyrelsen

Händelse
Ärende:

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående fritidshem,
förskoleklass och grundskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/16

Rubrik:
Inkom datum:

8. Underrättelse från Förvaltningsrätten i Stockholm om att begäran om anstånd i mål nr
14953-14 beviljas
Svarsdatum:
2014-07-09

Ext.organisation:

Förvaltningsrätten i Stockholm

Ext. person:

Adress:
Postnr:

Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Nej

Ärendeinformation
Diarieplan:

611 Grundskola

Handläggare:

Åke Thor/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Diariet, 2014-07-09 15:02
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

----- Vidarebefordrat av Göran Björklund/BKMAN på 2014-07-09 14:27 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Allm A10 - FST <a10.fst@dom.se>
"'Goran.Bjorklund@boras.se'" <Goran.Bjorklund@boras.se>
2014-07-09 14:20
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Anstånd beviljas t.o.m. den 19 augusti 2014
Med vänlig hälsning
Anna Fridén
Domstolssekreterare, Allmänna avdelningen, Förvaltningsrätten
i Stockholm
08-561 68115 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se •
Postadress: 115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1
• Fax: 08-561 680 01 •
www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

Från: Goran.Bjorklund@boras.se [
mailto:Goran.Bjorklund@boras.se]
Skickat: den 8 juli 2014 15:31
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST
Ämne: Begäran om utökad tid för yttrande
Ert mål nr 14953-14
Enhet 10
Borås Stad ./. Lärande i Sverige AB angående tillämpning av
skollagen
Borås Stad har per telefon erhållit anstånd till den 7 augusti
2014 med att yttra sig över handling, aktbilaga 3, i
rubricerat mål.
Borås Stad är en politiskt styrd organisation. Yttrande på
kommunens vägnar avges bara av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 18 augusti, varför
Borås Stad ansöker om ytterligare förlängt tid för att inkomma
med yttrande över aktivlaga 3.

Göran Björklund
T f Kommunchef

FORVALTN~NGSRATTEN
I STOCKHOLM

UIYDERRÄTTELSE Aktbilaga 6
20 14-07-03

Allmänna avdelningen
'-L.-'

Enhet 10

14953-14

Anges vid kontakt med domstolen

Borås Stad
501 80 Borås

Borås Stad .l. Lärande i Sverige AB
angående tillämpning av skollagen

Ni får tillfalle att yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 3
Om Ni yttrar Er ska yttrandet vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten senast
den 24 juli 2014. Ange förvaltningsrättens målnummer som finns längst upp till höger.
Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten.
t%

Veronica Ström, Domstolssekreterare
Te!efon direkt 08-561 68002
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Skolinspektionen
Yttrande
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 STOCKHOLM

Överlämnande av överklagande

Borås kommun har överklagat Skolinspektionens beslut den 28 maj 2014 (dnr
31-2014:939) om att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem i Borås kommun.
Överklagandet har kommit in i rätt tid.
Yttrande över överklagandet

Borås kommun framför i sitt överklagande synpunkter på motiveringarna i
Skolinspektionens beslut. Bland annat ifrågasätter kommunen att Skolinspektionen endast konstaterar att kommunens invändningar mot etableringen inte ar
av den art att ansökan ska avslås samt att Skolinspektionen saknar grund för
sitt ställningstagande i förhållande till 2 kap. 5 skollagen (2010:800).
Skolinspektionen vill med anledning av kommunens överklagande framföra
följande: Skolinspektionen bedömer huruvida det blir påtagligt negativa följder
på lång sikt för eleven eller för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna utifrån bestämmelserna i 2 kap. 5 skollagen. Av förarbetena till
skollagen (prop. 2009/10:165 s. 643) framgår b1.a. att kraven enligt denna bestämmelse får bedömas på samma satt som vid motsvarande bedömning enligt
den gamla skollagen (1985:llOO). I förarbetena till 1985 års skollag anges att
med påtagliga negativa följder avses b1.a. att kommunen skulle tvingas lägga
ned en befintlig skola och detta skulle medföra att avståndet till närmaste skola
avsevärt skulle öka för vissa elever i kommunen (prop. 1995/96:200).Vidare ska
beaktas enligt senare förarbeten, såvitt gäller rekvisiten "på lång sikt" och "för
eleverna" (prop. 2009/10:157 s. 21). Dar framgår bl a. att tyngdpunkten vid
prövningen ska ligga på en helhetsbedömning av samtliga omständigheter som
kan inverka på den aktuella friskoleverksamhetens betydelse för skolväsendet.
Det ar aven viktigt att prövningen görs ur ett elevperspektiv, dvs. elevers möjlighet att välja skola och ha tillgång till ett brett utbud av utbildningar. För att
effekter ska kunna anses uppfylla kravet på att vara "påtagligt negativa" omfat-

Skolinspektionen, Box 23069,104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se

Yttrande
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tas att de antas bestå på längre sikt. Fem år har ansetts vara en överskådlig period i sammanhanget.
De invändningar mot en etablering som kommunen framfört dels i yttrandet
till ansökan, dels i överklagandet handlar om att en etablering av Erlaskolan
skulle innebära att segregeringen i Borås kommun skulle öka, att det finns ett
regeringsprojekt som skulle motverkas genom en etablering av Erlaskolan, att
det skulle uppstå en överkapacitet i nyligen ombyggda skolor som skulle kvarstå på sikt samt att Lärande i Sverige AB inte skulle ha visat i ansökan att de
kommer att få ett tillräckligt elevantal till Erlaskolan. I beslut den 28 maj konstaterade Skolinspektionen att dessa invändningar inte är av sådan art att ansökan ska avslås. Kommunen har inte påvisat, varken i överklagandet eller i
yttrande, att eventuella påtagligt negativa följder skulle kvarstå på sikt eller att
någon av kommunens 40 grundskolor skulle behöva stängas ned och att resvagen för vissa elever i kommunen skulle bli avsevärt längre i och med etableringen. Elevunderlaget i kommunen beräknas dessutom att öka med drygt 800
elever i aktuella åldrar fram till 2017.
Frågan om Erlaskolan kommer att få ett tillräckligt elevantal för att kunna bedriva verksamheten långsiktigt ar inte en del av prövningen kring påtagligt negativa följder utan en del av Skolinspektionens prövning av huvudmannens
förutsättningar. Kommunen har inte talerätt i den del som avser huvudmannens förutsättningar (jämför Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr
1876-11och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3241-05). Nar det galler
eventuella segregerande effekter av en friskoleetablering ar det enligt Skolinspektionen inte en sådan påtagligt negativ följd som uttalas i förarbetena till
skollagen.
Vad kommunen anfört i överklagandet föranleder således inte någon annan
bedömning än den Skolinspektionen redan gjort i sitt beslut. Överklagandet
bör därför avslås.
Skolinspektionen överlämnar harmed till domstolen att avgöra målet.
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Överklagandet, det överklagade beslutet och övriga handlingar i ärendet översändes härmed.

