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2014-10-03

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

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

1

Anmälningsärenden
a)

Information kring överenskommelse om att stärka
arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal
nivå.
(2014/KS0515 100-1)
(Bil)

b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(2014/KS0130 106-1)
(Bil)

c)

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

(Bil)

Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att Lyckas;
Rapport och uppföljning.
(2013/KS0573 610-3)

(Bil)

Halvårsrapport 2014 för Sjuhärads Samordningsförbund.
(2014/KS0620 107-1)

(Bil)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunfullmäktige 2014.
(2014/KS0454 042-1)

(Bil)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunstyrelsen 2014.
(2014/KS0453 042-1)

(Bil)

d)

e)

f)

g)

(Förslag: a–g till handlingarna)
Kc

2

Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att lyckas; Ny organisation av Borås Stads centrala stöd gällande barn och elever i
behov av särskilt stöd.
(2013/KS0573 610-3)

(Bil)
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PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut; vakansprövning: återbesättning
av vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 20 augusti-3 september 2014: ärendenummer 182, 184,
234, 262, 332-337, 339-346, 348-349 och 351/2014)
(2014/KS0002 023-1)

(Förslag: a till handlingarna)
I
KU

1
1

Logotyp för Lundby Park
(2011/KS0774 008-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper; Skrivelser till Kommunstyrelsen.
(2014/KS0447 610-3)

(Bil)

Skrivelse angående Funktionshinderrådet.
(2014/KS0615 734-3)

(Bil)

Från möjlighet till brist, Svedjeskolan.
(2014/KS0569 600-3)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
KU

E

2

1

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

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Delårsrapport Kommuninvest januari-juni 2014.
(2014/0626 106-1)

(Bil)

Upphandling av second opinion avseende nytt
energi- och miljöcenter på Sobacken.
(2013/KS0762 107-1)

(Bil)
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c)

d)

Bestridande av matavgifter/hyreskostnad för
dementa på äldreboende
(2014/KS0594 706-3)

(Bil)

Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås Stad läsåret 2015/2016
(2014/KS0317 612-3)
(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
( 20 augusti 2014, Ärende 08 )
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen upptar Borås Stad lån på 300 miljoner kronor, genom
emission på certifikatsmarknaden den 22 augusti 2014. 100
mnkr avser nyupplåning och 200 mnkr avser omsättning av
befintligt lån.
(4 september 2014, Ärende 09)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad befintligt lån på 300 miljoner
kronor, genom emission på certifikatsmarknaden den 8 september
2014.
(16 september 2014, Ärende 11)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad befintligt lån på 300 miljoner
kronor, genom emission på certifikatsmarknaden den 18
september 2014.
(29 september 2014, Ärende 12)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen nyupplånar Borås Stad 300 miljoner kronor, genom
emission på certifikatsmarknaden den 1 oktober 2014.
Likviditetsfrågor - förnyad borgen för Borås Arena AB
(8 september 2014, Ärende 10/)
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för likviditetsfrågor
och Kommunfullmäktiges tidigare beslut om borgen till Borås
Arena AB har beslutats om förnyad borgen då två lån på
vardera 20 000 000 kronor nu omsätts. Borås Stads totala
borgensåtagande för bolaget uppgick 2013-12-31 till
79 800 000 kronor.
(2014/KS0044 045-1)
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b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje enskilt ärende.
(29 augusti 2014, Ärende 02)
Fordringar om en sammanlagd summa av 1 041 011,43 kronor,
alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med delegation.
(2014/KS0050 108-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

3

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2014/KS0049 108-1)

(Bil)

E

4

Nya regler och riktlinjer för finansverksamheten samt ökad ram
för kommunkoncernens externa upplåning 2014.
(2014/LS0651 040-1)
(Bil)

E

5

Ombyggnad av kök vid Frufällegårdens förskola.
(2014/KS0316 287-2)

SP

1

(Bil)

Anmälningsärenden
a)
b)

Miljörapport Tertial 1 2014 för Borås Stad.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

Miljörapport Tertial 2 2014 Kommunstyrelsen.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
SP

SP
SP

2

3
4

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Villastaden,
Trasten 1.
(2008/KS0200 214-2)

(Bil)

Ändring av detaljplan för Eolus 6.
(2014/KS0666 214-2)

(Bil)

Svar på remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet.
(2014/KS0613 510-2)

(Bil)
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SP
SP

SP

SP

5
6

7

8

Detaljplan för del av Centrum, Samariten 4.
(2011/KS0161 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för
del av Göta, Syrenen 4.
(2014/KS0337 214-2)

(Bil)

Svar på remiss angående vägledning för kommunal
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.
(2014/KS0607 370-2)

(Bil)

Yttrande över samråd på Översiktsplan för Marks kommun.
(2014/KS0467 212-2)

(Bil)

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

Kc2

BESSLUTSFÖR
RSLAG

Handlingspla
an Lus
st att lä
ära- mö
öjlighett att lyc
ckas; Ny
N oration av Borå
ås Stad
ds centtrala stöd gäl lande barn
b
ganisa
och elever i behov av särrskilt sttöd
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Kommunstyrrelsen ställer sig positiv tilll förslaget occh avser att behandla frågaan om organiisation och resurser i
budget 20155.

140929
Datum

Lena Palm
mén
Kommun
nalråd

Tillstyrkes
Alternaativt förslag

2014-10-01
Datum

Samverkann

Annette Carlson
Kommun
nalråd

x Ja

Nej

Kommenttar: Facklig samverkan inom
i
Stadsddelsnämnden
n Norr

Diarienumm
mer: 2013/K
KS0573 6100
Handläggarre: Eva Anddreasson, tfn
n 033-35 32 220
Datum/avddelningscheff: 201409255/Svante Stoomberg

Programomr
P
råde: 3

Sida
1(1)
Dnr 2013/KS0573 610
6

201-10--13
Kvalitet occh utvecklin
ng
Eva Andreeasson

Ny orrganisa
ation av Borås Stads centrala
c
a stöd gällande
e barn och
o elev
ver i behov av särskiltt stöd
Stadsdellsnämnden Norr
N har, uttifrån sitt ko
ommungemeensamma upppdrag för förskola
fö
och skolla, handlagt frågan om nny organisattion av Boråås Stads centtrala stöd gäällande
barn och
h elever i beehov av särskkilt stöd.
k
entrum, SPK
KC, har tagitts fram
Förslageet att avveckkla Specialpeedagogiskt kompetensce
inom ram
men för Borås Stads haandlingsplan
n ”Lust att läära”, se bilagga.
Motivett är att de op
perativa stöddinsatser av specialistkarraktär, som bbehövdes i den
d
gamla ko
ommundelsorganisationnen, idag bedöms kunnaa hanteras innom Stadsdeelarnas
nu betyddligt större barnb
och el evhälsoorgaanisation.
Ansvareet och resursserna för desssa uppdragg föreslås därrför flyttas ööver till stad
dsdelarna
och delaar av anslageet till Komm
mungemensaam förskola och skola åtterförs till
resursfö
ördelningsmo
odellen
SPKC har
h också haft övergripaande uppdragg, där samorrdning av viissa nyckelfu
unktioner, verksamhets
v
utveckling ooch systemaatiskt kvalitettsarbete forttfarande bed
döms
behöva finnas kvar i det komm
mungemensam
mma uppdraget.
Ansvareet och resursserna för desssa uppdragg föreslås därrför flyttas ööver till
Utveckliingsenheten
n, Stadsdel N
Norr.
na, Utbildninngsnämnden
n och
Förslageet har skickaats på remisss till Stadsdeelsnämndern
Ungdom
msrådet. Stad
dsdelsnämndderna Österr och Västerr tillstyrker fö
förslaget om
m att
avvecklaa SPKC, meen förordar aatt ytterligarre minska resurserna till huvudmann
nauppdragget. Utbildniingsförvaltniingen tillstyrrker förslageet i sin helheet.
N tillstyrrker förslageet och framh
håller att denn föreslagna
Stadsdellsnämnden Norr
fördelniingen av resu
urserna är vväl avvägd fö
ör att klara huvudmanna
h
auppdraget.
Stadsdellsnämnden Norr
N översäänder förslagget till Kommunstyrelseen för beslutt.
Kommuunstyrelsen föreslås
f
beslluta
Kommunnstyrelsen ställeer sig positiv titill förslaget ochh avser att behhandla frågan om ny organiisation och
resurser i budget 2015..
Lena Paalmén
Kommuunalråd (S)
Ingegerd
I
Eriksson
Avdelningsc
A
chef
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Joakim Cannerfors,
Områdeschef Kommungemensam
förskola och skola

2014-09-04

Dnr 2014/SDNN0090

Ny organisation av Borås Stads centrala
stöd gällande barn och elever i behov av
särskilt stöd
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget om ny organisation av Borås
Stads centrala stöd gällande barn och elever i behov av särskilt stöd och
översänder förslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet i sammanfattning
Ett förslag om att avveckla SPKC och fördela resurserna till stadsdelarna
samt utvecklingsenheten har tagits fram i arbetet med handlingsplanen ”Lust
att lära”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förlaget med tillägget att hänsyn
tas till de tre justeringar som kommungemensam LSG/Arbetsgrupp föreslår
efter samverkan.

Ärendet
Ett förslag om att avveckla Specialpedagogiskt kompetenscentrum, SPKC,
har tagits fram inom ramen för Borås Stads handlingsplan ”Lust att lära”, se
bilaga. Motivet är att de operativa stödinsatser av specialistkaraktär som
behövdes i den gamla kommundelsorganisationen idag bedöms kunna
hanteras inom Stadsdelarnas nu betydligt större
Barn- och elevhälsoorganisation.
Ansvaret och resurserna för dessa uppdrag föreslås därför flyttas över till
stadsdelarna och delar av anslaget till Kommungemensam förskola och
skola återförs till resursfördelningsmodellen.
SPKC har också haft övergripande uppdrag för huvudmannen där
samordning av vissa nyckelfunktioner, verksamhetsutveckling och
systematiskt kvalitetsarbete fortfarande bedöms behövas finnas kvar i det
kommungemensamma uppdraget. Ansvaret och resurserna för dessa
uppdrag föreslås därför flyttas över till Utvecklingsenheten.

2(3)
Joakim Cannerfors,
Områdeschef Kommungemensam
förskola och skola

2014-09-04

Dnr 2014/SDNN0090

Kommungemensam Förskola och Skola har gjort en beräkning av hur
resurserna skulle fördelas utifrån förslaget beräknat utifrån 2014 års budget.
Se bilaga.
Fördelning
Utvecklingsenheten
Grundskola
Förskola
Summa

3 310 689
6 261 498
1 104 970
10 677 157

Förslaget har skickats på remiss till de tre stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden och Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna Öster och
Väster tillstyrker förslaget om att avveckla SPKC, men förordar att
ytterligare minska resurserna till huvudmannauppdraget.
Utbildningsförvaltningen tillstyrker förslaget i sin helhet.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget och framhåller att den
föreslagna fördelningen av resurserna är väl avvägd för att klara
huvudmannauppdraget.
I kommungemensam LSG/Arbetsgrupp 2014-06-13 samverkades ett förslag
till justering av ett par detaljer i förslaget;
•

Utvecklingsledare Psykolog skall tillika vara MLA för
skolpsykologerna
• Utvecklingsenheten fortsätter leda arbetsgruppen för
Närvårdssamverkan (Västbus)
• Uppföljningsansvaret av individintegrerade särskoleelever flyttas
tillsvidare över till grundsärskolans rektorer under
kommungemensam förskola och skola.
Övriga ansvarsområden överförs till stadsdelarna i enlighet med förslaget.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås
Stad.
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Joakim Cannerfors,
Områdeschef Kommungemensam
förskola och skola

2014-09-04

Dnr 2014/SDNN0090

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?
Genom att flytta ut resurser för operativt elevhälsoarbete till stadsdelarna
kan tiden för beslut och insatser kortas ner.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja. Remiss har skickats till Ungdomsrådet som därmed getts tillfälle att yttra
sig.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsbevakningen visar inte på att en centraliserad eller decentraliserad
organisation är avgörande för goda resultat gällande genomsnittliga
meritvärden i år nio. För en mer utförlig beskrivning hänvisas till rapporten
som är bilagd, sid 11.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-09-01.
Samverkan vid LSG, Lokal samverkansgrupp löpande under våren 2014.

Remissinstans
Stadsdelsnämnd Öster – Se bilaga
Stadsdelsnämnd Väster – Se bilaga
Stadsdelsnämnd Norr – Se bilaga
Utbildningsnämnden – Se bilaga
Ungdomsrådet – Har ej inkommit med yttrande.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Åa
MLA Skolhälsovård inkl audionom
Praosamordning
Projektpedagog AST
Projekt Språkstörningar
SPKC inkl Enhetschef
Summa

1,425
0,5
1
0,5
15
18,425

Lönekostnader Övr
814 622
251 300
?
?
?
?
8 709 391
9 775 313

214 359
25 600

1 335 792
1 575 751

Intäkter
Summa från Ram
-397 007
631 973
-276 900
0
?
0
?
0
0
10 045 183
-673 907
10 677 157

Att fördela mellan Utvecklingsenheten och Stadsdelarna är medel för de 15 tjänsterna på SPKC dvs 10 045 183 kr
Stadsdelarna skall ha 11/15 och UE 4/15 eftersom Utvecklingsledare Skolhälsovård/MLA redan är borträknat.
SPKC beräknar att ca 15% av insatserna riktas till förskola

Fördelning UE, Skola och Förskola
UE
Skola
Förskola
Summa

3 310 689 (Detta belopp är 4/15 + Ram för MLA Skolhälsovård)
6 261 498 (Detta belopp är 11/15*0,85)
1 104 970 (Detta belopp är 11/15*,15)
10 677 157

Fördelning enligt resursfördelningsmodellen mellan Stadsdelarna
GRUNDSKOLA (inkl fritids)
FÖRSKOLA
Sum

Kommunbidrag enligt resursfördelningsmodellen 2014:2
GRUNDSKOLA (inkl fritids)
FÖRSKOLA
GRUNDSKOLA (inkl fritids)
FÖRSKOLA

Norr
1 547 899
293 649
1 841 548

Totalt
Norr
1 104 001
567 301
1,0000
1,0000

Väster
2 488 172
428 631
2 916 803

Öster
2 225 422
382 688
2 608 109

272 919
150 762

Väster
438 704
220 063

Öster
392 377
196 475

0,2472
0,2658

0,3974
0,3879

0,3554
0,3463

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

I1

BESLUTSFÖRSLAG

Logotyp för Lundby Park
Borås Stads grafiska regler ger möjlighet för vissa verksamheter att skapa egna grafiska regler. Sådana
egna regler ska godkännas av Kommunstyrelsen. Brygghuset är en av dessa verksamheter, och vars
grafik och logotyp tidigare godkänts av Kommunstyrelsen. Brygghuset har nu lagt fram en särskild
logotyp för delverksamheten Lundby Park.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen lägger med godkännande beskrivningen av logotyp för Lundby Park till handlingarna.

2014-09-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-09-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0774 008
Handläggare: Annika Klemming, tfn 7066
Datum/avdelningschef: 2014-09-03/MI

Programområde: 1

Lundby Park - Logotype
Lundby Park är samlingsnamnet för Borås actionpark. Hit ansluter sig anhängare inom sk sub
kultur- och actionidrotter såsom Skateboard, BMX och Parcour. Till skillnad ifrån andra idrotter
finns en stark intern kultur som grundar sig i en stark gemenskap och ett sätt att leva, som i
många fall anses vara minst lika viktigt som schyssta åkytor.
TYPOGRAFI OCH TAGLINE
Typografin som med sina skavanker och slitna stil, har till uppgift att förstärka känslan i det som
sticker ut ifrån normen, där välkomnandet och kom-som-du-är-mentaliteten är viktig i uttrycket.
Taglinen - The Cult of Action sammanfattar varumärkeslöftet i att erbjuda en stark gemenskap.
BRO FIST
Det symboliska värdet i logotypen finns i den sk ”bro fisten”, en vanligt förekommande hälsningsfras mellan personerna i Lundby Park. Bro fisten förekommer både mellan brothers
and sisters.
”BRO FIST is the closest bond shared by bro’s in a moment of eccentric awesomeness! Often expressed by two close friends
(bro’s) knuckle touching eachother or bro fisting. - Dude your hair looks awesome!! Brofist (knuckles touch/fisting occurs).”
Källa: urbandictionary.com

FÄRG OCH FORM
Logotypen skall i första
hand exponeras i svart,
men även får även användas i vitt beroende på
mediebärare.
Vid speciella omständigheter och av produktionstekniska skäl, kan logotypen exponeras utan
tagline och symbol.
Prio 1. LundbyPark_FX.eps

Prio 2. LundbyPark_logo_black.eps

Prio 3. LundbyPark_logo_white.eps

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Kvalitetsrapport
Undervisning och resultat
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att i nästa kvalitetsrapport Undervisning och resultat, särskilt belysa hur modersmålsstödet i förskolan organiseras och vilka metoder och arbetssätt som visat sig vara framgångsrika.
Nämnderna uppmanas att:
-

utveckla formerna för planering och samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna

-

utveckla metoder och arbetssätt för hur förskolan kan arbeta med modersmålsstöd.

-

samverka mellan skolorna för att lära av varandra och hitta framgångsrika metoder och arbetssätt som ger eleverna goda förutsättningar för en högre måluppfyllelse.