På Skolinspektionens vagnar

Jurist

SP1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Antagande av detaljplan för del av Viskafors, Rydboholm 1:451
m.fl - Sobacken
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Anta detaljplanen för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 m.fl. - Sobacken
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Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för del av Viskafors,
Rydboholm 1:451 - Sobacken
Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken i Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter som behövs för att verksamhetens ska
kunna bedrivas. För verksamheten krävs miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken.
Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt Miljöbalken har frågorna som rör
verksamhetens påverkan på omgivning när det gäller t.ex. utsläpp, buller, lukt mm utretts i
miljökonsekvensbeskrivning. Platsens lämplighet har redan prövats i miljötillståndet.
Miljötillståndet lämnades den 2014-01-20 av Mark- och miljödomstolen (Mål nr M 3552-12).
Miljötillståndet har överklagats och väntar på prövningstillstånd hos Mark- och
Miljööverdomstolen.
Etableringen av ett Energi- och Miljöcenter kräver ett definitivt investeringsbeslut innan
byggnation kan påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 april 2014 godkänt detaljplanen och sänt den till
Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta detaljplanen för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 – Sobacken.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

P14/09

Detaljplan för Viskafors
RYDBOHOLM 1:451 m.fl. - Sobacken
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett energi- och
miljöcenter på Sobacken i Borås Stad. Energi- och
miljöcentret omfattar ett nytt kraftvärmeverk, nytt
avloppsreningsverk, ny biogasanläggning samt
förnyat tillstånd för befintlig avfallsanläggning och
befintlig biogasanläggning. För att göra detta krävs
ett miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken. Eftersom
verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken
har frågorna som rör verksamhetens påverkan på
omgivning när det gäller t.ex. utsläpp, buller lukt med
mera har utretts i en miljökonsekvensbeskrivning
innan tillståndet lämnas. Syftet med detaljplanen är att
tillskapa de byggrätter som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas. Platsens lämplighet har redan
prövats i miljötillståndet.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viskafors, Rydboholm
1:451 m.fl. - Sobacken Borås Stad,
upprättad 31 mars 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter
som behövs för att verksamheten på energi och miljöcentret ska kunna bedrivas. Planen ger byggrätter för
kraftvärmeverk, avloppsreningsverk, biogasanläggning,
avfallsanläggning, biogasanläggning och lager. Platsens
lämplighet och verksamheten prövas i miljötillstånd.
1.2 Planens huvuddrag

Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett energi- och
miljöcenter på Sobacken i Borås Stad. energi- och
miljöcentret omfattar ett nytt kraftvärmeverk, nytt
avloppsreningsverk, ny biogasanläggning samt förnyat
tillstånd för befintlig avfallsanläggning och befintlig
biogasanläggning. För att göra detta krävs ett miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken. Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken har frågorna
som rör verksamhetens påverkan på omgivning när
det gäller till exempel risker, utsläpp, buller lukt och
med mera har utretts i en miljökonsekvensbeskrivning
innan tillståndet lämnas.
Genom en samlokalisering av anläggningarna uppstår
samordningsfördelar genom att energiflöden kan delas
mellan enheterna. På energi- och miljöcentret ska
forskning, högskolor och allmänhet informeras om
verksamheten och dess miljöarbete. Målet är också att
skapa en arena där det lokala näringslivet kan mötas
och utvecklas. Energi- och miljöcenter är ett viktigt
steg för att Borås ska bli en hållbar kretsloppsstad.
1.3 Handlingar

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

Området ligger cirka en mil söder om Borås, och
omfattar befintlig avfallsanläggning på Sobacken.
Planområdet avgränsas i öster och söder av riksväg
41 och Viksvägen i norr som går mellan Rydboholm
och Riksväg 41. Området utgörs av fastigheterna
Rydboholm 1:451 och Rydboholm 1:342 som ägs av
Borås Stad.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Översiktliga planer

I Borås Stads översiktsplan, ÖP06, anges samhällsbyggnadsmål och spelregler för en hållbar utveckling.
Den föreslagna lokaliseringen av ett energi- och
miljöcenter är förenligt med ÖP06.
2.2 Planprogram

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som
godkändes av kommunfullmäktige 18 mars 2010.
Samtidigt gavs uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplan
för utökning av Sobacken. I planprogrammet finns
riktlinjer som delvis frångås i detaljplanen. Bland
annat innehåller detaljplanen ingen marklovplikt för
trädfällning. Detta föreslogs i planprogrammet för att
undvika att området blir synligt från vägen. Eftersom
området kommer att bli en verksamhet som kommunen vill visa upp har denna tanke frångåtts. Det
finns inte heller bestämmelser om dagvattenhantering
eftersom detta liksom många andra frågor redan
regleras i miljötillståndet.
2.3 Gällande detaljplaner

Inom planområdet finns två gällande planer P856
som vann laga kraft 1990 och P886 som vann laga
kraft 1993. Planerna anger att marken får användas
som avfallsanläggning. Dessa planer ska ersättas för
att möjliggöra utvidgningen av verksamheterna med
bland annat avloppsreningsverk och biogasanläggning.
2.4 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-08-24
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för utökning av Sobacken.
2.5 Nationella, regionala och lokala miljömål

Borås Energi- och Miljös syfte är att verksamheten på
energi- och miljöcentret ska vara steg för att Borås ska
bli en hållbar kretsloppsstad. En ny anläggning ska
bidra till att uppfylla kraven på miljöhänsyn bättre
än nuvarande anläggningar. För att få bättre processer
kommer miljöcentrets miljöpåverkan öka belastningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

på platsen men bidrar till att skapa större fördelar
totalt sätt med minskad belastning för kommunen i
stort.
De miljömål som påverkas positivt är t.ex. begränsad
miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning,
giftfri miljö, ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Dessa
miljömål påverkas t.ex. genom bättre rening av
vatten och genom att den nya anläggningen blir mer
energieffektiv.
Borås stad har valt att arbeta med de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden:
hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar
natur. Verksamheten kommer att kunna bidra till att
öka engagemang och kunskap bland barn och ungdomar vilket är kopplat till området hållbara perspektiv.
Anläggningen är också en del utav infrastrukturen i ett
hållbart samhälle med minskad användning av fossila
bränslen.

Vågstation

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Den nya planen kommer att påverka Riksväg 41
positivt då en ny bättre väganslutning till området
kommer att anordnas. Inom området finns ingen
natur som är utpekad som skyddsvärd. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen överskrids inte miljökvalitetsnormer för vatten, luft eller buller.
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten i Viskan
på sträckan Borås till Rydboholm är god ekologisk
status år 2021. För god kemisk status är att normen
ska uppnås år 2015 med undantag för ett antal
kemiska ämnen där året är 2021.
Status för vattenförekomsten bedömdes år 2009
till dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status (frånsett kvicksilver). Bedömningen för kemisk
status baseras på de undersökningar som gjorts på de
förorenade sedimenten nedströms Borås. Miljödomen
kommer att garantera att ekologisk status inte påverkas
negativt, när det gäller övergödning, miljögiftseffekter
eller vattnets fysiska förutsättningar.
Miljökonsekvensbeskrivningen kan sammanfattas med
att verksamhetens påverkan på människors hälsa eller
miljön kan begränsas med skyddsåtgärder. Läs mer om
slutsatserna från miljökonsekvensbeskrivningen under
rubriken konsekvenser.

Lakvattendamm

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

Området är kuperat och skogbeklätt. Stora delar
utgörs av barrskog av varierande ålder med genomgående våtmarker med sumpskog. Inventeringen visar
att naturvärdena är överlag låga men värdefulla inslag
finns framförallt i sumpskogsområdena. Dessa kommer inte påverkas av verksamheten.
Högre naturvärden jämfört med en traditionell
barrskog råder i delar av området där det är våtmarksområden. Den identifierade sumpskog hyser olika
biotoper och innehar livsmiljöer för många olika typer
av växter och djur, både inom sumpskogens utbredning men också i dess utkanter.
Området består av växlande myrmark och äldre träd.
Inom området förekommer lokaler med flertalet vindfällor och mycket död ved samt en hel del tickor. Det
finns en idegran i området och de är fridlysta i länet.
Området naturvärdesklassades inte under Skogsvårdsstyrelsens tidigare sumpskogsinventering av området.
Skogsvårdsstyrelsen bedömer dock inte skogen var av
särskild vikt för bevarande och därmed bedöms inte
ytterligare utredning av skogsområdet behövas.
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4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Sydöstra Rydboholm, ca 1 km väster om Sobacken, är
ett riksintresse för kulturmiljövården. Vid hundkapplöpningsbanan norr om området finns en kulturhistorisk lämning i form av fossil åkermark. Inom området
finns lämningar med RAÄ-nummer Kinnarumma 55
som är en stensträng av röjningssten från intilliggande
åkermark. Vägen som projekteras i området ska anpassas så att så liten skada som möjligt sker på lämningen.
Längs bäcken finns en kvarnplats, bestående av
stenfundament RAÄ-nummer Kinnarumma 54.
Nuvarade infart till Kennelklubben

4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bebyggelse

Sobacken ligger ca 8 km söder om Borås tätort och
sedan 1991 finns här en miljöanläggning, bl.a. en
biogasanläggning, mottagning och sortering av avfall
samt deponiverksamhet. Placeringen av kraftvärmeverket och avloppsreningsverket är planerat att ske direkt
nord - nordväst om befintlig verksamhet.
Närmaste bostad finns ca 400 m väster om Sobacken
och inom 1 km radie finns ca 20 bostäder. Drygt 1 km
väster om Sobacken ligger orten Rydboholm med en
mer sammanhållen bebyggelse.
4.2.2 Arbetsplatser, offentlig- och kommersiell service

Sobacken är en arbetsplats med ca 70 anställda. När
anläggningen är färdig bedöms verksamheten ha ca
200 anställda. Inom området finne ingen offentlig
eller kommersiell service.
4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

En ny utfart planeras för att ge bättre kapacitet i
infarten till området samt separera persontrafik och
lastbilstrafik inom området. Befintlig infart till området mot Riksväg 41 kommer att stängas. Istället skapas
en ny och mer trafiksäker lösning ca 350 meter norr
ut. Den nya utfarten kopplas till Töllesjö Kennelklubb
och vägen mot Rydboholm. Därmed kan kennelklubbens nuvarande utfart stängas och antalet utfarter på
Rv 41 minimeras. Befintlig tillfart görs om så att den
kan fungera som räddningsväg för Räddningstjänsten.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Kommunens ambition är att det i samband med
ledningsdragningen till Sobacken även ska finnas
möjlighet att anlägga en gång- och cykelbana till
Sobacken och på vissa sträckor samförlägga ledning
och cykelbana från centrala Borås till Sobacken.
4.3.3 Kollektivtrafik

I samband med att detaljplanen görs om för att
utvidga verksamheten på Sobacken kommer även fler
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Nuvarande infart till anläggningen Sobacken

arbetstillfällen att skapas. I Borås Energi- och Miljö
ABs arbete att bli mer hållbara är det också viktigt att
det finns möjlighet för dem som arbetar att välja att
åka kollektivt till jobbet. I samband med detta bör
befintliga busshållplatser i området ses över och göras
mer trafiksäkra.
4.3.4 Parkering

Parkering ska ordnas på kvartersmark.
4.3.5 Angöring/utfarter/varumottagning

Angöring, utfarter och varumottagning kommer att
ske mot en ny väganslutning.
4.4 Geologiska och hydrologiska förhållanden

Berggrunden i området utgörs av gnejs. Jordarterna
består i huvudsak av morän på berg som lokalt
överlagras av torv.
Jordlagret i Sobacken utgörs huvudsakligen av sandigmoig morän d.v.s. den är måttligt vattengenomsläpplig. Inom höjdryggarna är moräntäcket relativt
tunt. I områdets östra del finns ett begränsat stråk av
isälvsmaterial bestående av sand och grus.
För kontroll av grundvattennivåerna i berg och jord
finns flera observationsrör i området. Höjdpartiet
vid Högeråsen har sannolikt betydelse för grundvattenbildningen i området. Höjdplatån utgör en
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vattendelare i terrängen där grundvattnets trycknivå
i denna del upprätthåller den balans som finns i
området och som ger en grundvattenströmning åt
sydost. I miljökonsekvensbeskrivningen som hör till
miljötillstånden finns en beskrivning av geologiska och
hydrologiska förhållanden.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Kraftvärmeverket