140926
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0709
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

Sida
1(3)

KS-skrivelse
2014-10-13

Dnr 2013/KS0709

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2014
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och skolor. Rapporter tas fram under en tvåårs-cykel där en del rapporter skrivs årligen och
andra vartannat år.
Rapport
Barn och elever i behov av särskilt stöd
Värdegrund
Undervisning och resultat
Elever med annat modersmål än svenska
Kvalitetsarbete
Fritidshem

Jämna år
X
X
X
X

Ojämna år
X
X
X
X

Följande aspekter tas upp i rapporten om undervisning och resultat:
• Pedagogiskt ledarskap
• Undervisning
• Bedömning för lärande (BFL)
• Nationella prov
• Betyg
• Övergångar
I rapporten finns frågeställningar till hjälp i analys och utveckling av verksamheten på
såväl arbetslags- som rektors- och huvudmannanivå.
Rapporten i helhet finns att ta del av här: Kvalitetsrapport undervisning och resultat
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Förskolecheferna bedömer att pedagogerna i hög grad strävar efter att utveckla arbetssättet så att förskolan inbjuder till lek, skapande och lustfylld samvaro. Men rapporten visar samtidigt på att en relativt stor andel av förskolecheferna bedömer att det
är svårt att organisera verksamheten så att pedagogerna ges förutsättningar att planera
arbetet.
Kommunstyrelsen menar att brist på tid för planering påverkar kvaliteten på undervisningen och att det är viktigt att nämnderna utvecklar formerna för planering, samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna.
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Ett gott exempel finns från Stadsdel Norr där sju förskolor menar att formerna för
samverkan och kunskapsutbyte fungerar i mycket hög grad. Dessa förskolor har med
hjälp av processledare, startat nätverk mellan pedagoger i syfte att samverka och få till
stånd kunskapsutbyte.
Rapporten visar att det finns behov av att utveckla förutsättningar för barn med annat
modersmål. Hela 51 procent av förskolorna anger att modersmålsstödet inte fungerar
alls. Här måste nämnderna se till att metoder och arbetssätt för hur förskolan kan
arbeta med modersmålsstöd utvecklas. För att hitta metoder som ger effekt för barnens språkutveckling, är det viktigt att konkretisera vad som menas med begreppet
modersmålsstöd.
Ytterligare ett förbättringsområde inom förskolan är tillämpningen av Borås Stads
plattform för matematik som utgångspunkt för planering och genomförande av matematikundervisningen.
I stort sett alla rektorer i grundskolan bedömer att verksamheten organiseras så att
lärarna ges förutsättningar att planera undervisningen.
85,8 % av eleverna i åk 9 är behöriga till gymnasiet vilket endast är en marginell förbättring i jämförelse med 2013. Efter sommarskolan har ytterligare 2,7 % av eleverna
uppnått behörighet. Tre av skolorna visar på en nedåtgående trend jämfört med de
föregående åren.
Rektorerna bedömer att arbetet med BFL, bedömning för lärande, i hög grad genomsyrar arbetet i skolorna. Trots detta har nästan 25 % av eleverna i åk 7-9 svarat i
skolklimatundersökningen, att det stämmer dåligt eller inte alls att de känner till vad
de ska göra för att nå målen. Motsvarande resultat för elever i åk 4-6 är 10 %.
Det framgår tydligt av skolklimatundersökningarna vilka skolor som är mer och
mindre framgångsrika i sitt arbete med att öka elevernas medvetenhet om vad de ska
göra för att nå målen. Samtidigt finns det flera andra faktorer, som t ex elevernas
trygghet, lärares bemötande och elevers inflytande som också behöver belysas för att
ge en mer heltäckande bild av vilka åtgärder som behöver prioriteras. Nämnderna
uppmanas att samverka mellan skolorna för att lära av varandra, för att hitta framgångsrika metoder och arbetssätt som ger eleverna förutsättningar för en högre
måluppfyllelse.
Inom grundsärskolan finns behov av förbättringar inom samtliga områden som rapporten belyser. Rektor kan behöva stöd i sitt arbete för att utveckla verksamheten och
förutsättningarna bedöms finnas i och med besluten i handlingsplanen Lust att lära.
Gymnasieskolan uppvisar goda resultat både avseende genomsnittlig betygspoäng och
högskolebehörighet.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta
Stadsdelsnämnden Norr ges uppdraget att i nästa kvalitetsrapport Undervisning och resultat, särskilt belysa hur modersmålsstödet i förskolan organiseras och vilka metoder och arbetssätt som visat
sig vara framgångsrika.
Nämnderna uppmanas att:
-

utveckla formerna för planering och samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna

-

utveckla metoder och arbetssätt för hur förskolan kan arbeta med modersmålsstöd.

-

samverka mellan skolorna för att lära av varandra och hitta framgångsrika metoder och
arbetssätt som ger eleverna goda förutsättningar för en högre måluppfyllelse.

Lena Palmén
Kommunalråd (S)
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Undervisning och
resultat 2014
Kortversion
---------------------------Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten
1

Inledning
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen1. I Skollagen har det gamla kravet på
kvalitetsredovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att det systematiska kvalitetsarbetet ska
dokumenteras.
Uppgifterna i denna rapport är hämtade från Borås Stads förskolor och skolor, samt från
Skolverkets databas SIRIS. Förskolechefer och rektorer har genomfört självskattningar av sin
verksamhet. Uppgifter från Klimatundersökningen finns också med. Rapporten är sammanställd av
Utvecklingsenheten, förutom avsnittet om gymnasieskola/vuxenutbildning som är sammanställt av
utbildningsförvaltningen.
Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och andra vartannat år.
År 1 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. värdegrund,
c. resultat och undervisning samt
d. barn och elever med annat modersmål än svenska
År 2 innehåller rapporter om
a. barn och elever i behov av särskilt stöd,
b. kvalitetsarbete,
c. resultat och undervisning samt
d. fritidshem.
Kvalitetsrapporterna ersätter tidigare kvalitetsredovisning i Borås Stad.
Följande aspekter tas upp i rapporten om undervisning och resultat:
•
•
•
•
•
•

Pedagogiskt ledarskap
Undervisning
Bedömning för lärande (BFL)
Nationella prov
Betyg
Övergångar

Denna rapport består av fyra delar: Förskola – Grundskola – Grundsärskola – Gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Detta är en kortversion av den samlade kvalitetsrapporten om undervisning och resultat 2014.

Förskola
1

Skollagen 2010:800 4kap 3§
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Pedagogiskt ledarskap
Det finns svårigheter i att ge förutsättningar att planera undervisningen och här lyfter
förskolecheferna fram att det handlar t ex att barnens vistelsetider har ökat och det är svårt att
skapa tid för pedagogernas planering. Andelen förskolechefer som menar att de organiserar så att
pedagogerna ges förutsättningar att planera undervisningen har dock ökat med 7 procentenheter
till 64 procent jämfört med föregående år.
Förskolechef organiserar verksamheten så att pedagogerna ges förutsättningar att planera
undervisningen
Stadsdel

Fungerar inte
alls

Norr
Väster
Öster
Kommungemensam förskola
Borås Stad

Fungerar i liten
grad
4 förskolor
9 förskolor
18 förskolor
1 förskola
32 förskolor

Fungerar i hög
grad
20 förskolor
26 förskolor
8 förskolor

Fungerar i mycket
hög grad
3 förskolor

54 förskolor

3 förskolor

Det kollegiala lärandet som bland annat tar en utgångspunkt i samverkan och kunskapsutbyte
mellan pedagoger är också ett utvecklingsområde då hela 25 procent av förskolorna menar detta
fungerar i liten grad.
Undervisning
99 procent av förskolorna bedöms av förskolecheferna ha ett arbetssätt där pedagogerna i hög grad
eller mycket hög grad strävar efter att förskolan inbjuder till lek, skapande och lustfylld samvaro,
vilket är 9 procentenheter högre jämfört med föregående år. Det finns dock aspekter som behöver
lyftas vidare på flera förskolor t ex pedagogers samspel med barnen i leken.
Pedagogerna strävar fortlöpande efter att utveckla arbetssättet så att förskolan inbjuder till lek,
skapande och lustfylld samvaro
Stadsdel

Fungerar inte
alls

Fungerar i liten
grad

Fungerar i hög
grad

Fungerar i mycket
hög grad

1 förskola

21 förskolor
24 förskolor
20 förskolor

1 förskola

65 förskolor

8 förskolor
10 förskolor
6 förskolor
1 förskola
25 förskolor

2

Norr
Väster
Öster
Kommungemensam förskola
Borås Stad

Matematik
Det framgår av förskolechefernas skattningar att matematiken i förskolan i Borås Stad fungerar i
hög eller mycket hög grad i två avseenden. Dels att barnen ges möjlighet att lösa problem
tillsammans och på egen hand där 90 procent av förskolorna bedöms fungera i hög eller mycket
hög grad, dels att 86 procent av förskolorna bedöms i samma utsträckning ge barnen tillfällen att i
vardagssituationer och i olika former av lek och skapande aktiviteter öka sina kunskaper om och
förståelse för matematiska begrepp.
Barnen ges rikliga tillfällen att i vardagssituationer och i olika former av lek och skapande aktiviteter öka
sina kunskaper om och förståelse för matematiska begrepp
Stadsdel
Norr
3
Väster
Öster
Kommungemensam
2
3

Fungerar inte alls

Fungerar i liten
grad
3 förskolor
7 förskolor
2 förskolor

Fungerar i hög
grad
17 förskolor
26 förskolor
23 förskolor
1 förskola

Fungerar i mycket
hög grad
7 förskolor
1 förskola
1 förskola

Varav två förskolor återfinns både i spalten fungerar i hög grad och i spalten fungerar i mycket hög grad.
Ekegården saknas i underlaget
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förskola
Borås Stad

12 förskolor

67 förskolor

9 förskolor

Det finns också aspekter som har betydligt sämre resultat och där flera förskolor bedöms fungera i
liten grad och det rör i första hand tillämpning av Borås Stads plattform för matematik.
Spridningen är stor mellan stadsdelarna och på 46 procent av förskolorna fungerar inte
plattformen som utgångspunkt för planering och genomförande av matematikundervisning. Med
utgångspunkt i plattformen kan det bli tydligare vad undervisning i förskolan innebär vilket kan
bidra till en fungerande överlämning där barnets kunnande och förmågor tydliggörs.
När det handlar om hur miljön inbjuder barn att utforska matematik bedöms 39 procent av
förskolorna ha brister.
Pedagogerna planerar och genomför matematikundervisning utifrån plattformen för matematik
Stadsdel
Norr
4
Väster
Öster
Kommungemensam
förskola
Borås Stad

Fungerar inte alls

4 förskolor

4 förskolor

Fungerar i liten
grad
11 förskolor
18 förskolor
6 förskolor

Fungerar i hög
grad
10 förskolor
9 förskolor
20 förskolor
1 förskola

Fungerar i mycket
hög grad
6 förskolor

35 förskolor

40 förskolor

6 förskolor

Språkutveckling
I stort sett alla indikatorer när det gäller språkutveckling bedöms högt på så gott som alla förskolor,
det vill säga bedöms fungera i hög grad eller i mycket hög grad. Utifrån aktuell forskning finns det
dock skäl att titta närmare på hur högläsningen fungerar i förskolan då den är grundläggande för
barnens fortsatta läs- och kunskapsutveckling. Undantaget från den positiva bedömningen är de
faktorer som handlar om förutsättningar för barn med annat modersmål. Här är det endast 2
procent av förskolorna som bedömer att modersmålsstödet fungerar i hög grad, vilket är 6
procentenheter lägre jämfört med föregående år. 51 procent anger att detta inte fungerar alls.
Barn med annat modersmål än svenska får även modersmålsstöd
Stadsdel
5

Norr
6
Väster
Öster
Kommungemensam
förskola
Borås Stad

Fungerar inte alls
4 förskolor
25 förskolor
16 förskolor

45 förskolor

Fungerar i liten
grad
14 förskolor
6 förskolor
9 förskolor
1 förskola

Fungerar i hög
grad
1 förskola

30 förskolor

2 förskolor

Fungerar i mycket
hög grad

1 förskola

De indikatorer i naturvetenskap och teknik som bedöms högst av alla förskolor handlar om byggoch konstruktionslek, men generellt bedöms alla aspekter avsevärt högre än föregående år.
Ca 80 procent av förskolorna bedöms fungera i hög grad och i mycket hög grad att barn ges
möjlighet att utveckla denna förmåga. När det gäller två aspekter om lärandemiljön för
naturvetenskap och teknik visar svaren att 46 respektive 48 procent av förskolorna bedöms
fungera i hög grad eller i mycket hög grad. Aspekterna, som är de som bedöms fungera sämst av all
de bedömda inom området, lyfter hur inomhusmiljön signalerar till lek och aktiviteter med
naturvetenskap och teknik och om rikt material för detta.
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Ekegården, Falkungen, Svanungen och Herrgårdsleken saknas i underlaget
Frufällegården, Smörbollen, Lilla Safiren, Kröklingegården, Bredared, Sjöbogården, Skattkistan och Nolhaga saknas i
underlaget.
6 Frågan är inte aktuell för tre förskolor. Ekegården saknas i underlaget.
5

4

Vi kan konstatera att det fortfarande är en lång väg att gå till att datorn är ett naturligt inslag i
undervisningen. Den pedagogiska plattformen för IKT i förskolan har ännu inte fått genomslag,
men kommer att kunna hjälpa pedagogerna att få fatt i hur IKT ska kunna användas som ett
pedagogiskt verktyg för att nå målen i läroplanen.
Övergångar förskola – förskoleklass – grundskola
Det är tydligt utifrån rektorernas skattningar och kommentarer att arbetet med övergångar har fått
en bättre styrning jämfört med förra året. Det är rektors ansvar att det finns en fungerande
organisation för samverkan mellan lärare och det ska framhållas att flera rektorer har ett välplanerat
och dynamiskt arbete med alla övergångar. Även i år lyfter några förskolechefer och rektorer
behovet av en tydligare stadsdelsgemensam struktur för övergångar inom hela stadsdelen.
Enhetlighet skulle underlätta utbytet mellan förskolor och skolor samt tydliggöra elevhälsans roll
och medverkan. En tydlig plan ger förskolechef/rektor bättre möjligheter att leda och följa upp de
processer som krävs för att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential. Den
mottagande skolan ska kunna möta eleven där den befinner sig för att ta vara på och utveckla
eleven på rätt nivå. Detta beskrivs i Borås Stads plattformar för matematik och språkutveckling. Vi
behöver vidga begreppet övergång och tänka på kunskapsutveckling likväl som trygghet och
trivsel.
Grundskola
Pedagogiskt ledarskap
De allra flesta rektorer anger att lärare ges förutsättningar att planera undervisningen och endast
två rektorer i stadsdelen Norr menar att detta fungerar i liten grad. Under läsåret 14/15 har arbetet
med handlingsplanen Lust att lära bland annat mynnat ut i en rektorsinstruktion där det
pedagogiska ledaruppdraget har tydliggjorts och prioriteringar i rektors uppdrag blir nu möjliga att
göra på ett annat sätt än tidigare. Den svaga punkten i planeringen av undervisning gäller elevers
möjligheter att delta i planering och utvärdering av undervisningens innehåll, arbetsformer och
arbetssätt. Här är spridningen stor mellan skolor. Arbetet med BFL och formativ undervisning är
tänkt att leda till att elever ska äga sitt eget lärande och på så sätt få ett allt större inflytande.
Genomslaget för det är dock inte tydligt ännu på alla skolor. På de flesta skolor fungerar det i hög
eller mycket hög grad att rektor organiserar verksamheten så att lärare ges förutsättningar att följa
upp undervisningen och vid behov anpassa planeringen till nya förutsättningar. 5 skolor av 40
avviker från detta.
Rektor organiserar verksamheten så att lärarna ges förutsättningar att planera undervisningen
Stadsdel

Fungerar inte
alls

7

Norr
8
Väster
Öster
Kommungemensam skolverksamhet
Borås Stad

Fungerar i
liten grad

Fungerar i
hög grad

2 skolor

5 skolor
9 skolor
14 skolor
1 enhet
28 skolor
1 enhet

2 skolor

Fungerar i
mycket hög
grad
1 skola
4 skolor
2 enheter
5 skolor
2 enheter

Rektor skapar rutiner som säkerställer att eleverna ges möjlighet att delta i såväl planeringen som i
utvärderingen av undervisningens innehåll, arbetsformer och arbetssätt och att elevernas inflytande
ökar med stigande ålder och mognad.
Stadsdel

Norr
7
8

9

Fungerar inte
alls

Fungerar i
liten grad

Fungerar i
hög grad

1 skola

1 skola

5 skolor

Fungerar i
mycket hög
grad
1 skola

Bredaredskolan och Gula skolan saknas i underlaget.
Daltorpskolan 1-6, Särlaskolan 7-9 och Viskaforsskolan 7-9 saknas i underlaget
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10