Befintliga biopannor på Ryaverket är från 1960-talet.
Sedan dess har pannorna konverterats till dagens fliseldade biopannor. Successivt har effektiviteten minskat
i pannorna och underhållsinsatserna ökat. Det planerade kraftvärmeverket kommer att vara biobränsleeldat
och anläggningen kommer att producera fjärrvärme
och grön el. Inkommande bränsle till kraftvärmeverket
kommer att utgöras av biobränsle t.ex. spån, flis, grot
(grenar och toppar), stubbar samt åkerbränsle.
4.5.2 Avloppsreningsverket

Det nuvarande avloppsreningsverket vid Gässlösa
byggdes 1934 och i dag finns inga kapacitetsmarginaler kvar, varken tekniskt eller tillståndsmässigt. Kapaciteten behöver utökas så att inte stadens utveckling
begränsas. Anläggningen är sliten med ökade underhållskostnader som följd. Ett nytt avloppsreningsverk
möjliggör också att verksamheten blir mer rustad för
framtida krav, såsom läkemedelsrester, klimatförändringar och återföring av slam till jordbruk.
4.5.3 Biogasproduktion

Vid en samlokalisering på Sobacken kommer biogas
att produceras från biologiskt hushållsavfall och från
avloppsslam på samma plats. Detta kommer att leda
till en effektivare produktion såväl ekonomiskt som
miljömässigt och driftsäkerhetsmässigt.

4.5.4 Avfallsanläggningen

Nuvarande miljöanläggning, d.v.s. avfallsanläggningen
och dess biogasproduktion integreras även de i
tillståndsprövningen. Skillnaden när det gäller avfall
är i att det tillkommer mottagning och behandling av
askor samt deponering av farligt avfall som inte skett
tidigare. Mottagna och behandlade avfallsmängder
ökar från tidigare tillståndsbeslut, framförallt behandling av förorenade massor. En kretsloppspark kommer
att etableras inom energi- och miljöcentret.
4.6 Störningar

Kommunens bedömning är att samordningen av dessa
verksamheter ska kunna göras utan att störningarna i
området ökar. Redan idag har Borås Energi- och Miljö
regelbundna möten med närboende för att förvissa sig
om att luktstörningar i området begränsas.

5. Planbestämmelser
5.1 Allmänna platser

I detaljplanen finns delar av riksväg 41 planlagd som
Genomfart. Detta område är en rest från tidigare
gällande detaljplan. Området kommer även i fortsättningen att vara del av Trafikverkets vägområde. Inom
området kommer även den gamla avfarten att byggas
om till en räddningsväg för Räddningstjänsten som
kan nyttjas i nödfall.
5.2 Kvartersmark

Inom hela planområdet tillåts J - industri, K - kontor
(ej hotell) och U - lager. Detta för att ge planen en
flexibel användning för framtiden. Bestämmelsen J
industri tillåter all slags industriproduktion.
Syftet med bestämmelsen K är att tillåta kontor för
befintlig samt utvidgad verksamhet. Inom kontor ryms
normalt hotell men det är inte tillåtet i planområdet.

Framtidsbild, hur området kan komma att se ut.
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Bestämmelsen U gör att det inom planen är tillåtet
med lagerbyggnader och upplag av t.ex. bränsle.
Inom hela planområdet tillåts användningen E
teknikanläggning som är planens huvudsyfte det vill
säga att tillåta anläggningar för till exempel värme,
vatten, avlopp och avfall.
De platser som är markerade med E betyder det som
vanligen ryms inom bokstaven E tekniska anläggningar. Siffran efter E visar vad som dessutom tillåts t.ex.
kraftvärmeverk, avfallsverk eller avloppsreningsverk
och biogasanläggning.

Utformningsbestämmelsen högsta totalhöjd i meter
syftar till att begränsa totalhöjden. Höjderna är
generöst tilltagna för att tillåta höga skorstenar inom
området.
5.4 Administrativa bestämmelser

Platsen markerad med E1JKU har användningen
teknikanläggning, kraftvärmeverk, kontor, industri
och lager.

I den södra delen av planområdet finns en privatägd
fastighet som heter Kinnarumma-Fagerhult 4:2 som är
planlagd i detaljplan P856. Eftersom fastigheten inte
ska ingå i anläggningen för Sobacken ska den delen
av detaljplan P856 upphävas. Resterande del av P856
ersätts av denna detaljplan.

Bestämmelsen E2JKU tillåter teknikanläggningar med
avfallsanläggning, industri, kretsloppspark, kontor och
lager. Kretsloppsparken ryms inom industriändamålet
och får dessutom ha kompletterande handel och
service. Exempel på detta kan vara ett café som en del
av kretsloppsparken.

Genomförandetiden är 10 år från den dagen då
planen vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills den
upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Syftet med
genomförandetiden är att reglera vilka skyldigheter
och rättigheter som planen medför för markägarna
och kommunen.

På platsen med bestämmelsen E3JKU är det tillåtet
med teknisk anläggning avloppsreningsverk, biogasanläggning, industri, kontor (ej hotell) och lager.

I planområdet behöver verksamhetsutövaren inte söka
bygglov för att uppföra skärmtak eller för uppställning
av containrar. Det finns heller inget krav för att söka
marklov för att anlägga parkeringsplatser eller dammar.

5.3 Egenskapsbestämmelser

I planen finns en bestämmelse som reglerar att 40
procent av fastigheten får bebyggas vilket betyder att
60 procent av marken ska lämnas obebyggd.
Bebyggelseförbud gäller inom 50 meter från riksväg
41 räknat från vägkant. Undantaget från bebyggelseförbudet är konstruktion t.ex. en bro eller tunnel
för gående. Syftet med bestämmelsen är att skydda
riksintresset så att ingen bebyggelse stör vägens funktion. Dessutom ska planen medge en konstruktion för
passage över vägen. Hur en sådan utformas i framtiden
får då regleras i överenskommelse med Trafikverket.
Marken som är markerad med prickar får inte bebyggas. Även marken inom 50 meter från riksväg 41 har
bebyggelseförbud. Det är däremot möjligt att bygga
gångbro eller tunnel för att gående säkert ska kunna ta
sig över vägen.
Bestämmelsen n1 reglerar att det ska finnas minst
30 meter vegetationsskydd runt områdets södra del.
Vegetationen kan bestå av buskar eller träd och ha
till syfta att begränsa verksamhetens påverkan på
landskapet.
På de platser som är markerade med utfartsförbud, får
inte utfart ordnas. Dessa bestämmelser syftar också till
att garantera säkerhet och funktion på riksväg 41. Det
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finns ett utfartsförbud på den befintliga infarten som
ska stängas. Vid händelse av nödsituation ska räddningstjänsten kunna nyttja den befintliga utfarten.

Bestämmelsen att kommunen inte är huvudman
för allmän plats betyder i detta fall att kommunen
inte kommer att vara ansvarig för skötsel av vägarna
efter att de färdigställts. Riksväg 41 kommer även i
fortsättningen att skötas av Trafikverket och den nya
anslutningen (utanför planområdet) till Rydboholm
kommer även i framtiden att skötas av kommunen.

6. Konsekvenser
6.1 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser

Planerna på Sobacken ligger är en viktig del i kommunens arbete att ligga i framkant i hållbarhetsfrågor.
Planen möjliggör även för produktion av mer grön el
och bättre rening av vatten.
6.1.1. Störningar

Det finns inget behov av störningsskydd i detaljplanen. Skydd mot störningar regleras i miljötillståndet.
6.2. Miljökonsekvensbeskrivning

I detta stycke återges delar av det som lyfts som särskilt
viktiga i miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör
miljötillståndet.
6.2.1 Geologiska och hydrologiska förhållanden
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Placeringen av de nya verksamheterna inom Sobacken
innebär att viss plansprängning måste ske vilket kan
påverka nuvarande flödesriktning på lakvattnet.
Genom att infiltrera insamlat och renat dagvatten
under de nya verksamheterna kommer grundvattendelaren att stabiliseras och strömriktningen av befintliga
flöden genom den nuvarande geologiska barriären att
bestå. Konsekvensen av förändringarna i hydrologin
bedöms som måttlig, d.v.s. påverkan på människors
hälsa eller miljön kan begränsas med skyddsåtgärder.
6.2.2 Utsläpp till vatten och vattenavrinning

Planområdet ligger inom Viskans avrinningsområde
och syftet är att bygga ett avloppsreningsverk för
en bättre rening. I samband med verksamhetens
miljötillstånd har utredningar gjorts angående utsläpp
av renat avloppsvatten i Viskan. Utredningarna säger
att miljökvalitetsnormerna i Viskan inte kommer att
överskridas och de planerade åtgärderna bedöms inte
äventyra Vattenmyndighetens mål för vattenförekomsten d.v.s. att nå god ekologisk status år 2021. För
vissa kemiska ämnen ska kemisk status uppnås 2021.
Det är ämnen som är kopplade till de förorenade
sedimenten i Viskan uppströms och berör inte den nya
anläggningen.
Hanteringen av samtliga vattenströmmar inom
verksamhetsområdet kommer att regleras i miljötillstånd. De slutgiltiga villkoren för hantering av
dag-, lak-, grund- och rejektvatten inom det samlade
verksamhetsområdet har Mark- och miljödomstolen
skjutit upp. Dessa frågeställningar ska i samråd med
tillsynsmyndigheten hanteras i så kallade prövotidsutredningar. Resultatet av utredningarna samt förslag
på slutgiltiga villkor ska redovisas till Mark- och
miljödomstolen senast den 1 april 2017. Domstolen
fastställer därefter slutgiltiga villkor. Eftersom frågorna
kommer att regleras i miljötillstånd regleras de inte i
detaljplan.
6.2.3 Utsläpp till luft

Verksamheterna vid det nya Energi och Miljöcentret
kommer att medföra ökade utsläpp till luft bl.a. av
luktstörande ämnen.
Anläggningarna kommer att upprustas med effektiv
reningsteknik av såväl luktreduktion som utsläpp till
luft. Effekterna för närboende bedöms som jämförbara
med dagens situation avseende lukt. Miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar kommer inte att
överskridas och inte heller socialstyrelsens riktlinjer
avseende lukt.
I miljötillståndet regleras utsläppskrav som bolaget
inte får överskrida. Där ställs även krav på luktpåverkan som t.ex. att Borås Energi och Miljö ska fortlö-

pande gå igenom anläggningen och verksamheterna i
syfte att identifiera luktkällor och se till att olägenheter
inte uppkommer. Om detta trots allt uppkommer, ska
bolaget omedelbart i samråd med tillsynsmyndigheter
vidta skyddsåtgärder.
6.2.5 Naturmiljö

Delar av skogsområdet norr om nuvarande Sobacken
kommer att tas i anspråk. I området finns en sumpskog som kommer att påverkas av exploateringen.
Sumpskogen har inte särskilt pekats ut i Borås
Stads naturinventeringar eller av Skogsstyrelsen.
Kompensationsåtgärder, som t.ex. småvatten, kommer
att göras för att skapa nya livsmiljöer för grodor och
paddor. Omgivningarna kring energi- och miljöcentret
kommer fortsatt att bestå av skog- och myrmarker.
6.2.6 Risk, säkerhet och kemikalier

Inom energi- och miljöcentret sker hantering av
ämnen och framställning av produkter som t.ex.
ammoniak, flytande naturgas och produktion av
biogas som medför att verksamheten riskklassas som
en s.k. Seveso-anläggning av den lägre kravnivån. De
största riskerna som identifierats är intrång av tredje
man inom anläggningen. Övriga risker kan bl.a. vara
längre strömavbrott vilket leder till bräddning av
avloppsvatten, brand i någon verksamhet som kan leda
till explosion eller annan störning av verksamheten,
brand i bränslelager etc. Bedömningen är att konsekvenserna vid energi- och miljöcentret är måttliga om
inga skyddsåtgärder genomförs och liten om sådana
genomförs t.ex. instängsling av området.
6.2.7 Energi

Verksamhetsutövarens tillgång till reservaggregat för
elkraft eliminerar i stort sett risken att anläggningen
skulle sluta att fungera på grund av elavbrott.
6.2.8 Avfall och restprodukter

Massorna som uppkommer från exploateringen
kommer i första hand att hanteras inom bolagets egen
anläggning på Sobacken så som Borås Stads avfallsplan
och renhållningsordning föreskriver. Totalt bedöms
mellan 500 000 kubikmeter massor behöva schaktas
eller sprängas bort. En dela av massorna kommer
att användas för att fylla och jämna ut men troligen
kommer stora massor att behöva avyttras.
6.2.9 Landskapsbild

Etableringen av energi- och miljöcentret på Sobacken
kommer att få effekter på landskapsbilden. Kraftvärmeverket kommer att bli väl synligt från bland annat
Riksväg 41 och ska därmed leva upp till högt ställda
krav på arkitektonisk gestaltning. Kraftvärmeverket
och avloppsreningsverket ska utformas med öppen