Väster
Öster
Kommungemensam skolverksamhet
Borås Stad

1 skola

1 skola
13 skolor

2 skolor

15 skolor

10 skolor

2 skolor

2 enheter
15 skolor
2 enheter

1 enhet
3 skolor
1 enhet

Utöver former och rutiner för kunskapsbedömning bör dessa utvecklas i ett kollegialt sammanhang
för att skapa likvärdighet. I arbetet med BFL11 är detta centralt och det är viktigt att rektor leder ett
sådant arbete, vilket också har tydliggjorts i rektorsinstruktionen som gäller från vårterminen 2014.
Borås Stad behöver dock fortsätta arbetet med att involvera rektorer i BFL-arbetet. Idag bedrivs
arbetet på skolorna med olika intensitet och det är inte ovanligt att det är någon annan än rektor
som har huvudansvaret för denna process på skolan.
Matematik
Under det andra året av satsningen SKL Matematik PISA 2015 har vi gått från kartläggning till
åtgärder. Det tydligaste och mest konkreta inslaget har utgjorts av Matematiklyftet där handledare
rekryterades utbildades och där även rektorer fick utbildning. Utbildningen uppfattas som mycket
positiv av medverkande lärare och rektorer. Handledarna vittnar om stora skillnader mellan
enheterna och alarmerande brister i matematikkunskaper kommer upp till ytan på en del håll. Det
visar att klimatet är öppet och att utbildningen är nödvändig. Vi har kunnat se att vi måste hålla i
arbetet med Matematiklyftet de kommande åren för att insatsen ska få en bestående effekt.
Operativa mål
Det har blivit tydligt att det inte räcker med att operativa mål skrivs in i budget. De behöver följas
upp av och drivas av områdescheferna. Vi ser ännu inte om det skett. Introduktionen av
webbverktyg och uppföljningar har stannat av och kräver ett omtag. Ambitioner att höja resultaten
har kommit på skam och vi tvingas konstatera att vi har färre behöriga i matematik åk 9 än för ett
år sedan och att de goda resultat vi såg i NP åk 3 2012 är helt raderade.
Nationella prov åk 6 och 9
Resultaten på NP har försämrats för såväl åk 6 som åk 9. Vi får vänta tills vi har ett riksresultat att
jämföra med för att kunna dra slutsatser.
Vi har inte nått målen med att öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter och inte
heller att öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter - endast en ringa ökning för
provbetyget A i årskurs 9.
Årskurs 9 resultat på NP skolvis 2013 och 2014
Andel (%) elever som uppnått
Matematik
kunskapskraven
Skola
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrekt
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan

2013**
76,7
76,0
81,2
91,7
42,2
88,2
92,9
70,6
84,6

2014**
64,3
72,6
86,0
98,1
66,7
91,4
89,8
78,4
67,7

9

Bredaredskolan och Gula skolan saknas i underlaget.
Daltorpskolan 1-6, Särlaskolan 7-9 och Viskaforsskolan 7-9 saknas i underlaget
11 Bedömning för lärande
10

6

Borås Stad

81,7

80,8

Undervisning och samverkan
Fortfarande saknar vi möjligheter att följa upp att alla elever får matematikundervisning av
behöriga matematiklärare. Dock har många skolor förändrat organisationen för att göra det möjligt
att garantera att undervisningen bedrivs av behöriga lärare. Behörighetsförordningen har varit en
drivande faktor tillsammans med ökad medvetenhet om undervisningens betydelse för elevernas
matematikutveckling. Vi kan se en försiktig förbättring när det gäller andelen skolor där man har
välfungerande former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärare. Avseende andelen skolor
där man har välfungerande former för elevers delaktighet i planering, och utvärdering av
undervisning är det en klar förbättring från föregående år.
Uppföljning
Så gott som samtliga rektorer framhåller att man har behörig personal som den främsta styrkan i
arbetet för att nå matematikmålen. Flera lyfter även rektors höga förväntningar och det kollegiala
lärandet - matematiklyftet för dem som deltagit, arbetet med BFL och även andra
kompetensutvecklingsinsatser som drivits lokalt som till exempel Learning study12. Några arbetar
med intensivmatte13 och man trycker på styrkan att genom kartläggningar ha koll på vad eleverna
kan. De rektorer som har förstelärare i matematik håller fram dessa som en viktig kugge i arbetet.
Som svagheter nämns främst resursbrister och möjligheter att ge stöd samt att undervisningen på
hälften av skolorna bedöms som läroboksstyrd. Flera rektorer ser brister i behörighet och att man
saknar speciallärare/specialpedagog. Med tanke på arbetet med matematiksatsning sedan 2009 och
underlag för ämneskonferenser i matematik är det överraskande att en stor andel av rektorerna i
stadsdel Öster lyfter fram att det brister i pedagogiska samtal kring matematik. Några av de skolor
som har många nyanlända elever påpekar att eleverna har svårt att tillgodogöra sig undervisningen.
Tack vare nätverksarbetet i SKL har diskussionen om ledning och styrning i hemkommunen fått
bra inspel. Där andra kommuner som ingår i nätverket har politiker från beslutande nämnd och
förvaltningschef för grundskola i sina grupper kan Borås Stad bara ställa upp med representanter
som saknar beslutsrätt. Kommunens organisation är inte optimal med tre stadsdelsnämnder som
ansvarar för grundskolan och det upplevs som otydligt vem som är ansvarig och vem som är
huvudman inom olika ansvarsområden, vilket blir tydligt vid implementeringen av de operativa
målen.
Nätverksarbetet har lett till att en kommungemensam handlingsplan tagits fram med rutiner för att
synliggöra och främja elevers matematikutveckling samt förebygga, upptäcka och åtgärda
eventuella matematiksvårigheter.
Läsning
Rektorerna gör bedömningen att lärare i hög eller mycket hög grad har tillgodogjort sig den
kompetensutveckling som lässatsningen gett, med undantag för tre skolor som angett att detta
skett i liten grad. Dessa tre skolor har under läsåret har haft matematiklyft som tagit stort utrymme,
vilket kan förklara bedömningen. Huvudmannen gör uppföljning och planering med varje skola i
Borås Stad genom enskilda samtal och i det sammanhanget blir resultatbilden mer nyanserad. I
dessa samtal har det framkommit att spridningen ser olika ut i olika arbetslag på skolorna och att
det även beror på vilket ämne som avses. Här blir det viktigt att tydliggöra att läsning är en
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Learning study – lärarna kommer överens om något eleverna ska lära sig – lärandeobjekt. Fokus på lektionens
innehåll. Lektionen utvärderas och repeteras.
13 Intensivmatte – en till en undervisning under ett antal veckor för att avhjälpa luckor/missuppfattningar samt att
introducera klassundervisningen i förväg så att eleven är förberedd.
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angelägenhet i samtliga ämnen och att man behöver arbeta språkutvecklande i alla ämnen för att
eleven ska få en mer gynnsam kunskapsutveckling.
Efter två års lässatsning med spridning på skolorna ser vi i åk 3 att resultaten i läsning verkar
sjunka markant jämfört med föregående år. Det är också stora skillnader 2014 i pojkars och
flickors läsning. Det är genomgående att flickor lyckas bättre i de nationella proven när det gäller
läsningen. Vilka är då orsakerna till den nedåtgående trenden? Det är svårt att se tydliga mönster
för detta, men i statistiken görs ingen skillnad på ämnena svenska och svenska som andraspråk,
vilket borde göras framgent för att få bättre underlag att analysera resultaten. I åk 614 däremot är
resultaten på NP lite bättre 2014 jämfört med 2013. Det är 10 skolor som uppvisar att 100 procent
har uppnått kunskapskraven i läsning jämfört med 6 skolor 2013. Sammanfattningsvis är det viktigt
att varje skola analyserar detta närmare för att kunna åtgärda eventuella brister i läsförmågan.
NP Svenska åk 3

Läsa – berättande text
Läsa – faktatext
Läsa – elevens högläsning
Läsa – elevens textsamtal

NP Svenska åk 6

Delprov läsning

Andel (%) som uppnått
Andel (%) som uppnått
kunskapskraven
kunskapskraven
2013
2014
92,0
82,1
91,0
78,6
93,0
93,5
97,0
96,7

Andel (%) som uppnått
Andel (%) som uppnått
kunskapskraven
kunskapskraven
2013
2014
87,2
89,1

IKT
För att åtgärda de stora variationerna mellan skolorna vad gäller datortillgång har riktade medel
använts för att utöka tillgången till IKT-hjälpmedel och detta har inneburit att skolorna har en entill-en-lösning för alla elever i åk 5-9. Detta är en klar förbättring jämfört med föregående år.
Tillgång till t ex Ipads har ökat, vilket medfört att intresset för IKT ökat och utveckling av
undervisning skett. Flera rektorer menar dock att skillnaderna mellan klassrummen är stora. Det är
också viktigt att klargöra på vilket sätt undervisningen ska förändras genom IKT.
BFL
Generellt skattar Borås Stads grundskolerektorer att BFL-perspektivet i hög grad genomsyrar
skolornas verksamhet. Av kommentarerna kan dock utläsas att det fortfarande finns skillnader
mellan klassrum, det vill säga att olika lärare tagit till sig förhållningssättet i olika hög utsträckning. I
den rektorsinstruktion som gäller för Borås Stad från och med höstterminen 2014 betonas vikten
av rektors pedagogiska ledarskap och BFL-perspektivet pekas ut som särskilt viktigt: ”Rektor i
Borås Stad ska vara väl insatt i och leda det pedagogiska arbetet. Det betyder att rektor ska (…)Ha
särskild kompetens om Bedömning för lärande (BFL) och vad det innebär för mötet mellan lärare
och elev”15. Även om det finns skolor som arbetat med BFL i fyra år finns det anledning att från
rektors sida fortsätta följa utvecklingen i varje klassrum och att avsätta tid för kollegialt lärande
kring formativ bedömning, samt att fördjupa sin egen förståelse för BFL.
Genom arbetet med BFL förväntas eleverna bli mer medvetna om målen, var de befinner sig och
hur de ska närma sig målen. Att eleverna uppfattar att lärarna har höga förväntningar på dem är
också viktigt eftersom höga förväntningar är av stor betydelse för hur väl eleverna lyckas. Andelen
14
15

Sandhultskolans resultat på NP läsning är ej inrapporterade 2013
Borås Stads instruktion för rektor
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elever som anser att det stämmer bra eller helt och hållet att deras lärare förväntar sig att de ska nå
målen i alla ämnen överstiger i år 90 procent både i årskurs 4-6 och i årskurs 7-9, enligt
Klimatundersökningen. I år är andelen elever som uppger att de känner till vad de ska göra för att
nå målen högre än förra året, men fortfarande är det oroväckande att nästan en fjärdedel av
eleverna i årskurs 7 till 9 svarar att det stämmer dåligt eller inte alls att de känner till vad de ska göra
för att nå målen.
Elevers självskattning: ”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena”
Stämmer inte alls
Stämmer dåligt
Stämmer bra
Stämmer helt och hållet

Årskurs 4-6 – andel i %
1,6
8,5
59,8
30,1

Årskurs 7-9 – andel i %
5,8
18,7
61,1
14,5

Nationella prov
Eleverna i årskurs 3 presterar bäst i muntliga uppgifter i både matematik och svenska, de klarar
högläsning och textsamtal väl. Flickor presterar generellt bättre än pojkar och de största
skillnaderna finns i svenskämnet i delproven som berör skrivande av olika typer av texter. Det är
oroväckande att resultaten i läsning verkar sjunka markant i årskurs 3 jämfört med tidigare år, detta
trots den intensiva lässatsning som pågår i Borås Stad. Samtidigt är det värt att påminna om att det
är vanskligt att jämföra lokal statistik med den nationella, då Skolverket i de nationella siffrorna
räknar bort elever som inte alls deltagit i proven. Resultaten i matematik framstår som låga, bara på
ett av de sju delproven når fler än 90 procent av eleverna målen.
Resultaten på de nationella proven i årskurs 6 är bättre 2014 än 2012. Flickor presterar generellt
bättre än pojkar och den största skillnaden finns i svenskämnet. Skillnaden mellan flickors och
pojkars resultat i svenska verkar vara större i årskurs 6 än i årskurs 3. Det är ett område som bör
diskuteras vidare på skolorna och inom ramen för den kommunala lässatsningen.
NP Svenska åk 6, 2014

Andel (%) som Andel (%) flickor
uppnått som uppnått
kunskapskraven kunskapskraven

Andel (%) pojkar
som uppnått
kunskapskraven

Engelska

90,7

91,8

89,8

Matematik

91,3

91,6

91,0

Svenska/Svenska som andraspråk

89,1

92,7

85,7

Eleverna i Borås Stad har under de senaste åren presterat likvärdigt med riksgenomsnittet på de
nationella proven i årskurs 9. Resultaten har tidigare varit en aning starkare i engelska men något
svagare i svenska som andraspråk. Den lokala statistiken för 2014 pekar på försämrade resultat i
matematik och svenska/svenska som andraspråk jämfört med föregående år, men en viss
förbättring i engelska. När det gäller svenska/svenska som andraspråk är det emellertid svårt att
uttala sig med exakthet om 2014 års resultat, då de båda ämnena redovisas tillsammans, i den
nationella statistiken redovisas de var för sig, vilket brukar innebära högre resultat i svenska.
Skillnaden mellan flickors och pojkars provresultat i årskurs nio är inte anmärkningsvärt stor, men
det är värt att notera att, liksom i årskurs 3 och 6, presterar flickorna bättre i svenska. Denna
skillnad blir inte minst tydlig när resultaten i läsning granskas.
Betyg
Betygen i årskurs 6 är generellt sett högre än i årskurs 7 och 8. Kommunens genomsnittliga
meritvärde är 201,0 i årskurs 6 jämfört med 192,9 i årskurs 7 och 192,4 i årskurs 8. En förklaring
till detta kan vara att eleverna i årskurs 6 bedöms mot kunskapskrav för årskurs 6 medan eleverna i
årskurs 7 och 8 bedöms mot kunskapskraven för årskurs 9. Det är en stor spridning mellan
skolorna när det gäller meritvärde och motsvarande gymnasiebehörighet i årskurs 6. Skillnaderna i
meritvärde i alla årskurser är dessutom stor om man jämför flickor och pojkar. Liksom trenden i
9

riket är flickors meritvärden markant högre. Betygen i årskurs 8 är av tradition lägre än de i årskurs
9. Det kan ha flera orsaker, dels att eleverna faktiskt nått väsentligt längre i årskurs 9, men också att
betygen (även om det inte är avsikten med dem) används för att motivera eleverna att arbeta
hårdare under det sista läsåret. Det är stor skillnad mellan gymnasiebehörighet 85,8 procent i
årskurs 9 och motsvarande i årskurs 8 som är 73,9 procent. Meritvärdet är också betydligt högre i
årskurs 9: 216,1 jämfört med 192,4 i årskurs 8. Så har det sett ut även tidigare år. I årskurs 9 har en
något större andel elever nått gymnasiebehörighet 2014 jämfört med 2013. Efter sommarskolan är
88,5 procent av Borås Stads elever behöriga till gymnasiet.
Årsserie, terminsbetyg åk 6 VT, Borås Stad
År

Antal

HögskoleHögskoleförberedande Högskoleförberedande Yrkesförberedande
förberedande
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%

Meritvärde

2013

877

206,2

759

86,5

753

85,9

732

83,5

759

86,5

2014

943

201,0

784

83,1

775

82,2

770

81,7

787

83,5

Terminsbetyg åk 9 VT14
Skola

Antal

Meritvärde

Högskoleförberedande

Högskoleförberedande
Naturvetenskap

Högskoleförberedande
Samhällsvetenskap

Yrkesförberedande

Antal

Antal

Antal

Antal

%

Boda

117

200,6

87

74,4

Dalsjö

%

%

%

83

70,9

84

71,8

87

74,4

115

222,3

104

90,4

96

83,5

104

90,4

104

90,4

Daltorp

145

211,6

127

87,6

123

84,8

124

85,5

127

87,6

Engelbrekt

113

242,5

105

92,9

104

92,0

103

91,2

105

92,9

Erikslund

53

201,5

39

73,6

35

66,0

39

73,6

39

73,6

Fristad

93

221,6

82

88,2

81

87,1

80

86,0

84

90,3

Sandgärd

98

223,9

91

92,9

87

88,8

91

92,9

93

94,9

Särla

76

203,5

62

81,6

62

81,6

61

80,3

62

81,6

Viskafors

62

203,3

47

75,8

46

74,2

47

75,8

47

75,8

872

216,1

744

85,3

717

82,2

733

84,1

748

85,8

Totalt

Betyg åk 9, historik
Meritvärde

Andel (%)
Behöriga till
gymnasiet

Fullständiga
betyg

Ej nått
kunskapskraven i
ett ämne

Totalt Kommunala 2014
2013
2012
2011
2010
Fristående skolor 2014
Malmen
Borås Kristna Skola
Kunskapsskolan
Engelska Skolan

216,1
205,7
207,2
208,9
208

85,8
85,6
86,7
87,5
85,4

76,5
73,3
82,2
78
73,8

7,5
7,1
4,1
7,2
9,3

Ej nått
kunskapskraven i
två el. flera
ämnen
14,7
19,0
12,8
13,6
15,2

Saknar
betyg i
alla
ämnen
1,6
0,7
0,9
1,1
1,7

256,0
225,7
255,7
278,9

100,0
71,4
95,4
97,2

100,0
71,4
85,2
95,8

0,0
0,0
10,2
1,4

0,0
28,6
4,6
2,8

0,0
0,0
0,0
0,0

Totalt Fristående

262,8

95,6

89,7

5,9

4,4

0,0

Totalt Kommunala

216,1

85,8

76,5

7,5

14,7

1,6

Totalt Borås

224,9

87,6

79,0

7,2

12,7

1,3

Resultat efter sommarskola
En kommungemensam sommarskola arrangerades för elever i årskurs 9 som saknade betyg i ett
eller flera ämnen. Sommarskolan ägde rum i Brygghusets lokaler och leddes av lärare från Borås
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Stads 7-9-skolor. Sammanlagt 34 elever från samtliga stadsdelar deltog i sommarskolan, de strävade
efter behörighet i ytterligare ett till tre ämnen. Ingen elev lyckades nå behörighet i tre ämnen, men
11 elever nådde behörighet två ämnen och 16 elever i ett ämne. Av de elever som deltog i
sommarskolan lyckades 24 stycken, 70,5 procent av deltagarna, bli behöriga till ett
gymnasieprogram. Det innebär att gymnasiebehörigheten efter sommarskola är 88,5 procent av
eleverna i Borås Stads skolor 2014.
Grundsärskola
Pedagogiskt ledarskap
Lärare ges förutsättningar att planera undervisningen i hög grad, medan det fungerar sämre att
utveckla former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärare, vilket är en förutsättning för
utveckling av undervisningen. Den andra svaga punkten i planeringen av undervisning gäller
elevers möjligheter att delta i planering och utvärdering av undervisningens innehåll, arbetsformer
och arbetssätt. Här är två av tre skolor som menar att detta fungerar i liten grad. Här behöver
rektorer initiera diskussioner på skolorna där lärare får reflektera över hur elevinflytande ser ut i
olika årskurser och hur man underlättar för elever att utveckla detta med stigande ålder.
Det är en spridning av rektorernas bedömning när det handlar om att uppföljning av former för de
rutiner för dokumentation är effektiv och är ändamålsenliga för ett systematiskt kvalitetsarbete och
därför är det är fortsatt utvecklingsområde.
Matematik
Av rektorernas skattningar framgår att de matematikspecifika aktiviteterna är blygsamma.
Diskussioner kring matematikundervisning förekommer i liten grad. Vi behöver lyfta diskussionen
om vad det innebär att undervisa i matematik på grundsärskolan och undersöka möjligheter att gå
in i Matematiklyftet.
Läsning
På alla skolor fungerar det i hög grad att lärare använder strategier i sin undervisning som utvecklar
läsförståelsen hos eleverna. Det är dock tydligt att det inte fungerar så väl med utvecklingen av
undervisning i läsning i ett kollegialt lärande. Frågan om hur man på skolan har gemensamma
diskussioner om strategier i läsundervisningen i alla ämnen borde hänga ihop med frågan om hur
det kollegiala lärandet organiseras. Två av tre skolor brister i uppföljningen av varje elevs
läsutveckling, analysen och konsekvenserna av den. Skolorna behöver utifrån sin bedömning av
hur väl uppföljningen fungerar analysera vidare hur man kan komma tillrätta med detta då
uppföljning är centralt för att veta vad som behöver utvecklas.
IKT
Intresset och kompetensen bland pedagogerna varierar och datorns möjligheter tas inte tillvara fullt
ut i undervisningen. I kommentarerna menar dock rektorerna att det har skett en positiv
utveckling och att personalen över lag har blivit bättre på att använda IKT i sin undervisning.
BFL
Eleverna i grundsärskolan ger i Klimatundersökningen en positiv bild av hur de uppfattar sin
skolgång. Rektorerna uppger att de prioriterar arbetet med BFL och att lärarna använder sig av
nyckelstrategierna. Skillnader verkar dock finnas mellan klassrummen när det gäller i hur hög
utsträckning lärarna har anammat ett formativt förhållningssätt. Det tydliga utvecklingsområde
som finns för lärarna i grundsärskolan är att återkommande arbeta med auskultationer i
verksamheten.
Övergångar
11

De tre skolorna har en plan för övergångar som bland annat beskriver olika aktiviteter som syftar
till att skapa trygghet för barnet/eleven. Planering görs för elever med behov av särskilt stöd men
planeringen av organisation, resurser och undervisning i mottagande klass styrs inte av det som
framkommit i samtal och dokumentation i samband med övergången.
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning
Pedagogiskt ledarskap
I nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås är Styrning och ledning ett
utvecklingsområde och har som mål väl fungerande pedagogiskt ledarskap. Arbetet med att
ytterligare utveckla ledarskapet kommer att fortgå under läsåret bland annat i skolledarforum och i
skolledarkonferenser. Från och med läsåret 2013/14 utarbetar rektor för varje skolenhet en
kvalitetsbedömning och analyserar sitt resultat. Kvalitetsbedömning på skolnivå görs av
gymnasiechefen.
Undervisning
I skolklimatunderundersökningen är samstämmigheten hög mellan elevernas och lärarnas
bedömning av undervisningens kvalitet och skillnaden i resultat mellan skolorna är liten.
Arbetet med att ytterligare utveckla undervisningens kvalitet fortgår ständigt. Det
förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet med Bedömning för lärande (BFL) har lett till en
levande diskussion på skolorna om lärandeprocessen, en diskussion som för skolan framåt och
involverar kollegiet i utvecklingen.
Resultat
Gymnasieskolans första resultat i den reformerade gymnasieskolan GY 11är goda. Genomsnittlig
betygspoäng är på samma nivå som föregående år. De fyra gymnasieskolornas totala resultat är
14,2 på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. På högskoleförberedande
program är genomsnittlig betygspoäng 14,6 och på yrkesprogram 13,7. Behörighetsgraden till
högskola och universitet var totalt 98,3 procent på de högskoleförberedande programmen. På
yrkesprogrammen kan eleverna läsa kurser för grundläggande behörighet om de önskar. Statisk på
behörighet för yrkesprogrammen finns inte att tillgå till denna kvalitetsrapport. Andelen avbrott
har totalt sett gått upp något från föregående år, men är fortsatt lågt.

Program i gymnasieskolan
GY 11
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och
anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och
transportprogrammet
Handels- och
administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet

Borås
2014
Betygspoäng
13,4
14,0
13,2
13
14,4
13,7
14
14,1
14,8
15,4
11,4
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Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Spetsutbildning
Entreprenörsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt

15,9
15,3
14,6
16,2
13,9
12,7
12,7
14,2

Källa: *UBK/Lokal statistik
Högskolebehörighet på
högskoleförberedande
program, andel i %
Bäckäng
Sven Erikson
Viskastrand (Estetiska
programmet/estetik och
media)
Totalt

2014

98,1
98,6

100
98,3

Källa: UBK/Lokal statistik
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E 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

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

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp (inget
delegationsärende)
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en sammanlagd summa av 927 897,22 kronor avskrivs.
Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär, och avser främst hemtjänstavgifter.
Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna
inbetalningsåtgärder. Fordringarna är sedan tidigare nedskrivna i bokföringen som osäkra fordringar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fordringar om en sammanlagd summa av 927 897,22 kronor avskrivs.

2014-09-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-09-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0049 108
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-09-02, Christer Johansson

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Nya regler och riktlinjer för finansverksamheten, samt ökad
ram för kommunkoncernens externa upplåning 2014
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på revidering av de dokument som styr finansverksamheten.
Riktlinjerna fastställs av Kommunfullmäktige, medan reglerna fastställs av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår, att Kommunfullmäktige beslutar:
Bilagt förslag till reviderade Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern godkänns,
Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2014 ha rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under 2014, för
förmedling till kommunens bolag med ytterligare 1 200 000 000 kronor.
samt,
Kommunstyrelsen beslutar att för egen del fastställa bilagda Regler för finansverksamheten Borås Stad som i enlighet med
riktlinjerna ska upprättas.

2014-09-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0651 040
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-09-29, Christer Johansson

Sida
1(10)
2014-10-13

Dnr 2014/KS0651

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Nya regler och riktlinjer för finansverksamheten, samt
ökad ram för kommunkoncernens externa upplåning
2014
Bakgrund
Borås Stads nuvarande regler och riktlinjer för finansverksamheten antogs 2011 och gäller till
och med 2014. Därför behöver beslut om nya styrdokument för finansverksamheten fattas.
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande riktlinjerna för
finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. Reglerna, som beslutas av
Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och instruktioner för finansverksamheten
inom Borås Stad.
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga.
Befintliga styrdokument för finansverksamheten
De regler och riktlinjer som antogs 2011 innebar relativt omfattande ändringar mot tidigare
styrdokument. Behov av nya skrivningar fanns av flera anledningar. Dels hade
finansmarknaden kraftigt förändrats och den stora finanskrisen 2008-2009 hade tydliggjort
risker som ställde nya krav på riskhantering. En annan anledning var behovet av anpassning
till lagstiftning om konkurrensneutralitet och marknadsmässighet i internbankens prissättning.
En tredje anledning var att de tidigare styrdokumenten var inaktuella till följd av att arbetssätt
och organisation förändrats. Behov fanns av att tydliggöra ansvar, förbättra intern kontroll
och hantera nya marknadsförutsättningar.
Internbanken
Kommunfullmäktige fastslår i riktlinjerna att det under Kommunstyrelsen ska finnas en
internbank. Internbankens huvuduppgift är att ansvara för kommunkoncernens
kapitalförsörjning, tillgodose kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna
finansverksamheten samt verka för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.
Målet för finansverksamheten är att medverka till en god ekonomisk hushållning, genom att
tillgodose verksamhetens behov av finansiering, säkerställa betalningsförmågan och trygga
tillgången på kapital, inom ramen för ovanstående eftersträva bästa möjliga finansnetto, samt
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effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Mot bakgrund av de behov som föranledde nya riktlinjer 2011 har internbanken arbetat för
att förbättra finansverksamheten. Kapitalförsörjningen har tryggats genom en utökning av
antalet finansieringskällor. Borås Stad är numera medlem i Kommuninvest, aktiva på
kapitalmarknaden med både ett certifikatsprogram och ett obligationsprogram, samt
innehavare av en hög rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.
Interbanken bedriver som riktlinjerna föreskriver en aktiv riskhantering. Bland annat har en
strategi för förlängd kapitalbindning de senaste åren bidragit till minskad finansieringsrisk och
högt likviditetsbetyg från Standard & Poor’s.
Den marknadsmässiga prissättning som skrevs in i befintliga riktlinjer är implementerad och
internbanken prissätter idag kommunens majoritetsägda bolag enligt individuell bedömning.
Den interna organisation som Kommunstyrelsen föreskriver i reglerna har också
implementerats. En funktion för riskkontroll finns, separerad från internbanken, som
kontrollerar att ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från
internbanken och följer reglerna för finansverksamheten. Även internbankens
betalningstransaktioner utförs via en separat funktion.
Behov av revidering
Behovet av revidering av styrdokumenten är inte lika omfattande som 2011. Till största del är
befintliga regler och riktlinjer fortfarande aktuella. Inom några områden behöver dock
ändringar göras.
Den största förändringen berör hantering av finansieringsrisken, risken att inte ha tillgång till
kapital. Marknadsutvecklingen har tydliggjort vikten av att ha en god likviditet och en
långfristig kapitalbindning för att minska denna risk. De befintliga reglerna är för lågt ställda
avseende krav på hantering av finansieringsrisk, och internbanken har idag en kapitalbindning
som är klart längre än den norm som föreskrivs i reglerna.
De områden som medför förändringar i sak framgår nedan. Därutöver har vissa mindre
redaktionella ändringar gjorts.
Förslag till ändringar i Kommunfullmäktiges Riktlinjer för finansverksamheten Borås

kommunkoncern
Kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer för finansverksamheten behöver ändras inom
tre områden; internbankens prissättning, placering av överskottslikviditet samt hantering av
finansieringsrisk.
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• Riktlinjer avsnitt 2 Finansiell samordning samt avsnitt 6 Utlåning och borgen:
I de befintliga riktlinjerna fastslås att internbankens prissättning ska vara transparent och
marknadsmässig. Syftet tydliggörs nu genom skrivningen: Internbankens prissättning ska vara
transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för
verksamheter som konkurrerar med privata aktörer.
Med föreslagen skrivning framgår även indirekt möjligheten att ta ut ett icke marknadsmässigt
pris för verksamheter som inte verkar i konkurrens. Exempelvis är det inte möjligt att
fastställa ett marknadsmässigt pris för ett underskottsbolag som är helt beroende av
koncernbidrag, då de inte skulle kunna låna hos en extern långivare på egna meriter utan
kommunal borgen.
Befintlig lydelse, Riktlinjer avsnitt 2

Föreslagen lydelse

Internbankens prissättning ska vara transparent och baseras på
marknadsmässiga villkor.

Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på
marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på

konkurrensneutralitet för verksamheter som
konkurrerar med privata aktörer.

Befintlig lydelse, Riktlinjer avsnitt 6

Föreslagen lydelse

Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor.

Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för

att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för
verksamheter som konkurrerar med privata aktörer.

• Riktlinjer avsnitt 4 Likviditetshantering och placeringar:
Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i
kommunkoncernen, d v s Borås Stad ska placera sin kassa i internbanken för vidareutlåning
till bolagen. Detta har varit, och är fortfarande huvudalternativet. Däremot är rättsläget för
närvarande oklart kring bolagens ränteavdragsrätt i de fall kommunen lånar ut sin egen kassa.
Därför behöver kommunen på kort sikt, så länge rättsläget är oklart, placera sin kassa externt.
Följande lydelse föreslås, vilket öppnar upp för internbanken att kunna placera
överskottslikviditet externt: Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i
kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Hur den externa
placeringen får göras framgår av Kommunstyrelsens placeringsregler (vilka framgår senare i
skrivelsen).
Befintlig lydelse, Riktlinjer avsnitt 4

Föreslagen lydelse

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera
lånebehovet i kommunkoncernen.

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera
lånebehovet i kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till
bolagens möjligheter till ränteavdrag.
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• Riktlinjer avsnitt 7.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot
en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Sedan befintliga riktlinjer skrevs har
marknadsutvecklingen medfört att ännu större fokus lagts på denna risk. Borås Stad har även
skaffat sig en rating hos Standard & Poor’s. En central parameter vid deras kreditvärdering är
att bedöma likviditeten, eftersom en god likviditet minskar finansieringsrisken. Borås Stad
följer Standard & Poor’s krav för ett högt likviditetsbetyg. Normvärdena för att hantera
finansieringsrisken skärps därför i de nya riktlinjerna, genom att högst 40 % (befintliga
riktlinjer 50 %) av lånevolymen får förfalla inom en 12-månadersperiod och minst 100 % (50
%) av de närmaste 3 månadernas finansieringsbehov ska täckas genom tillgång till likvida
medel eller kreditlöften. Med de nya föreslagna normerna erhålls en trygghet i
kapitalförsörjningen och en låg finansieringsrisk.
Befintlig lydelse, Riktlinjer avsnitt 7.1

Föreslagen lydelse

Högst 50 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en
enskild 12-månadersperiod. Minst 50 procent av de närmaste 3
månadernas finansieringsbehov ska täckas genom tillgång till likvida
medel eller kreditlöften.

Högst 40 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en
enskild 12-månadersperiod. Minst 50 procent av de närmaste 12
månadernas finansieringsbehov och minst 100 procent av de
närmaste 3 månadernas finansieringsbehov ska täckas genom
tillgång till likvida medel eller kreditlöften.

Föreslagna förändringar i Kommunstyrelsens Regler för finansverksamheten Borås

Stad
De mer detaljerade reglerna har fler ändringar än riktlinjerna. Ändringarna berör främst högre
kapitalbindningskrav för att minska finansieringsrisken i enlighet med förändringen i
riktlinjernas avsnitt 7.1, samt förtydligande kring ansvarsfördelning och internbankens
prissättning.
• Regler avsnitt 3 Ansvarsfördelning
Finanschefens ansvar definieras i avsnitt 3.3 Internbanken. Två nya uppgifter läggs till,
finanschefen ska:
d) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
Detta är främst ett förtydligande då det i befintliga regler inte framgår tydligt.
Kommunfullmäktige ger i riktlinjerna ansvaret om prissättningen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen delegerar i reglerna detta till finanschefen. Prissättningen ska ske i enlighet
med uppställda regler i avsnitt 6.3, och prissättningen ska dokumenteras samt rapporteras till
Kommunstyrelsen.
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f) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten…
Detta ansvar är flyttat till finanschefen, och borttaget från chefen för redovisningsservice
(avsnitt 3.4). Finanschefen gör detta idag, och redovisningschefen administrerar och redovisar
enbart internbankens betalningstransaktioner.
Befintlig lydelse, Regler avsnitt 3.3

Föreslagen lydelse

Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten
och reglerna för finansverksamheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga
för kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner
d) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
e) säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern
kontroll
…

Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten
och reglerna för finansverksamheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga
för kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner

d) besluta om internbankens prissättning vid utlåning
och borgen till majoritetsägda bolag
e) bevaka och hantera kommunens finansiella risker

f) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner
för finansverksamheten samt säkerställa att alla finansiella
aktiviteter bedrivs med god intern kontroll

…
Befintlig lydelse, Regler avsnitt 3.4

Föreslagen lydelse

Chefen för Ekonomiservice ansvarar för att

Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) administrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner
b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för
finansverksamheten och andra felaktigheter eller incidenter till chefen
för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/verkstad.

a) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner
för att upprätthålla god intern kontroll för
finansverksamhetens back office i kommunen
b) administrera och redovisa Internbankens affärstransaktioner
c) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för
finansverksamheten och andra felaktigheter eller incidenter till chefen
för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/verkstad.

• Regler avsnitt 4.5-4.6 Regler för placering av överskottslikviditet
Ändringar görs till följd av att Borås Stads kassa ska kunna placeras externt, och motsvarar de
förändringar som görs i riktlinjerna (se ovan). I placeringsreglerna framgår att internbanken
enbart har rätt att placera i räntebärande instrument med hög rating, och med en maximal
löptid om 12 månader. Om rättsläget framöver visar att Borås Stad inte kan låna ut sin egen
kassa blir placeringshorisonten längre än 12 månader. Då får nya placeringsregler antas, vilket
framgår av ny skrivning i avsnitt 4.6: d) om placeringsvolymen beräknas överstiga 300 miljoner kronor
och placeringshorisonten överstiger 1år ska en placeringsstrategi beslutas av Kommunstyrelsen och biläggas
dessa regler.
Befintlig lydelse, Regler avsnitt 4.5

Föreslagen lydelse

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i
internbanken för vidareutlåning inom kommunkoncernen.