ANTAGANDE

13

utformning vilket möjliggör ljusinsläpp, utblickar
och att verksamheten går att uppfatta utifrån om man
vistas på Sobackens område. Mellan byggnaderna och
vägen ska det även i fortsättningen finnas en skogsridå.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
7.2 Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
7.3 Handläggning

Planen avses antas av Kommunfullmäktige.
Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.
Planen innebär endast att nya byggrätter tillskapas på
Sobacken. Miljötillståndet som är det som reglerar
verksamheten handläggs i en separat process. Planen
bedöms vara förenlig med översiktsplanens samhällsbyggnadsmål och spelregler. Innan underrättelse om
det färdiga förslaget sänts ut har samråd skett med
berörda sakägare.
7.4 Planavgift

Planavgift ska ej debiteras vid bygglov. Plankostnaden
fastläggs i planavtal.
7.5 Planunderlag

Utredningar avseende miljökonsekvensbeskrivning för
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för energioch miljöcenter EMC Sobacken utgör planunderlag.
7.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

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

Detaljplan för Viskafors, Rydboholm
1:451 m fl. Sobacken Borås Stad. upprättad 31 mars 2014.
1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplan är upprättat på initiativ från kommunen.
Det övergripande syftet med det nya detaljplanen är
att möjliggöra byggandet av det anläggningar som
inryms i det energi – och miljöcentrum som skall
skapas.

2.1. Tidplaner
Detaljplanarbetet sker med enkel planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd

4 kvartalet 2013

Granskning

1 kvartalet 2014

Antagande

2 kvartalet 2014

Laga Kraft

2 kvartalet 2014

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås
Stad.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Anders Johansson

planchef

planarkitekt
Kristina Axelsson
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning

2.2 Genomförandetid
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2.3. Ansvarsfördelning

3.3. Fastighetsbildning

Inom kvartersmarken ansvarar Borås Energi och Miljö
för genomförandet.
Trafikverket tar fram vägplan och bygghandling för
den nya väganslutningen till väg 41 från Sobacken
inklusive utfarten från hundkapplöpningsbanan.
Även handling för borttagande av befintlig utfart från
återvinningsstationen ska ingå.
Efter godkänd slutbesiktning tar Trafikverket ansvar
för framtida drift av de delar av vägombyggnaden som
ingår i vägområdet för den allmänna vägen.
Kommunen tar då ansvar för framtida underhåll av de
delar av vägombyggnaden som faller utanför vägområdet för den allmänna vägen

Kvartersmark inom detaljplaneområdet skall bilda
en fastighet. Del av Rydboholm 1:1342 skall således
överföras till Rydboholm 1:451 genom fastighetsreglering.
Anläggningar kommer att vara slutpunkt för ett antal
ledningar/kablar som kommer norrifrån från staden.
Rättigheten att bibehålla dessa skall enligt nuvarande
planer säkras med ledningsrätt.
Det finns ingen fastighetsgräns mellan marken som
är planlagd som huvudgata och kvartersmark. För att
fastigheten ska stämma överens med detaljplanen krävs
därutöver att allmän plats vid dess östra gräns skiljs
ifrån kvartersmarken t.ex. genom avstyckning.
3.4 Ekonomiska frågor

2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen har ej kommunalt huvudmannaskap

3. Fastighetsrättsliga frågor

Samtliga utgifter, enligt avtal mellan Borås Stad och
Trafikverket, som åvilar Borås Stad ska i alla delar
övertagas av Borås Energi och Miljö.
Borås Stad vidare debiterar dessa utgifter till Borås
Energi och Miljö.

3.1. Gällande Detaljplan

Huvuddelen av planområdet ligger redan idag inom
områden som är avsatt för industri (avfallsanläggning)
Detaljplan för del av Dammen 1:1 upphör att gälla.
3.2. Markägande och avtal

Kommunen äger all mark inom det område som
även fortsättningsvis skall vara detaljplanelagd. Den
befintliga avfallsanläggningen är upplåten till Borås
Energi och Miljö genom markupplåtelse avtal. Strax
utanför detaljplanområdet finns ett område som är
utarrenderat till en hundklubb. Arrendet löper på ett
år i taget och med sex månaders uppsägning.
Ett avtal kommer att tecknas mellan Kommunen och
Trafikverket som reglerar projektering, byggande, drift
och underhåll samt finansiering för den nya väganslutningen till väg 41.
Mellan Kommunen och Borås Energi & Miljö
skall avtal upprättas som reglerar de kostnader som
uppkommer i samband med Trafikverkets projektering
m.m. Kommunen vidarefakturerar Borås Energi &
Miljö för framtagandet av projekteringshandlingar
såsom vägplan och bygghandlingar. Avsikten är att
Kommunen inte ska bära några kostnader i detta
projekt.
Om hundklubben arrende påverkas av ombyggnad
av vägarna kan inte bedömas förrän projektering och
dylikt genomförts.

Detaljplanen bedöms inte medföra några exploateringskostnader för Borås Stad.
Samtliga kostnader oavsett det rör byggande av
anläggningen, omdragningar av vägar och tillfarter,
fastighetsbildning etc. skall betalas av Borås Energi
och Miljö AB.
Eventuell GC-väg på kommande ledningsområde
ingår inte i detaljplanen.
Kommunen kommer inte att få några intäkter vid
genomförandet av detaljplanen.

4. Tekniska frågor
Borås Energi och Miljö har ansvar för projektering och
byggande av den nya anläggningen.
Trafikverket har ansvar för att projektera och bygga
om vägar och tillfarter.

5. Övrigt
Den planerade anläggningen kräver miljötillstånd.
Detta söker Borås Energi och Miljö AB i särskild
ordning.

Markavdelningen
Carol Jarpa de Emilson
Projektledare/ exploateringsingenjör
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Utlåtande
Upprättad den 31 mars 2014 med
avseende på Detaljplan för Viskafors
Rydboholm 1:451 m.fl. Sobacken,
Borås Stad
1. Handläggning
Detaljplanen föregicks av ett planprogram som
godkändes av Kommunfullmäktige 18 mars 2010.
Detaljplanen var på samråd mellan 29 oktober och
2 december 2013. Granskningen skedde mellan 20
februari och 25 mars 2014 och annonserades i Borås
Tidning. Berörda markägare har underrättats med
brev. Under såväl samrådstiden som granskningstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och
varit tillgängliga på kommunens hemsida. Inkomna
synpunkter under granskningen har resulterat i
redaktionella ändringar på några punkter.