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i
internbanken för vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock

med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till
ränteavdrag.
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Befintlig lydelse, Regler avsnitt 4.6

Föreslagen lydelse

a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken
placeringshorisont som gäller i förhållande till framtida betalningar
(matchningsprincipen)
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt
4.7 med en maximal löptid om 12 månader
c) ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer
än 50 procent av samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 100
miljoner kronor placeras hos en enskild motpart.
d) undantag medges från punkt c för tillfällig överskottslikviditet på
koncernkontot där maximal inlåning får uppgå till 500 miljoner
kronor.

a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken
placeringshorisont som gäller i förhållande till framtida betalningar
(matchningsprincipen)
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt
4.7 med en maximal löptid om 12 månader
c) ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer
än 50 procent av samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500
miljoner kronor placeras hos en enskild motpart.

d) om placeringsvolymen beräknas överstiga 300
miljoner kronor och placeringshorisonten överstiger 1
år ska Kommunstyrelsen besluta om en
placeringsstrategi.

• Regler avsnitt 6.3 Internbankens prissättning
Detta avsnitt är helt omarbetat. Internbanken eftersträvar en marknadsmässig prissättning.
Det innebär att prissättningen inte längre utgår från internbankens självkostnad med påslag av
en marginal. Den tidigare starka kopplingen till internbankens egna upplåningskostnad har
därför tagits bort. Istället framgår att en bedömning ska göras av vad det marknadsmässiga
priset är för de låntagande bolagen, oavsett internbankens självkostnad. Den
marknadsmässiga bedömningen ska göras med hjälp av extern part.
Oförändrat fastslås att internbankens prissättning ska dokumenteras, och redovisas till
Kommunstyrelsen (vilket görs i månadsrapporten).
Internbankens prissättning för verksamheter som inte verkar i konkurrens har, i enlighet med
ändringen i riktlinjerna tydliggjorts. Ny lydelse: För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan
prissättningen utgöras av internbankens självkostnadspris.
Befintlig lydelse, Regler avsnitt 6.3

Föreslagen lydelse

6.3 Internbankens avgifter
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva
marknadsmässiga villkor. Internbankens villkor ska inte ska vara
sämre än de villkor låntagaren skulle kunna få på egna meriter. Med
marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av en
bedömning av följande tre delar där summan av punkt 2 och 3 utgör
internbanksavgiften.

6.3 Internbankens prissättning
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva
marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på

1. Kommunens finansieringskostnad. Basen för marknadsmässiga
villkor är kommunens genomsnittliga finansieringskostnad för
kommunkoncernens samlade låneportfölj tillsammans med kostnader
för tecknade kreditlöften. Låneportföljen ska baseras på en rörlig
räntebas med en kapitalbindning inom de regler och riskmandat som
anges i kapitel 8.
2. Administrativ avgift. Avgiften ska täcka kommunens kostnader
för finansverksamheten som personal, datasystem, rådgivning, eventuell

konkurrensneutralitet för verksamheter som
konkurrerar med privata aktörer. Internbankens villkor ska
därmed inte vara bättre eller sämre än de villkor bolaget skulle
kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det
pris som är resultatet av nedanstående två delar.

1. En rörlig räntebas knuten till stibor 3 månader.
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen
ska avspegla den kostnad respektive bolag bedöms ha
för att finansiera sig på egna meriter på respektive
kredit i kommunkoncernens samlade låneportfölj.
Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj
bedöms vid upplåningstillfället och marginalen
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rating m m. Avgiften ska revideras löpande utifrån verkliga
kostnader.
3. Internbankens påslag för att åstadkomma marknadsmässiga
villkor. Påslaget syftar till att möta lagkrav på konkurrensneutralitet.
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin
prissättning, dels för att styrka konkurrenskraftig finansiering
gentemot bolagen och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska
uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till
internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.

beräknas därefter som ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. Internbanken ska vid
bedömningen ta hjälp av extern part.
För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan
prissättningen utgöras av internbankens
självkostnadspris.
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin
prissättning, dels för att styrka konkurrenskraftig finansiering
gentemot bolagen och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska
uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till
internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.

• Regler avsnitt 7.3 Internbankens avgifter (vid utlåning och borgen till externa parter)
I de fall avgift ska tas ut vid extern utlåning eller borgen beslutar Kommunfullmäktige om
det. Även den externa prissättningen ska vara marknadsmässig i enlighet med riktlinjerna.
Detta förutsätter att Kommunfullmäktige kan ändra avgiften utifrån gällande
marknadsförutsättningar. Därför skrivs det in i detta avsnitt att beslut om avgiften ska
omprövas årligen av Kommunfullmäktige.
Befintlig lydelse, Regler avsnitt 7.3

Föreslagen lydelse

Internbanken lämnar i samband med det skriftliga utlåtandet om
utlåningen eller borgen en rekommendation av uttag och storlek på
internbanks- eller borgensavgiften. Kommunfullmäktige beslutar om
uttag och storlek på internbanks- eller borgensavgift vid beslut om
utlåning eller borgen.

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell
borgensavgift, och storlek på denna, efter förslag av
internbanken. Avgiftens storlek omprövas årligen.

• Regler avsnitt 8 Finansieringsrisk
Åtgärder för att minska finansieringsrisken är som ovan nämnts en huvudpunkt i denna
revidering av reglerna och riktlinjerna. I reglerna specificeras de ökade kraven. I avsnittet
läggs följande mening till för att tydliggöra vikten av att internbanken följer kraven från
Standard & Poor’s: Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps likviditetskriterier beaktas.
I övrigt görs följdändringar i enlighet med ändringar i riktlinjerna. Den nya normen innebär
att alla lån som förfaller inom ett år måste täckas av antingen egen kassa eller lånelöften hos
bank.
Befintlig lydelse, Regler avsnitt 8.1

Föreslagen lydelse

Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som
betalningsförmågan säkerställs på såväl kort som lång sikt.

Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som
betalningsförmågan säkerställs på såväl kort som lång sikt. Vid

hantering av finansieringsrisk ska S&Ps
likviditetskriterier beaktas.
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Befintlig lydelse, Regler avsnitt 8.2

Föreslagen lydelse

För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a) internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv
motsvarande 50 procent av kommunkoncernens samlade
finansieringsbehov de kommande 3 månaderna, dock lägst 200
miljoner kronor vid varje givet tillfälle
b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha
en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 6
månader
c) högst 50 procent av internbankens totala upplånings- och
kreditlöftesvolym får förfalla under en enskild 12-månadersperiod

För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a) internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv
motsvarande minst 100 procent av kommunkoncernens samlade
finansieringsbehov de kommande 3 månaderna och minst 50

procent av finansieringsbehovet de kommande 12
månaderna, dock lägst 200 miljoner kronor vid varje givet tillfälle
b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha
en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3

månader
c) högst 40 procent av internbankens totala upplånings- och
kreditlöftesvolym får förfalla under en enskild 12-månadersperiod

• Bilagor till reglerna
I bilaga 1 till reglerna framgår normportfölj och riskmandat. Till följd av kraven på längre
kapitalbindning och mindre finansieringsrisk ändras normen från att kunna ha 40 % av
låneportföljen kapitalbunden i mindre än 1 år till att kunna ha 0 % av låneportföljen
kapitalbunden i mindre än 1 år.
Dessutom ökas tillåtna beloppsgränser per motpart med hänsyn till att internbankens totala
låneskuld har ökat sedan nuvarande regler antogs.
I rapportstrukturen i bilaga 2 föreslås att Kommunfullmäktige ska få del av internbankens årsoch verksamhetsberättelse, vilket redan idag sker som en del i Borås Stads årsredovisning.
Avseende den månatliga finansrapporten upprättades den tidigare i två olika versioner. Nu
rapporteras en och samma finansrapport till samtliga mottagare, vilket föranlett ändring i
rapportstrukturen.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Befintlig lydelse bilaga 1 – Normportfölj och riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning - normportfölj och riskmandat
Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen anges som andel av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym med
kapitalbindning inom följande tidsintervall.
Intervall
< 1 år
> 1 år < 3 år
> 3 år
Andel förfall
40 %
30 %
30 %
Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i respektive tidsintervall.
Intervall
< 1 år > 1 år < 3 år > 3 år
Maximal andel 50 %
40 %
40 %
Minimal andel
20 %
20 %
20 %

Föreslagen lydelse bilaga 1 – Normportfölj och riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning - normportfölj och riskmandat
Den av Kommunstyrelsen fastställda normportföljen anges som andel av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym med
kapitalbindning inom följande tidsintervall.
Intervall
< 1 år
> 1 år < 3 år
3 - 10 år
> 10 år
Andel förfall
0%
60 %
40 %
0%
Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i respektive tidsintervall.
Intervall *
< 1 år > 1 år < 3 år 3 - 10 år > 10 år
Maximal andel 25 %
90 %
60 %
20 %
Minimal andel
0%
30 %
10 %
0%

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

Befintlig lydelse bilaga 1 – Godkända motparter vid derivataffärer
Motpartskategori

Max löptid

Beloppsgräns per
kategori

15 år

Obegränsat

15 år

1 500 Mkr
nominellt

Skandinavisk bank
med rating om minst
A+ (S&P) eller A1
(Moodys)
Motpart med rating om
minst AA- (S&P) eller
Aa3 (Moodys)

Nominell beloppsgräns per motpart per
löptidsintervall

Beloppsgräns
marknadsvärde

< 2 år
1 000 Mkr

2-5 år
600
Mkr

> 5 år
600
Mkr

500 Mkr

300
Mkr

200
Mkr

40 Mkr per motpart

20 Mkr per motpart

Föreslagen lydelse bilaga 1 – Godkända motparter vid derivataffärer
Motpartskategori

Max löptid

Nominell beloppsgräns per
motpart

Beloppsgräns marknadsvärde

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

15 år

3 000 Mkr

150 Mkr per motpart

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

15 år

2 000 Mkr

50 Mkr per motpart

Sida
10(10)
2014-10-13

Dnr 2014/KS0651

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Utökad ram för kommunkoncernens externa upplåning 2014
Det enligt ovan beskrivna behovet att placera Borås Stads kassa externt istället för att låna ut
kassan till bolagen, medför att den externa upplåningen behöver ökas i motsvarande grad för
att tillgodose bolagens lånebehov. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om en ram
för extern nyupplåning under 2014 på 800 mnkr. Då Borås Stads kassa på 1 200 mnkr nu
placeras externt behöver ramen för extern nyupplåning ökas med ytterligare 1 200 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bilagt förslag till reviderade Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern godkänns,
samt
Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2014 ha rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under
2014, för förmedling till kommunens bolag med ytterligare 1 200 000 000 kronor.

KOMMUNSTYRELSEN

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

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

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

2 Organisation
Kommunfullmäktige

Bolag ej ingående
i Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen

Borås Stadshus AB
med dotterbolag

Servicenämnden

Stadskansliet

Internbanksråd

Servicekontoret

Kommunchef

Redovisningsservice
(finansadministration)

Ekonomistyrning

Finansfunktion
(internbank)

Budgetfunktion
(funktion för riskkontroll)

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

3 Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens ansvar styrs av riktlinjer för finansverksamheten som beslutas av Kommunfullmäktige. En aktiv finansförvaltning ställer krav på korta
handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. Utöver vad som
anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning av Kommunstyrelsen beslutad delegationsordning.
Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande.
3.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar - utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar - för att
a) godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken
b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4
c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8
d) vid behov besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9
e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om motvärdet på
exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, enligt kapitel 11
f ) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella rapporteringen
3.2 Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att
a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för finansverksamheten
om särskilda skäl föreligger och rapportera detta vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen
b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för finansverksamheten tillfälligtvis
ska hanteras.
3.3 Internbanken
Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten på
de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.
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Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
b) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna för
finansverksamheten
c) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommunkoncernen erforderliga finansiella transaktioner
d) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
e) bevaka och hantera kommunens finansiella risker
f ) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll
g) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning
h) upprätta rapporteringsstruktur som bilägges i bilaga 2
i) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner
j) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster
k) sammankalla och leda internbanksrådet
l) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara till nytta
för kommunkoncernen
m) följa upp att bolagen följer av respektive bolagsstyrelse fastställd räntebindningsstrategi
och tillhörande riskmandat
n) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att erbjuda
kommunkoncernen intern och extern rådgivning
3.4 Chefen för Redovisningsservice
Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) administrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner
b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten och andra felaktigheter eller incidenter till chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/verkstad.
3.5 Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för normportfölj och riskmandat (bilaga 1)
b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra felaktigheter eller incidenter till ekonomichefen.
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4 Likviditetshantering
4.1 Allmänt
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av
kortfristiga låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering och
förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet.
Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god
likviditetsplanering.
4.2 Likviditetsplanering
Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av internbanken. Bolagen och förvaltningarna rapporterar likviditetsprognoser enligt anvisningar från internbanken. Likviditetsplaneringen ska vara till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12
mån) och lång sikt (1 – 3 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning och placering
av likvida medel.
4.3 Koncernkonto
I kommunkoncernen ska finnas ett koncernkontosystem för samordning av betalningsflöden. Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton.
4.4 Likviditetsreserv
Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunkoncernens
kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på tre bankdagar, outnyttjade kreditlöften och
framtida positiva netton av kassaflöden inom tre dagar. Likviditetsreservens storlek specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisker.
4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet
Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för vidareutlåning
inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag.
Följande regler gäller för intern placering av kommunens överskottslikviditet.
a) all placering ska ske med rörlig räntebas
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i förhållande
till kommunens framtida betalningar (matchningsprincipen)
c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas och likställas med
extern upplåning.
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4.6 Regler för extern placering av överskottslikviditet
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont som
gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)
b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en maximal
löptid om 12 månader
c) ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 50 procent av
samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos en enskild
motpart.
d) om placeringsvolymen beräknas överstiga 300 miljoner kronor och placeringshorisonten
överstiger 1 år ska Kommunstyrelsen besluta om en placeringsstrategi.
4.7 Tillåtna instrument
Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar,
placeras i följande instrument.
a) kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen lägst A-1 (S&P) eller P-1
(Moody’s);
b) penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K-1-rating (S&P);
c) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska kommuner och landsting
d) kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med.

5 Upplåning
5.1 Allmänt
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. Med upplåning avses alla former
av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av internbanken i Borås Stads
namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör för koncernen förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt
godkännas av Kommunstyrelsen.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. All leasing i kommunen
beslutas av Kommunstyrelsen.
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt
som möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer.

8 Regler för finansverksamheten

5.2 Regler
Följande regler gäller vid upplåning.
a) internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på
lånedokumentation och enkel administration
b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen
ska inte förekomma
c) internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning
d) låneförfall inför årsskiften ska i möjligaste mån undvikas
e) upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda lånebelopp inte understiger 100 miljoner kronor
f ) godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är skandinavisk bank med rating om
minst A- (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA- (S&P)
eller Aa3 (Moody’s).
Regler för hantering av finansieringsrisker finns i kapitel 8.
5.3 Upplåningsformer
Följande upplåningsformer är tillåtna.
a) upplåning får ske genom utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev
b) upplåning får ske genom banklån från svensk eller utländsk bank
c) upplåning får ske genom tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller
placerare.
Kommunstyrelsen ska besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram och
obligationsprogram.

6 Utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
6.1 Allmänt
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar.
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till bolagen.
6.2 Regler
Följande regler gäller för utlåning och borgen.
a) internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra hand
genom att gå i borgen för upplåningen
b) all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas
c) all utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad
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d) all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna
e) vid utlåning sker internbankens prissättning enligt 6.3.
f ) borgen får inte vara generell
g) underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finanschefen innan
borgen tecknas
h) all borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med underliggande
kreditavtal ska arkiveras
i) vid borgen ska borgensavgift baserad på internbankens prissättning enligt 6.3 belasta
borgenstagaren.
6.3 Internbankens prissättning
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor för
att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata
aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre än de villkor bolaget
skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som är resultatet av nedanstående två delar.
1. En rörlig räntebas knuten till stibor 3 månader.
2. En bedömd marknadsmässig marginal. Marginalen ska avspegla den kostnad respektive
bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter på respektive kredit i kommunkoncernens samlade låneportfölj. Varje enskild kredit i kommunkoncernens portfölj bedöms
vid upplåningstillfället och marginalen beräknas därefter som ett vägt genomsnitt på respektive bolags låneportfölj. Internbanken ska vid bedömningen ta hjälp av extern part.
För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan prissättningen utgöras av internbankens
självkostnadspris.
Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin prissättning, dels för
att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att otillbörlig konkurrens inte ska uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.
6.4 Administration av utlåning
För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag
och ränteberäknar detta dagligen. Kvartalsvis debiteras respektive bolag genom att kvartalets
räntekostnader dras från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken enligt
6.3. Underlag för ränteberäkning skickas till respektive bolag månadsvis.
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7 Utlåning och borgen till externa parter
7.1 Allmänt
Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om det kan anses
vara av allmänt intresse.
För extern utlåning och borgen till bolag och organisationer beslutar Kommunfullmäktige i
varje enskilt fall.
7.2 Regler
Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning.
a) utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, alternativt med möjlighet att årligen justera lånevillkoren.
7.3 Internbankens avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas årligen.

8 Finansieringsrisk
8.1 Allmänt
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan säkerställs
på såväl kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps likviditetskriterier
beaktas.
8.2 Regler
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a) internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande minst 100 procent
av kommunkoncernens samlade finansieringsbehov de kommande 3 månaderna och minst
50 procent av finansieringsbehovet de kommande 12 månaderna, dock lägst 200 miljoner
kronor vid varje givet tillfälle
b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3 månader
c) högst 40 procent av internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym får förfalla
under en enskild 12-månadersperiod
d) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens kapiRegler för finansverksamheten 11

talbindning (bilaga 1)
e) internbanken ska sträva efter att ha upplånings- och kreditlöftesvolymen fördelad på
minst 3 olika upplåningsformer eller långivare
f ) om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva att fördela upplåningen så att högst 50 procent
av upplåningen i genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma kreditgivare/
upplåningsform
g) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor i
syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av belopp under 25
miljoner kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får
dock inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor.

9 Ränterisker
9.1 Allmänt
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba
genomslag i finansnettot.
Majoritetsägda bolag ska enligt finansiella riktlinjer för Borås kommunkoncern utforma
strategi och riskmandat för respektive bolags räntebindning. Internbanken ska låna ut till
bolagen med rörlig räntebas via koncernkontot och göra transaktioner i räntederivat med
bolagen.
Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat, placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.
Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto
inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.
9.2 Regler
Följande regler gäller för hanteringen av ränterisker.
a) all utlåning till bolagen ska ske med rörlig räntebas via kommunens koncernkontostruktur
b) all upplåning för vidareutlåning till bolagen ska som huvudprincip ske med rörlig räntebas
c) om upplåning för vidareutlåning till bolagen sker med fast räntebas ska internbanken
ingå de derivattransaktioner som krävs för att nå en rörlig räntebas för vidareutlåning
d) i alla derivattransaktioner med motparter inom kommunkoncernen ska som huvudprincip ränterisken elimineras genom matchning av räntevillkor i ett externt eller internt derivat
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e) undantag från punkt d) medges för derivattransaktioner under 10 miljoner kronor med
en löptid kortare än 3 år. Summan av omatchade derivat får dock inte vid vart tillfälle
uppgå till mer än nominellt 20 miljoner kronor
f ) i den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlåningsvillkor
för att minimera ränterisken. Undantag medges för utlåning av belopp under 10 miljoner
kronor med en löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får dock inte
vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor
g) om kommunen är nettolåntagare ska det finnas en tydligt definierad strategi för ränteriskhanteringen som tillsammans med metoder för uppföljning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen. Strategin ska biläggas dessa regler
i bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och
motiv för valet av strategi ska dokumenteras.

10 Derivatinstrument
10.1 Allmänt
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument i marknaden. All användning av derivatinstrument förutsätter att internbanken har god förståelse
för instrumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.
10.2 Motpartsrisker
Med motpartsrisker avses risken för att motparten i derivattransaktioner inte kan fullfölja
de förpliktelser som avtalet innebär. Internbanken ska sträva efter att sprida externa motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen ska
avse nettoexponering och beakta kommunens hela engagemang med motparten.
För flexibilitet och handlingsberedskap ska internbanken så långt det är möjligt se till att
kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.
10.3 Regler
Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a) derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt, swapar,
optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och valutarisker
c) riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras före affärsavslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ av derivatinstrument innehålla en modell
för derivatinstrumentets påverkan på förfallostrukturens räntebindning
d) samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärderas kvar-
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talsvis i månadsrapporteringen
e) alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan parterna
f ) kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal med minst 4
externa motparter
g) godkända externa motparter vid derivataffärer är skandinavisk bank med rating om minst
A+ (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA- (S&P) eller A1
(Moody’s)
h) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade riskmandat för externa motpartsrisker som bilägges i bilaga 1.
10.4 Internbankens avgifter
Internbankens prissättning för derivattransaktioner ska vara marknadsmässiga och utan
påslag.
10.5 Administration av interna derivat
Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med kommunen
som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska som huvudprincip derivaten
löpa med fyra förfallodagar årligen på IMM-dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni,
september och december. Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och underlag
för debitering skickas kvartalsvis.

11 Valutarisker
11.1 Valutarisk
För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett tillhörande riskmandat. Med valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
Valutakursrisker kan uppstå inom verksamheten. I finansverksamheten uppkommer valutarisker om kommunen lånar eller placerar i utländsk valuta. I förvaltningarna uppkommer
valutarisker om kommunen upphandlar varor eller tjänster i utländsk valuta eller får bidrag
i utländsk valuta. Valutarisker i förvaltningarnas verksamheter kan vara komplexa och inte
alltid möjliga att säkra.
Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon kronor
eller mer.
Målet är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet i möjligaste mån ska begränsas.
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras.
11.2 Regler
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Följande regler gäller för hanteringen av valutarisker.
a) valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument
b) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i Kommunstyrelsen
om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer
c) för valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på exponeringen som
bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar förvaltningen efter samråd med internbanken hur valutarisken ska hanteras.

12 Operativa risker
12.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska
begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutinbeskrivningar och arbetsinstruktioner.
Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.
En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna
samma affär. Detta hanteras praktiskt genom olika behörighetsnivåer i finanssystemet, vilket
säkerställer att annan person än den som genomfört affären kontrollerar och godkänner
den.
Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel i
processer, system eller bristande kontroll.
12.2 Regler
Följande gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a) alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestordning eller
andra delegeringar
b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktionstillfället kompletteras med en handelsnota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen
c) alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra eller på annat sätt registreras i redovisningen
d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa affärsbekräftelser
e) alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska löpande
och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart utredas och klaras
upp. Vid oenighet ska kommunchefen informeras.

13 Rapportering
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Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels att
vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella riktlinjer
och regler för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den rapportering
som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt deras instruktioner.
13.1 Incidentrapportering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är omöjligt. Varje medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser och
incidenter till kommunchefen. Kommunstyrelsens presidium har rätt att besluta om tillfälliga avvikelser från regler för finansverksamheten och har även rätt att besluta om hur risker
som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras.
13.2 Månadsrapportering
Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt
placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som är
specificerade i riktlinjerna och reglerna för finansverksamheten. Rapporteringen ska på en
aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringen av dessa för all upplåning, utlåning
och placeringar i kommunen. För de positioner där marknadsvärdet avviker från bokfört
värde ska även detta visas. Rapporteringsstruktur framgår i bilaga 2.
Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast den 7:e bankdagen i varje månad.
13.3 Rapportering från bolag och förvaltningar till internbanken
Det åligger nämnderna och styrelserna i bolagen att ge internbanken den information som
behövs för en effektiv finansiell samordning i kommunkoncernen. Internbanken ska löpande från förvaltningarna och bolagen begära in rapportering för likviditetsplanering och
planering av kommunkoncernens kapitalförsörjning.
13.4 Rapportering från internbanken till internbanksråd
Internbanken ska rapportera verksamheten till internbanksrådet. Rapporteringen ska bl a
baseras på senaste månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning av
likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för kommunkoncernen. Internbanken
ska i internbanksrådet även rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader
samt internbankens prissättning.
13.5 Rapportering från Internbanken till bolagen
Bolagen ska få motsvarande månadsrapportering som Kommunstyrelsen får enligt 13.2.
Övrig rapportering till bolagen ska bestå av en engagemangsrapport enligt rapporteringsstruktur i bilaga 2.
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Bilaga 1

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

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

0%

60 %

40 %

0%

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

< 1 år

> 1 år < 3 år

3 - 10 år

> 10 år

Maximal andel

25 %

90 %

60 %

20 %

Minimal andel

0%

30 %

10 %

0%

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

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

Max
löptid

Nominell beloppsgräns
per motpart

Beloppsgräns
marknadsvärde

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

15 år

3 000 Mkr

150 Mkr per motpart

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

15 år

2 000 Mkr

50 Mkr per motpart
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Bilaga 2

Rapportstruktur
Rapport

Innehåll

Mottagare

Finansrapport

Likviditetssituation

Kommunstyrelsen

Internbankens finansiering

Ekonomichef

Ränte- och kapitalbindning

Revisionschef

Internbankens snittränta och prissättning

Budgetchef

Känslighetsanalys

Bolag i kommunkoncernen

Riskanalys
Marknadsvärde av utestående derivat
Portföljdata/nyckeltal
Engagemangsrapport

Utestående skuld/fordran

Bolag i kommunkoncernen

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

Internbankens års- och verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken månatligen, normalt
inom 7 arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för Kommunfullmäktige i
maj följande år.
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Riktlinjer för
finansverksamheten
Borås kommunkoncern
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunens övergripande finansiella strategi är att eftersträva en effektiv kapitalanvändning och en effektiv kapitalanskaffning. Detta genom att med högt ställda krav på säkerhet
och sundhet i det finansiella arbetet optimalt styra betalningsströmmarna för att minimera
behovet av rörelsekapital, och optimalt styra finansieringen med främmande kapital. Kommunkoncernens övergripande finansiella strategi om en effektiv kapitalanvändning behandlas inte i detta dokument. Dessa riktlinjer omfattar enbart finansverksamheten.
1.2 Övergångsregler
Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, dock med beaktande
av en övergångsperiod om 6 månader för riktlinjerna i kapitel 7.
1.3 Omfattning
Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom kommunens samlade
verksamhet; Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt beslut i
Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat kommunkoncernen.
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placeringar och finansiell riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen
för Borås Stads samförvaltade stiftelser som regleras i Borås Stads regler för förvaltning av
kommunens stiftelser.
Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens
finansiella regler för Borås Stad. Respektive styrelse i majoritetsägt bolag ska besluta om
finansiella regler med räntebindningsstrategi och riskmandat för bolaget inom ramen för
dessa riktlinjer för finansverksamheten.
Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkoncern och för Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås Stad.
Respektive bolagsstyrelse ansvarar för finansiella regler i majoritetsägda bolag.
1.4 Syfte med riktlinjer för finansverksamheten
Riktlinjer för finansverksamheten är ett ramverk från Kommunfullmäktige som anger övergripande mål, organisation med ansvarsfördelning, och riktlinjer för finansverksamheten
inom kommunkoncernen.
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1.5 Mål med finansverksamheten
Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka
till en god ekonomisk hushållning genom att
– tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget
– säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
– inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto
– effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
– effektivt
– betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och utlåning
vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte förekomma.
– aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till kostnaden för
att minska eller eliminera risker
– med etisk hänsyn och med hög kompetens.

2 Finansiell samordning
Under Kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens övergripande uppdrag
är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose kommunkoncernens
behov av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten samt verka för att på bästa
sätt uppnå målet med finansverksamheten.
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå av
tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt tjänstemän från kommunen.
Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken.
Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt
godkännas av Kommunstyrelsen.
Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor för
att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata
aktörer.
Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen och förvaltningarna för att bistå i
deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög finansiell
4 Riktlinjer för finansverksamheten

kompetens, god service och hög tillgänglighet. Internbanken företräder kommunkoncernen
i kontakter med banker och andra aktörer på finansmarknaden.
Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering av sin verksamhet. Bolagen ansvarar, inom ramen för dessa riktlinjer och utifrån respektive bolags strategi för räntebindning,
för ränterisken i bolaget och beslutar om transaktioner i räntederivat med internbanken.
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder och bolag
information som behövs för deras verksamhet.

3 Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.
Kommunfullmäktiges ansvar är att
– besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen
– besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser
– besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning
– besluta om en ram för kommunens egen upplåning
– besluta om kommunens utlåning till och borgen för externa parter
– följa finansverksamheten genom kommunens årsredovisning.
Kommunstyrelsens ansvar är att
– säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning
– årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en ram för utlåning till och borgen
för respektive bolag
– årligen i budgetprocessen, eller vid behov, godkänna bolagens räntebindningsstrategi och
tillhörande riskmandat
– besluta om finansiella regler för Borås Stad
– besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda bolag
– besluta om delegationsordning för finansverksamheten i kommunen
– besluta om publika låneprogram
– besluta om finansiell leasing i kommunen
– godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än den som normalt ska ske via
internbanken
– fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten och finansiella regler samt föreslå
Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för finansverksamheten vid behov
– löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering.
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Nämnderna ansvarar för att
– ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom
kommunkoncernen.
Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att
– besluta om finansiella regler med räntebindningsstrategi och riskmandat inom ramen för
dessa riktlinjer
– ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell samordning inom
kommunkoncernen
– hantera finansiella risker i samråd med internbanken.

4 Likviditetshantering och placeringar
Likviditetshanteringen inom kommunkoncernen ska samordnas via internbanken. Kommunkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden. Endast
internbanken får öppna bank- och valutakonton. Majoritetsägda bolag ska vara anslutna till
kommunens koncernkontostruktur. Ej majoritetsägda bolag och organisationer kan anslutas
efter ansökan.
Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god betalningsberedskap vid alla tillfällen. Bolagen och förvaltningarna ansvarar för att optimera sitt rörelsekapital, och ge internbanken information för kommunkoncernens likviditetsplanering på
både kort och lång sikt.
Överskottslikviditet ska i första hand användas för att reducera lånebehovet i kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Om det ändå
finns bestående överskottslikviditet i kommunen ska den hanteras aktivt och inom reglerna
för risktagande. De bolag som är anslutna till kommunens koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet genom internbanken.
Regler för likviditetshantering och placeringar anges i regler för finansverksamheten Borås
Stad.
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5 Upplåning
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken.
Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kommunens alternativkostnad vid egen
finansiering eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet sparsamt,
och all leasing i kommunen ska beslutas av Kommunstyrelsen. Leasing i bolagen kan ske,
dock först efter samråd med internbanken.
Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering
avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda likviditetsreserver.
En hög säkerhet för tillgång till finansiering ska eftersträvas. Kommunkoncernens betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel och/eller
genom avtalade kreditlöften.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för upplåning och likviditetsreserver.

6 Utlåning och borgen
Extern utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunfullmäktiges beslut. Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens internbank
inom de av Kommunstyrelsen beslutade ramarna.
Det kommunala åtagandet kräver att kommunen har god insyn i alla kredittagares ekonomi
och verksamhet, och att kredittagarna tecknar fullvärdesförsäkring för tillgångarna.
Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på
konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. Prissättningen ska vara transparent och bestå av en underliggande marknadsränta och en marknadsmässig marginal. Vid borgen ska en motsvarande marknadsmässighet eftersträvas.
All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. Utlåning och borgen ska
dokumenteras i avtal mellan parterna och vara begränsad ifråga om belopp och tid.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för utlåning, borgen
och säkerheter samt för att fastställa internbankens prissättning av utlåning och borgen.
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7 Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i
form av operativa risker. För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven
strategi och riktlinjer.
Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga fall bolagen.
7.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.
Högst 40 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får förfalla under en enskild 12-månadersperiod. Minst 50 procent av de närmaste 12 månadernas finansieringsbehov och minst
100 procent av de närmaste 3 månadernas finansieringsbehov ska täckas genom tillgång till
likvida medel eller kreditlöften.
7.2 Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt.
För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip,
maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Med huvudprincipen
som utgångspunkt ska kommunen och bolagen utforma egna räntebindningsstrategier
med riskmandat. Dessa ska godkännas årligen i budgetprocessen eller vid behov. Eventuella
avvikelser från huvudprincipen kan då beviljas av Kommunstyrelsen som ett led i ägarstyrningen.
7.3 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som
avtalet innebär. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög
kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna
sprids på flera motparter.
7.4 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk
valuta. Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras.
Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att identifiera och rapportera valutarisker som
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uppkommer i den löpande verksamheten till internbanken. Rapporterande verksamhet
beslutar i samråd med internbanken hur valutariskerna ska hanteras.
7.5 Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande uppoch utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All användning av
derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. Kommunkoncernens
derivattransaktioner ska göras av internbanken. Riskbedömning och konsekvensanalys av en
derivattransaktion ska alltid göras före affärsavslut.
Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för derivatinstrument.
7.6 Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.
De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom hela
behandlingskedjan.

8 Rapportering
Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i samband med årsredovisning. Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns anledning till särskilda rapporter eller beslut i Kommunfullmäktige om den finansiella verksamheten.
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BESLUTSFÖRSLAG

Ombyggnad av kök vid Frufällegårdens förskola
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 2 822 000 kronor för ombyggnad av kök vid Frufällegårdens förskola i
enlighet med nämndens förslag den 23 september 2014.