2. Sammanfattning
11 remissinstanser har framfört synpunkter under
granskningstiden. Inga berörda sakägare har under
granskningstiden inkommit med erinringar mot
förslaget.
15 remissinstanser har framfört synpunkter under
samrådstiden. Inte heller under samrådet inkom några
erinringar på förslaget från berörda sakägare.
I samrådet inkom nio skrivelser från åtta övriga
intressenter. Det var synpunkter från boende i Rydboholm samt intresseföreningen Framtid Rydboholm.
Synpunkterna från de övriga intressenterna berör
främst miljötillståndet och den verksamhet som ska
bedrivas på platsen. Dessa synpunkter kommenterades
i samrådsredogörelsen.
De inkomna yttrandena från remissinstanser och
övriga är sammanfattade för att lättare skapa en
överblick över inkomna synpunkter.
2.1 Ändringar av planförslaget

Sedan granskningen har mindre justeringar av
plankartan gjorts i form av redaktionella ändringar.
Exempelvis har utfartsförbudet justerats för att bättre
stämma överens med intilliggande plan.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
- att godkänna utlåtandet som sitt eget samt
- att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.
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Remisspart

Svar datum

U01

Kommunstyrelsen

2014-03-31

U02

Länsstyrelsen

2014-03-25

U03

Traﬁkverket

2014-03-24

U04

Tekniska nämnden

2014-03-21

U05

Lantmäterimyndigheten

2014-03-24

U06

Miljö- och konsumentnämnden

2014-03-06

U07

Borås Elnät

2014-03-25

U08

Västtraﬁk

2014-03-21

U09

Stadsdel Väster

2014-03-28

U10

Polismyndigheten

2014-03-24

U11

Kulturnämnden

2014-03-31

Övriga

Svar datum

Boende på Sörryavägen

2014-02-23

U12

3. Synpunkter under granskningen
3.1 Remisspart
U01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot granskningsförslaget av detaljplanen.
U02 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i
strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
De synpunkter som tidigare framförts i ärende har i
allt väsentligt beaktats
Energi- och Miljöcentret omfattar ett nytt kraftvärmeverk, nytt avloppsreningsverk, ny biogasanläggning
samt förnyat tillstånd för befintlig avfallsanläggning
och befintlig biogasanläggning. För att göra detta krävs
ett miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken. Eftersom
verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken
har frågorna som rör verksamhetens påverkan på
omgivning när det gäller till exempel risker, utsläpp,
buller, lukt och med mera utretts i en miljökonsekvensbeskrivning kopplat till tillståndsprövningen.
Under förutsättning att beslut i tillståndsprövning för
verksamheter i planerat detaljplaneområde följs har
Länsstyrelsen inga synpunkter på detaljplanen.
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U03 Trafikverket

Kommunen har haft tidigt samråd med Trafikverket
angående föreslagen verksamhet. Arbetet om avtalet
som kommer att tecknas mellan kommunen och
Trafikverket som reglerar projektering för nya väganslutningen har pågått under 2013/2014.
2013-11-28 yttrande Trafikverket att under förutsättningen att avtalet undertecknas med kommunen ser
Trafikverket försiktigt positivt till föreslagen detaljplan
och planerade åtgärder längst väg 41 om skorstenarna
placeras minst 100 meter från vägen och bebyggelsefritt avstånd av 50 meter uppnås.
Trafikverket behövde komplettering för att ta ställning till vilka avstånd som är lämpliga för byggbar
mark på grund av farligt gods längst väg 41. (TRV
2013/78100).
Närmast väg med statlig väghållning är väg 41 direkt
intill. Högsta tillåtna hastighet läns väg 41 är enligt
NVDB i dagsläget 90 km/tim, väg 41 är utpekad som
riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken.
Väg 41 är utpekad i NRL när (näringslivs transportnät) som betyder att vägen är prioriterad för tung
transport. Enligt Trafikverkets mätningar (stickprover)
från 2010 är antal fordonsrörelser längst vägen strax
över 8 500 fordon per dygn, varav över 1 000 lastbilar.
Åtgärder för att öka trafiksäkerhet p.g.a. ökad tung
trafik år planerat i samråd med Trafikverket. Trafikverket kommer att ta fram projektering för detta efter att
avtal med kommunen tecknas med Trafikverket.
Trafikverket ser positivt till bebyggelseförbud som
gäller inom 50 meter från väg 41 räknat från vägkant.
Bebyggelsefritt avstånd ska regleras på plankartan.
Väg 41 är utpekad som transportled för farligt gods i
enlighet med § 3:8 Miljöbalken. Enligt Länsstyrelsens
policy skall en riskanalys utföras för nyetableringar
inom 150 m från denna typ av trafikled. Planens
riskanalys visar att bebyggelsefritt avstånd i plane är
tillräckligt skydd.
Det är under förutsättning att ett avtal undertecknas
med kommunen som Trafikverket kan ta fram vägplan
och bygghandling för den nya väganslutningen till väg
41 från Sobacken. Kommunen har ansvar att samverka
med Trafikverket under processen.
Arbetstillfällen ökar på Sobacken och anser Trafikverket fortfarande att det angeläget att busshållplatsernas
läge regleras i detaljplanen för att öka trafiksäkerheten
och kommer till utförande så att trafiksäkerheten ej
försämras.

Under förutsättning att avtalet omprojekteringen och
senare ett avtal om vägplanen och byggnation undertecknas med Kommunen ser Trafikverket positivt till
föreslagen detaljplan och planerade åtgärder längst väg
41.
Kommentar

Busshållplatsens läge är inte önskvärt att reglera i plan
eftersom det minskar möjligheten att flexibelt planera
busstrafiken.
Avtal kommer att tecknas mellan Borås Stad och
Trafikverket.
U04 Tekniska nämnden

Ingen erinran utöver de synpunkter som framfördes
vid samrådet.
U05 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har ingen särskild synpunkt i
samband med granskningsskedet.
U06 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
U07 Borås Elnät AB

En byggrätt behöver finnas för Borås Elnäts 130kV
mottagningsstation (el) vilken distribuerar den el som
kommer att produceras samt för att försörja EMC
med el vid behov. För anslutning av Borås Elnäts
kommande 130/10 kV transformatorstation, inom
planområdet, skall utrymme för kabelschakt beaktas.
130 kV kabel med tillhörande jordlina samt fiberkabel
kommer att förläggas mellan transformatorstationen
och utmed Riksväg 41 i södergående riktning och
anslutas till Vattenfalls kommande transformatorstation Sohem i anslutning till deras befintliga luftledning ca. 2 km söder och Sobacken. Vi föreslår därför
ett område (u-område) längsmed västra sidan av Rv.
41 för kablaget till Sohem.
Även i norrgående riktning (mot staden) kommer
ett stråk bestående av 130kV kablar med tillhörande
jordlina, fiberkabel samt manöverkablar att förläggas
utmed Riksväg 41 vilka i andra ändan kommer att
anslutas till Borås Elnäts kommande stationer Kråkered samt Vinrankan på Göta. Detta behöver beaktas
inom detaljplaneområdet.
Stadsnät har befintliga ledningar på fastigheten
Rydboholm 1:451. Eventuellt flytt av ledningar skall
beaktas av initiativtagaren. För övrigt ingen ytterligare
erinran
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.