2014-10-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0316 287
Programområde: 2
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2014-10-01, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-10-13

Dnr 2014/KS0316

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Lokalförsörjningsnämnden

Ombyggnad av kök vid Frufällegårdens förskola
Lokalförsörjningsnämnden har den 23 september 2014 föreslagit att nämnden skall få
ett anslag på 2 822 000 kronor för att bygga till köket på Frufällegårdens förskola.
Stadsdeslnämnden Norr har den 22 september tillstyrkt förslaget.
I budgeten för 2014 avsattes 2 340 000 kronor för denna investering. Det nu framlagda förslaget överstiger alltså budgetutrymmet med 482 000 kronor. Kommunstyrelsen kan normalt inte fatta beslut om anslag som överstiger budgetutrymmet. I
dessa fall blir det Kommunfullmäktige som är beslutsfattare.
Eftersom beloppet i detta fall, jämfört med andra investeringar, är förhållandevis litet
kan det vara motiverat med ett avsteg från det vanliga förfarandet. Kommunstyrelsen
har ett generellt bemyndigande att besluta om oförutsedda kostnader och utgifter upp
till ett sammanlagt belopp på 5 miljoner kronor under ett år. Med stöd av detta kan
Kommunstyrelsen besluta att anvisa Lokalförsörjningsnämnden det föreslagna beloppet utan att byggstarten försenas genom att ärendet underställs Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har den 13 oktober beslutat att anvisa Lokalförsörjningsnämnden
2 822 000 kronor för ombyggnad av kök vid Frufällegårdens förskola i enlighet med
nämndens förslag den 23 september 2014.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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1(2)
Håkan Anving
Områdeschef förskola

2014-09-22

Dnr 2012/SDNN0107

Tillstyrkan av kök vid Frufällegårdens
förskola
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens
beslutsförslag (att behandlas av Lokalförsörjningsnämnden 2014-09-23).
Beslutsförslaget avser anslagsframställan av ombyggnation av
Frufällegårdens mottagningskök, Skogsrydsvägen, Längjum 8:1, samt
översänder beslutet till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

Ärendet
Vid sammanträdet 2014-04-29 § 69 beslutade Stadsdelsnämnden Norr att
tillstyrka projekteringsframställan för tillbyggnad av Frufällegårdens
förskola. Inför nämndens behandling redovisades ärendets bakgrund, liksom
skrivelsen av 2013-03-12 till Lokalförsörjningsnämnden.
Projekteringen är nu utförd och kommer att behandlas av
Lokalförsörjningsnämnden vid dess sammanträde 2014-09-23.
Stadsdelsförvaltningen Norr har fått del av handlingarna inför
Lokalförsörjningsnämndens sammanträde och behandlar ärendet omgående
för att beslut skall kunna tas av Kommunstyrelsen på dess kommande
sammanträde 2014-10-13. Som produktionsstart enligt beslutsförslagets
tidplan anges oktober 2014.
Lokalförsörjningsnämndens beslutsförslag redovisar även konsekvensen för
förskoleverksamheten av en ombyggnad, ekonomin för projektet samt därav
kommande hyresförändring, ritningar och investeringskalkyl.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Avseende energi har Stadsdelens beslutsförslag en positiv inverkan i och
med att merparten av den maskinella utrustningen förnyas.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Lokalkostnaderna ökas genom beslutet, men andra alternativ saknas för att
ändamålsenlig förskoleverksamhet skall kunna bedrivas vid Frufällegården.

2(2)
Håkan Anving
Områdeschef förskola

2014-09-22

Dnr 2012/SDNN0107

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Lokalanpassningarna ger barnen möjlighet till en bättre anpassad
undervisningsmiljö.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information om ärendet har lämnats vid LSG, Lokal samverkansgrupp
2014-09-15 samt vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2014-09-22.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

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

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Villastaden,
Trasten 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-09-30
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2008/KS0200 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2014-09-22 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-10-13

Dnr 2008/KS0200 214
Ert Dnr P34/07

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande 2 över detaljplan för del av
Villastaden, Trasten 1
Kommunfullmäktige återremitterade detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden för
att förslaget ska anpassas mer till stadsbilden. Ett nytt förslag har nu framtagits där
respektavståndet till angränsade fastigheter har ökats och har en bättre anpassning till
omgivningen. Dock är totalhöjden något högre.
Kommunstyrelsen vill uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden på att största
bruttoarea 2500 m2 fortfarande är den samma som i föregående förslag, vilket måste
korrigeras. Det ska inte finnas någon risk att byggnaden kan få en större volym än de
illustrationer som redovisats i den senaste granskningshandlingen.
Detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Diarienummer
P34/07

GRANSISNING 2
Namndbeslut

underrättelse om en andra granskning för detaljplan för del av
Villastaden, Trasten l,Borås Stad.
Planärendet galler en ändring av en gällande plan för Trasten 1. Syftet med planen ar att
utöka byggratten och möjliggöra för ett bostadshus i sex våningar. Delar av allman platsmark
kommer att övergå tdi kvartersmark. E n behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte
medför betydande miljöpåverkan.
Samhallsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-27 $235 att godkänna detaljplanen samt att
Översända den d l I<ornrnunfullmaktige för antagande. I~ornmunfullmaktigebeslutade 201309-19 $115 att återremittera ärendet till Samhallsbyggnadsnamnden. Skalen ull återremittering
var att planförslaget behövde arbetas om och anpassas mer tdi stadsbilden samt att
byggnadens fotavtryck skulle minskas för att öka respektavståndet till angränsande
fastigheter. Nya skisser med anpassning till stadsbilden har tagits fram som ligger till grund
för denna granskningshandling som är granskningshandhg nummer 2. Samhallsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-13 $84 att planen skulle sandas för en andra granskrung.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: ~vww.boras.se/detaljplan.Dar fmns aven
utredningar som utgör underlag för planen. Stora plankartor kan översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter ar sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt
intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera
eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev.
Samrådstiden pågår den 16 juni

- 19 augusti 2014.

Plats för besök

Annelundsparken

M

Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Icungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 8-16.
Samrådshandlingarna finns aven tillgängliga på
Stadsbiblioteket.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhallsbyggnadsförvaltningen
IGistina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Andreas Iangström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/rernissvar senast 19 augusti 2014 via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer P34/07. Yttrandet önskas som pdf
elier word-format för att underlätta vår sanmanstallning av inkomna synpunkter. Det går
501 80
aven att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhallsb~~ggnadsnamnden,
Borås.
Diorieplanbeteckn

Diarienr

Borås den 11 juni
Samhallsbyggnadsnamnden

BORÅS STAD

2014 -06- 1 2
Kommunstyrelsen

I

Detaljplan för del av Villastaden
Trasten 1
Borås Stad

GRANSKNING 2
ANTAGANDEHANDLING

Sammanfattning
Planändringens syfte är att utöka byggrätten inom
fastigheten Trasten 1 så att det blir möjligt att bygga
ett nytt bostadshus i 6 våningar, varav en indragen
takvåning, samt ett underjordiskt parkeringsgarage
i ett plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också
kontors- och butikslokaler.
Detta är den andra granskningshandlingen. Detaljplanen lyftes för antagande i Kommunfullmäktige
som istället valde att återremittera ärendet. Skälen
till återremittering var att planförslaget skulle anpassas mer till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck skulle minskas för att öka respektavståndet till
angränsande fastighet. Därför ställs planen ut för en
andra granskning.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut

Instans/datum

SAMRÅD

SBN 2011-03-17

GRANSKNING 1

SBN 2012-02-16
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-
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ANTAGANDE
UTSTÄLLNING
SAMRÅD

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Villastaden,
TRASTEN 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2 juni 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planändringen syftar till att inom Trasten 1 möjliggöra ett nytt bostadshus i 6 våningar varav en indragen
takvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage i ett
plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontorsoch butikslokaler.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Detaljplanen handläggs
enligt PBL 1987:10. För detaljplaner som påbörjades före den 2 maj 2011, då en ny Plan- och bygglag
2010:900 trädde i kraft, får övergångsregler tillämpas.
Till planen fogas illustrationskarta, plan- och genomförandebeskrivning. Efter granskning tillkommer ett
utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i Villastaden, på södra sidan
av Övre Kvarngatan i hörnet av kvarteret Trasten där
Andra Villagatan övergår i Nyckelbergsgatan.
Planområdets storlek är 912 kvm.
1.3.2 Markägare

2.2 Översiktliga planer

Området är i ÖP06 redovisat som bostadsbebyggelse
och värdefull kulturmiljö. Föreslagen markanvändningen stämmer överens med spelreglerna som är
vägledande för prövning av ny användning. Översiktsplanen anger att planeringen ska:
•

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse, lokalisering av ny bebyggelse ska stärka
områdets möjligheter till handel och service

•

Bebyggelse ska lokaliseras i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken.

•

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. För att hushålla med resurser ska planeringen
inom tätorterna utgå från att utnyttja befintligt
gatu- och ledningsnät.

•

Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar området negativt samt ta hänsyn till lokal tradition samt stadsoch landskapsbild vid placering och utformning
av bebyggelse.

2.3 Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan från 1941 anger friliggande bostadshus i 3 våningar .
2.4 Kulturmiljöinventering för Borås

Fastigheten är i privat ägo.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Miljömål för Borås

Kommunfullmäktige antog 2008 Miljömål för Borås.
De lokala miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och bidra till en ekologisk, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling.
All samhällsplanering och allt byggande ska syfta till
en sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande.
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Miljömålet God bebyggd miljö anger att den bebyggda
miljön ska skapas i harmoni med naturen och ge en
god livsmiljö. Miljömålet Energi och trafik anger att
människors påverkan på klimatet inte ska vara skadlig,
att luften ska vara så ren att den inte skadar människor, djur eller växter, att bara naturlig försurning
ska ske i mark och vatten. I första hand ska ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme och ingen el eller olja ska
användas för uppvärmning. Ny bebyggelse ska placeras
med goda förutsättningar för kollektivtrafik. Gångoch cykelvägnätet ska byggas ut och andelen människor som störs av buller från trafik minska. Dagvatten
ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas.

Det aktuella kvarteret ingår som en del i ett av de
37 utvalda, kulturhistoriskt värdefulla, stadsmiljöer
med som finns med i det Kulturmiljöprogram som
antogs av Kommunfullmäktige 2001-06-14. Området benämns som ”Västra Villastaden”. Bebyggelsen
på fastigheten Trasten 1 är i Kulturmiljöprogrammet
också utvärderad som ett enskilt objekt med kulturhistoriskt värde.
2.5 Uppdrag

Byggnadsnämnden gav 2008-05-08 §133 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra gällande detaljplan.
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Planändringen har initierats av Wäst-Bygg AB. Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från DTH
arkitekter i Borås.
2012-09-27 §235 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen samt att översända den
till Kommunfullmäktige för antagande.
2013-09-19 §115 beslutade Kommunfullmäktige att
återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Skälen till återremittering var de som angavs i Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19 §336 det vill säga
att planförslaget behöver arbetas om och anpassas mer
till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck skulle
minskas för att öka respektavståndet till angränsande
fastighet.
Nya skisser med anpassning till stadsbilden har tagits
fram som ligger till grund för denna granskningshandling som är granskningshandling nummer 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-13 §84 att
planen skulle sändas för en andra granskning.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformning bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken. Planområdet berör inga riksintressen
eller områden som omfattas av strandskydd.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt kap 4:34 PBL och 6 kap Miljöbalken. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande miljöpåverkan förorsakas framgår
av konsekvensbeskrivningen.
3.2 Avvägning enligt Plan- och bygglagen

Planutformningen bedöms vara förenlig med kap 2 i
Plan- och bygglagen.
Planförslaget innebär förtätning av centralt belägen
mark i anslutning till service och kollektivtrafik där
investeringar i befintlig infrastruktur kan utnyttjas.
Den föreslagna byggnadens volym avviker från den
befintliga inom kvarteret Trasten men innebär en anpassning till intilliggande kvarter. Den inverkan en ny
byggnad ger på stadsbilden och kulturmiljön bedöms
acceptabel sett ur ett helhetsperspektiv. Den nya bebyggelsen tillför också värden i stadsbilden genom den
nya årsring av bebyggelse som läggs till den befintliga.
Befintlig bebyggelse orsakar skuggning redan idag och
tillskottet från den planerade bebyggelsen är förhål-

landevis litet.

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

Fastigheten är bebyggd och gården består av hårdgjorda ytor och gräsmattor. Marken faller mot väster
från ca +160 till +158. Mot Andra Villagatan finns
ett större lövträd. I samband med genomförandet av
planen kommer trädet tas bort.
4.1.2 Geoteknik

En geoteknisk utredning har utförts av WSP 2011-1024. Jordlagren inom planområdet består av fyllning
och/eller mulljord som följs av siltig sand på grusig
siltig sand av moränkaraktär. Fyllningen som domineras av mulljord, siltig sand och slagg förekommer
främst inom tomtens västra och centrala delar ned till
maximalt 2 meters djup. Mulljorden har i övrigt upp
till ca 0,7 meters tjocklek. Den relativa fastheten hos
den naturligt lagrade jorden är överst låg till medelhög
och i övrigt hög. Enligt utförd undersökning ligger
bergets överyta aldrig högre än + 152,5 meter.
Grundvattenytan uppmättes till nivån +156,2 vilket
innebär 2 m under omgivande markyta.
Jorden är stabil med god bärighet. Sättningarna blir
små till måttliga för de laster som kommer ifråga.
Den planerade byggnaden kan grundläggas med
separata grundplattor eller kantförstyvad bottenplatta
av betong. Grundläggning kan ske direkt i naturligt lagrad sand/morän efter att humus och fyllning
schaktats bort. Jordarna är flytbenägna vilket innebär
att schakt och grundläggningsarbeten under grundvattenytan och vid blöt väderlek blir problematiskt.
Länshållningsåtgärder, exempelvis genom diken eller
filterförsedda pumpgropar, måste därför vidtas så att
schakterna kan ske i torrhet. Alla schaktytor måste
omgående täckas med grus eller geotextil och krossmaterial. Schaktslänter kan läggas i lutning 1:1,5-1:2 vid
schakt ovan grundvattenytan och släntytorna måste
normalt skyddas mot erosion. Av utrymmesskäl kan
det bli nödvändigt med temporär stödkonstruktion.
Då grundvattenytan genombryts erhålls sidoerosion
och bottenuppluckring kan då ske. Bottenuppluckring
kan äventyra grundläggningen. Genom att etappvis
frilägga terrassen och omgående täcka schaktbotten
bör problemen kunna bemästras.
För samtliga mark- och grundläggningsarbeten ska
beaktas att det finns närliggande byggnader. Känslig-
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heten för skakningar och vibrationer måste klarläggas genom särskild riskanalys så att gränsvärden för
vibrationer kan definieras. Närliggande byggnader ska
besiktigas innan några arbeten påbörjas och vibrationsmätningar bör genomföras under hela schaktoch grundläggningsarbetet.
4.1.3 Radon

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

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
4.2.5 Skola och förskola

Förskola finns i kvarteret nedanför Trasten på Övre
Kvarngatan. Närmaste F-9 skola är Engelbrektsskolan
ca 1 km västerut. Skolvägen till Engelbrektsskolan
håller förhållandevis god trafiksäkerhetsstandard, med
separata gång- och cykelvägar från Åsbogatan till skolan, dock behöver Åsbogatan korsas.
4.2.6 Kommersiell service

Servicebutik finns inom 150 meter vid Åsbogatan.
Trasten 1 ligger på bekvämt gångavstånd till Borås
centrumhandel.
Detaljplanen medger butiksytor i bottenplan, men i
dagsläget finns inga sådana ambitioner, det ska dock
vara möjligt i framtiden.
4.2.7 Tillgänglighet

Vid nybyggnation av bostäder föreskriver Plan- och
bygglagen att lägenheter belägna högre upp än två
våningsplan ska ha tillgång till hiss. Lokaler ska vara
tillgängliga för rörelsehindrade. Markplanering avseende lutningar och markbeläggning ska utföras så att
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
kan nå entréer. Kravet på tillgänglighet ska tillgodoses
i samband med bygglov.
4.2.8 Friytor

I Annelundsparken som ligger 100 från planområdet
finns en större lekplats och promenadstråk. På gården
till Trasten 1 kommer en gemensam uteplats att anläggas.
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4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

Fastigheten är idag bebyggd med två äldre byggnader
från tidigt 1900-tal, dels ett bostadshus i 2 våningar
samt ett gårdshus i 2 våningar. Byggnaderna har ursprungligen uppförts för att inrymma en syfabrik men
har omvandlats till bostadshus. Fastigheten bebyggdes
troligtvis runt år 1905 med en för stadsdelen typisk,
friliggande villa efter engelska och amerikanska villaideal. Huvudbyggnaden uppfördes som privatbostad
innehållande 9 rum och kök. Villan byggdes om interiört 1932 samt reveterades 1946, då det fick dagens
utseende. Uthusbyggnaden, ursprungligen i trä i två
våningar, tillkom troligtvis samtidigt med huvudbyggnaden runt 1905. Vid en större om- och tillbyggnad
1935 tillbyggdes en byggnadsdel i funktionalistisk stil
i vinkel mot väster. Uthuset/Gårdshuset innehöll efter
utbyggnaden bland annat maskin- och sysalar och
användes sannolikt som en mindre konfektions- och
trikåfabrik.
I förslaget till detaljplan vill fastighetsägaren uppföra
ett nytt flerbostadshus i 6 våningar varav en indragen
takvåning samt parkeringsgarage i ett plan under
mark. Planbestämmelserna medger en högsta totalhöjd på 178 meter över nollplanet vilket motsvarar
sex våningar, med en största bruttoarea på ca 2500
kvm ovan mark. Takvinkel är satt för att säkerställa att
den översta våningen blir indragen. Huset kommer
att innehålla 16-26 lägenheter. Upplåtelseform blir
troligtvis bostadsrätt.
Entréer till fastigheten kommer att vara från Övre
Kvarngatan och Andra Villagatan. Garaget i källarvåningen nås via ramp från Andra Villagatan. Där
finns även tre platser för markparkering. Längs Övre
Kvarngatan och 10 meter in från korsningen Övre
Kvarngatan/Andra Villagatan gäller utfartsförbud.
Den nya byggnadsvolymen inom kv. Trasten 1 ansluter till omgivande bebyggelse vad gäller skala och
byggnadshöjd. Dock avviker volymen mot bebyggelsen mot Tredje Villagatan vad avser skalan. Byggnadshöjden har anpassats till omgivningen, så att högsta
totalhöjd över nollplanet inte överstiger omgivande
byggnader. Fasaden ska utformas med i huvudsak ljust
fasadmaterial.
Byggnaden placeras i liv med Övre Kvarngatan och
i liv med befintlig bebyggelse utmed Andra Villagatan. Utmed Andra Villagatan får fastigheten en grön
förgårdsmark i likhet med bebyggelsen på Andra
Villagatan och Nyckelbergsgatan. Mot angränsande
fastigheter lämnas ett släpp på 4 meter mot gräns till
Trasten 2 (öster om planområdet) och 5,5 meter till
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Perspektiv på Trasten före och efter planförslaget (QPG arkitekter).