ANTAGANDE
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Kommentar

U11 Kulturnämnden

Detaljplanen ger mycket goda möjligheter att uppföra
en mottagningsstation.

Kulturnämnden har i tidigare yttrande daterat den 2
december 2013 påpekat vikten av hänsyn till riksintresseområde för kulturmiljön samt fornlämningarna.
Hänsynstagande anses tillgodosett.

Det finns inte tillräckligt starka skäl att slå fast ledningens sträckning i planen. Det ligger i fastighetsägarens intresse att ledningen dras över fastigheten och
därmed behöver planen inget u-område. Detaljplanen
förhindrar inte att ledningen dras längsmed Rv 41.
Ledningsägaren bör söka ledningsrätt.
U08 Västtrafik 2014-03-21

Västtrafik har tagit del av detaljplanen och hänvisar till
tidigare svar (26 november 2013).
Västtrafik yttrade då att: I samband med ombyggnationen kan Västtrafik se över hållplatsernas placering.
Att lägga till fler hållplatser längs sträckan kommer
troligtvis inte att bli aktuellt. För linje 450 som
trafikerar området är restiden en viktig faktor och
därför behöver antalet hållplatser begränsas.
Kommentar

Fortsatt dialog mellan Borås Stad och Västtrafik
angående en eventuell flytt av hållplatser är önskvärd.
Placeringen kommer ej att låsas i plan.
U09 Stadsdel Väster 2014-03-28

Vid samrådet har det inkommit synpunkter från flera
medborgare om risken för att störningar med buller,
lukt och utsläpp kommer att öka. De frågorna regleras
i miljötillståndet. Miljökonsekvensbeskrivningen kan
sammanfattas med att verksamheten påverkan på
hälsa och miljö kan begränsas med skyddsåtgärder.
I granskningen har medborgarnas synpunkter kommenterats.
Det är positivt att kommunens ambition är att det
i samband med ledningsdragningen till Sobacken
även ska finnas möjlighet att anlägga en gång- och
cykelbana till Sobacken. Det finns inte något att erinra
mot förslaget till detaljplan.
U10 Polismyndigheten 2014-03-24

Polismyndigheten har inget mer att tillägga utöver
tidigare svar. Har läst kommentaren i samrådet. Polismyndigheten yttrande i samrådet: Planen gällande
trafik till och från området verkar vara bra med tanke
på verksamheten i området. Viktigt att väganslutningarna blir trafiksäkra genom att inga skymmande
buskage eller träd stör trafiksäkerheten kring den
nuvarande eller den ev. nya planerade anslutningen.
Kommentar

En förutsättning för anslutningar till riksvägen är
att de är trafiksäkra. Skymmande buskage eller träd
kommer inte att finnas.
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Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter som behövs för att Borås Energi och Miljö AB
skall kunna bygga ett Energi- och Miljöcenter på
Sobacken omfattande ett nytt kraftvärmeverk, nytt
avloppsreningsverk, ny biogasanläggning samt förnyat
tillstånd för befintlig avfallsanläggning och befintlig
biogasanläggning.
Detaljplaneförslaget har efter samrådsskedet endast lett
till redaktionella ändringar.
Kulturnämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.
3.3 Övriga
U12 Boende på Sörryavägen 2014-02-23

Boende på Sörryavägen i Rydboholm har framfört
följande synpunkter
Vi har med tillfredställelse tagit del av utsänd handling
med anledning av pågående granskningsförfarande.
Vår och andras synpunkter i tidigare skede har
omsorgsfullt relaterats och all väsentlighet synes
tillfredsställande svar och förklaringar ha getts.
I sammanfattning är vi nöjda med det som konkluderats i de delar som omedelbart ansetts beröra
den aktuella detaljplanen. I de delar där anförda
synpunkter har befunnits kunna härföras till den
parallella processen med miljökonsekvensbeskrivning
och miljödomstolens granskning och Delbeslut (Mål
M3552-12) garanterar vad vi kan förstå den kommande planen för tillsyn/kontroll att genomförandet
följer domslutet.
Tyvärr garanterar detta endast ett genomförande med
”minimikrav” i dessa hänseenden – d.v.s. att nationella
riktlinjer – följs. Det synes oss fortsatt önskvärd att
vädja till Borås Energi och Miljö AB att dess styrelse
samt Samhällsbyggnadsnämnden att överväga högre
ambitioner i delar där vi och andra uttryckt önskemål
om högre ambitionsnivå (t.ex. i bullerfrågan). I den
aktuella handlingen har en god sortering gjorts av våra
och andra synpunkter i de delar dessa inte omedelbart
har med detaljplanearbetet att gör utan berör andra
nämnder. För vår del har vi tidigare beretts möjlighet
att diskutera våra synpunkter med företrädare för
Borås Miljö och Energi AB (den 11 nov 2013) och
fick då intrycket att man ställde sig positivt till att förmedla synpunkterna till rätt nämnd el motsvarande.
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Vi vill nu bara påminna om detta och föreslå att Borås
Miljö och Energi AB/Samhällsbyggnadsnämnden
förmedlar våra och andras synpunkter i enlighet med
detta. T.ex. kan det finnas anledning at ta sig ytterligare funderingar kring bl.a. anslutningen till Rv. 41
av Tekniska nämnden tillsammans med Trafikverket,
liksom av t.ex. kulturmiljöaspekter av Kulturnämnd.
Kommentar

Verksamhetens ambitioner för till exempel bullerbegränsningar är en fråga för Borås Energi och Miljö.
Berörda förvaltningar har i granskningsskedet fått ta
del av inkomna yttranden.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Anders Johansson

planchef

planarkitekt
Kristina Axelsson
planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