Sektion över förelsagen bebyggelse utmed sett från söder mot norr (QPG arkitekter).
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Trasten 1

Trasten 22

Andra
Villagatan
Volymstudie, Andra Villagatan norrut mot Åsbogatan (QPG arkiteker)

Trasten 1

Staren 2

Övre
Kvarngatan
Volymstudie, Övre Kvargatan österut QPG arkiteker)

Ärlan 14
Trasten 1
Trasten 2

Volymstudie, Övre Kvargatan västerut mot Andra Villagatan (QPG arkiteker)
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Sektion A-A över förelsagen bebyggelse fasader utmed Andra Villagatan (QPG arkitekter)

Sektion C-C över förelsagen bebyggelse fasader utmed Övre Kvarngatan mot söder(QPG arkitekter)

Sektion D-D över förelsagen bebyggelse sett mot sydväst (QPG arkitekter)

Sektion d-d över förelsagen bebyggelse fasader sett från Tredje Villagatan mot sydväst (QPG arkitekter)
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Mitten av maj/augusti

Sommarsolstånd

Vår-/höstdagjämning

an

rngat

laga
a Vil
Andr

Trasten 1

Klockan 17:00

Klockan 12:00

tan

Klockan 09:00

Kva
Övre

Klockan 19:00

Norr
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fastighetsgräns mot Trasten 22 (i söder). Utöver byggrätten får balkonger mot söder sticka ut 2 meter från
fasaden. En högsta markhöjd har satts för gården och
förgårdsmarken.
4.2.2 Solstudie

Enligt den solstudie som tagits fram av QPG Arkitekter medför den föreslagna byggnaden viss skuggning
för omgivande bebyggelse på morgonen och kvällen
under vår och höst då solen står lågt och skuggorna är
långa. Se illustrationer i solstudien. Den nya byggnaden skuggar fasaderna på de närmast liggande husen
inom kv Ärlan och Tärnan som vetter mot Övre
Kvarngatan, under del av morgonen vid vår- och höstdagjämning. Fastigheterna Trasten 2 och 25 utmed
Tredje Villagatan berörs kvällstid efter kl. 17 under
sommaren då byggnaden ger viss slaggskugga som
även når fasaderna. Solförhållandena är dock goda under större delen av dagen. Tidigare på året sammanfaller skuggbildningen under eftermiddag med den mer
allmänna skuggbildningen inom området. Bostäderna
i närliggande hus bedöms även i fortsättningen ha
goda solförhållanden.
4.2.3. Friytor

I Annelundsparken som ligger 100 från planområdet
finns en större lekplats och promenadstråk. På gården
till Trasten 1 kommer en gemensam uteplats att anläggas.
4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Området har låg trafikbelastning, huvudströmmarna
går utmed Åsbogatan och Fjärde Villagatan. Runt planområdet förekommer mestadels lokal biltrafik inom
Villastaden. Ny bebyggelse bedöms som mest alstra ca
80-100 fordonsrörelser/dygn.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gatorna inom Villastaden har låg trafikbelastning
vilket gör det förhållandevis säkert att cykla inom
närområdet. Utmed Åsbogatan och Fjärde Villagatan
finns separata cykelvägar.
4.3.3 Kollektivtrafik

Utmed Övre Kvargatan går linje 11 som tillhör servicelinjenätet. På Åsbogatan 150 meter norrut bort finns
ett flertal stadslinjer med hög turtäthet och även vissa
landsbygdslinjer.
4.3.4 Parkering

Parkeringen löses med ett underjordiskt garage i ett
plan under hela fastigheten Trasten 1. Åtkomst till
garage sker via Andra Villagatan. Två gästparkerings-

platser i markplan placeras framför byggnaden mot
Andra Villagatan.
Parkeringsbehovet enligt Borås Stads parkeringsnorm
är för bostäder 8 platser/1000 kvm BTA vilket motsvarar 20 bilplatser om byggnaden enbart inrymmer
bostäder. Planen möjliggör även kontors- och butikslokaler i bottenvåningen. Vid en sådan användning
kan parkeringsbehovet inte lösas inom den egna fastigheten. Parkeringsbehovet för kontor och butiker är vid
samnyttjande 9 platser respektive 21 platser/1000 m2
BTA vilket motsvarar ett parkeringsbehov av maximalt
5 resp 12 platser utöver fyra våningar med bostäder,
d.v.s. det totala parkeringsbehovet uppgår då som
mest till 21-28 bilplatser. Återstående behov som inte
kan klaras inom den egna fastigheten får lösas genom
parkeringsavtal med Borås kommuns Parkerings AB
eller annat långsiktigt verkande avtal. Boendeparkering har nyligen införts i Villastaden vilket förbättrat
parkeringssituationen på gatumark.
För taket till garaget föreslås en utformning med
vegetation så att det upplevs som en del av tomten
samtidigt som det fördröjer dagvattnet.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp ansluts till det kommunala nätet i
Övre Kvarngatan. För att klara det nödvändiga vattentrycket i byggnaden kan en lokal tryckstegringspump
för dricksvatten behöva anläggas. Oljeavskiljare kan
behövas i garaget, det beror på antalet parkeringsplatser och eventuellt behövs spillvattenet från garaget
pumpas.
4.4.2 Dagvatten

Exploatörens systemlösning för dagvatten skall
granskas och godkännas av huvudmannen. Dagvatten
ska fördröjas på kvartersmark. Dagvattenåtgärder ska
utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter byggnation inte avleder mer dagvatten än motsvarande
maxflödet vid ett 10-årsregn (jämfört med befintliga
förhållanden) innan det avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet.
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn
med 10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens
situation och därefter utifrån framtida förhållanden då
området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas
på tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.
4.4.3 Värme

Fastigheten ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet
som finns i Övre Kvarngatan.
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4.5.4 El och Tele

Tillräcklig kapacitet finns i befintligt elnät för att
försörja de tillkommande bostäderna. Anslutning för
el och tele sker till befintliga ledningar i Övre Kvarngatan.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

till att minska bilberoendet i staden. Det är realistiskt
att klara sig utan bil i detta läge, det är gångavstånd
till centrumhandeln och likaså gångavstånd till Södra
torget som är en av stadens bussknutpunkter för lokal
och regional busstrafik. Exploateringen innebär inte
att obebyggd mark tas i anspråk. Befintligt gatu- och
ledningsnät utnyttjas.
5.3 Hushållning med naturresurser

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Behovsbedömningen har kommit fram till att det är
viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen:
•

Husets anpassning till stadsbilden. Villastaden är
som område utpekat i Borås Stads Kulturmiljöprogram, där Trasten 1 ingår som enskilt objekt.

•

Skuggbildning

•

Geoteknisk undersökning behöver göras för att
studera grundvattennivå för att se om garage
under mark är genomförbart samt hantering av
dagvatten.

Planen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12
§§ bedöms därför inte behöva genomföras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Utbyggnaden av området med bostäder bidrar positivt

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.
5.4 Kulturvärden

En viktig fråga är hur exploateringen av Trasten 1 påverkar upplevelsen och det kulturhistoriska värdet av
Villastaden och hur detta påverkar kommande utbyggnadsförslag i området.
För att bedöma påverkan av en exploatering bör av
omgivande bebyggelse inom västra Villastaden studeras. En naturlig avgränsning är området mellan
Arlagatan och Fjärde Villagatan med Åsbogatan som
nordlig gräns och Annelundsparken som gräns i söder.
Det ger en större sammanhängande miljö att relatera
förslaget till.
5.4.1. Villastadens ursprung, utveckling och karaktär

Villastaden hör till en av Borås äldsta stadsdelar
utanför stadskärnan. Området började byggas i början
av 1900-talet och var tänkt som ett representativt
område med stora tomter och enfamiljs-, respektive
flerfamiljsvillor. Stadsplanen bygger på ett tydligt rut-

Orienteringsbild, Villastaden mot norr
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nätsmönster som anpassats till terrängen där gatorna
följer höjdkurvornas nord-sydliga riktning med ett
par genomkorsande öst-västliga gator. I Söder gränsar
området till en grön lunga, Annelundsparken.
Redan i ett tidigt skede, kring 1910, fick området
inslag av flerbostadshus i varierande skala, från femvåningsbyggnader ner till flerfamiljsvillor i två till tre
våningar. Flerbostadshusbebyggelsen var koncentrerad
till Åsbogatan och Övre Kvarngatan
Under åren har området successivt genomgått en förändring då några byggnader rivits och ersatts med ny
bebyggelse. Förändringen syns tydligast runt Sturegatan och Åsbogatan men även delar av Övre Kvarngatan. Idag finns i stort sett alla decennier representerade
i Villastaden men med en tydlig tyngdpunkt på den
första halvan av 1900-talet.
Upplevelsen av Villastaden ger ett mångfacetterat
intryck där friliggande villabebyggelse blandas med
mer traditionell kvartersbebyggelse av flerbostadshuskaraktär. Gaturummet hålls samman av byggnadernas
placering. De nord-sydliga Villagatorna och Sturega-

tan har förgårdsmark utmed gatans östra sida medan
den västra sidan får ett mer stadsmässigt intryck då
bebyggelsen möter gatan. Det ger gaturummet en
enhetlighet och sammanhållning trots att byggnadernas karaktär och skala varierar. Det är också viktigt att
påpeka att gårdshusen är en bidragande del av Villastadens karaktär och en av de företeelser som utmärker
det kulturhistoriska värdet.
Kvarteret Trasten inramas av Övre Kvarngatan, Andra
Villagatan, Nyckelbergsgatan och Fjärde Villagatan
och har en relativt homogen kärna runt Tredje Villagatan av stora friliggande flerfamiljsvillor från 20-talet.
Bebyggelsen har till stor del behållit sin ursprungliga
karaktär med byggnader i två till tre våningar i ljus
puts. Ytterdelen av kvarteret utgörs av en rad med
blandning av flerfamiljshus och stora enfamiljsvillor.
Ett försök gjordes under 40- och 50-talet att få in en
ny bebyggelsekaraktär i kvarteret. Planen för området
ändrades så att det skulle bli möjligt att ersätta den
yttre raden av villor med lamellhus i tre våningar,
tvärställda mot gatan. Den nya tidens ideal skulle få
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sitt utrymme i Villastaden. Två lamellhus kom att
uppföras.
Trasten 1 hör till en av de få ursprungliga byggnaderna
i Villastaden, en representant för den ursprungliga
Villastadskaraktären, från början en syfabrik som
omvandlats till bostadshus. Byggnaden är en reveterad
träbyggnad i tvåvåningar med gårdshus. Byggnaden
har ett kulturhistoriskt värde som en historiebärare om
tidigare verksamheter i Villastaden.
5.4.2. Karaktärsdrag

Då Villastaden har genomgått en långsam förändringsprocess kan man utläsa en stor mängd stilideal som
blandats i området, från den ursprungliga villakaraktären till försöket att skapa en ljus och luftig lamellhusstad till den förtätning som påbörjades under 50- och
60-talet och som fortgår idag.
Villastadens karaktär vilar till stor del på den mångfald som bebyggelsen ger uttryck för, många olika
stilar, högt och lågt i en blandning inom kvarteren, en
åldersmässig diversitet mellan gammalt och nytt.
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5.4.3. Historisk läsbarhet

Mycket av det som en gång var ambitionen med Villastaden går fortfarande att utläsa i de olika kvarteren.
Tredje Villagatan söder om Övre Kvarngatan (kv.
Trasten) har behållit sin ursprungliga karaktär och
skala, kvarteret är ett av de som har förändrats minst
och som är den del av stadsdelen som kan ge en bild
av hur den såg ut under den stora utbyggnadsetappen under 1920-talet då trädgårdsstadsidealet ännu
var förhärskande. I andra delar har spåren mer eller
mindre ersatts av något annat, exempelvis Sturegatans
norra del och Åsbogatan. Villastadens karaktär ska
kanske snarare karaktäriseras som en heterogen stadsdel med en stor mångfald.
Andra Villagatan kan ses som ett typiskt exempel på
denna mångfald. En vandring från Åsbogatan till Annelundsparken innebär att bebyggelsens skala skiftar,
friliggande flerfamiljshus i två till tre våningar står i
bjärt kontrast mot stenstadens storskaliga sekelskifteshus i 5 våningar, men även 50-talets lamellhus kontrasterar mot den lägre skalan. Det är snarare denna
blandning som ger Villastaden dess karaktär och särart
i Borås än den ursprungliga småskaliga bebyggelsen
som var ambitionen från början.
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5.4.4 Hur ska områdets utpekade historiska karaktärsdrag och resurser förvaltas och utvecklas?

Det finns ett starkt intresse för att bygga centrala
lägenheter. Möjligheterna är dock begränsade i centrala Borås. Det är brist på obebyggda tomter som
är tillgängliga samtidigt som det finns ett intresse att
bevara och behålla miljöer. Konflikten uppstår då man
vill förtäta staden genom att gå in i existerande miljöer
och ersätta befintliga byggnader med nya och utnyttja
marken på ett mer effektivt sätt. Det innebär ofta en
högre exploateringsgrad som i fallet med Trasten 1.
Villastaden utgör en kulturhistorisk miljö, en stadsdel
som byggdes som en villaförstad till Borås men som
successivt har förändrats och förtätats. Den föreslagna
bebyggelsen skiljer sig från den ursprungliga bebyggelsen framförallt när det gäller skala. För nedre delen
av Villastaden har den högre skalan redan gjort sitt
intåg med kv. Svanen, Sturehallen, kv. Tuppen, kv.
Sparven och även den nära 100 år gamla bebyggelsen
i grannkvarteret Ärlan. Trasten 1 skulle kunna ses
som prejudicerande för övre delen av Villastaden, en
acceptans för att förtäta området med en större skala
jämfört med omgivande bebyggelse inom kv. Trasten.

Förslaget tar stöd i kv. Ärlan och anpassas i höjd till
den bebyggelsen likväl som den tar stöd i Trasten 22
och överbryggar skillnaden i skala. Däremot bryter
förslaget mot skalan i den bebyggelse som återfinns utmed Tredje Villagatan i kv. Trasten, hänsyn har tagits
så att byggnadshöjden understiger höjden på bebyggelsen utmed Tredje Villagatan.
Förhållandet mellan den föreslagna byggnaden och
bebyggelsen i kv. Staren på västra sidan av Andra Villagatan skiljer två våningar där Trasten 1 är den högre
byggnaden.
Områdets olikheter och mångfald i skala och ålder
berikar och ger Villastaden dess karaktär. I det aktuella
fallet Trasten finns det stöd i omgivande bebyggelse i
norr och väster. Det är inte någon främmande skala
som gör sitt intåg i Villastaden, den finns redan i
närområdet. Frågan är om en fortsatt förtätning av
Villastaden ska tillåtas och i så fall hur karaktären och
kulturvärdena ändå kan behållas?
Villastaden ligger bra till geografiskt, centralt i Borås
med bekvämt gångavstånd till stadens utbud av service
och nöjen, men på bekväm distans från stadens hårt
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Kv.Trasten, Borås
Trafikbullerutredning

Ljudnivåer vid fasad
ÖVRIGT

Vyerna överst visar ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.
Nedanför visas i tabellform ekvivalent samt maximal
ljudnivå för varje våning vid olika lägen på fasaden.

Ekvivalent ljudnivå

L A,eq

(dBA)

6
5

> 65

7

60 - 65
55 - 60

4

50 - 55
45 - 50
<=45

3

8

1

1
2
3
4
5
6

54
54
53
52
52
51

80
78
76
74
72
71

3

1
2
3
4
5
6

54
54
54
53
52
52

77
76
75
73
72
70

5

1
2
3
4
5
6

55
55
55
54
53
53

7

1
2
3
4
5
6

9

1
2
3
4
5
6

2
9

1
10

2

1
2
3
4
5
6

55
55
54
53
52
52

80
78
76
74
72
71

4

1
2
3
4
5
6

55
55
55
54
54
53

75
74
73
72
71
70

75
75
73
72
71
70

6

1
2
3
4
5
6

53
53
52
52
51
51

73
73
72
71
70
69

49
50
50
50
49
49

70
70
70
69
68
68

8

1
2
3
4
5
6

27
31
33
34
34
28

51
55
57
57
57
57

32
36
38
39
37
37

53
58
59
59
59
58

10

1
2
3
4
5
6

47
48
47
47
46
45

73
73
72
71
70
69
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Bullerutredning för Trasten 1 (observera beräknat på en våning högre byggnad jämfört med liggande planförslaget)

trafikerade gator med buller och störningar. Det
finns ett flertal tänkbara förtätningsmöjligheter inom
Villastaden, fastigheter med låg utnyttjandegrad, där
det finns potential att bygga något annat. I vågskålen
finns med andra ord frågor om hållbarhet och hur vi
ska förhålla oss till att förtäta staden och skapa fler
bostäder i centrala Borås.
Samtidigt som det finns en potential att förtäta Villastaden finns det faktorer som talar för att Trasten kan
vara en enstaka händelse, flertalet av de presumtiva
förtätningstomterna inom Villastaden är bebyggda
med solida byggnader som innehåller ett flertal lägenheter. Det krävs mycket för att riva en fungerande
fastighet och få ut ett relativt litet nettotillskott.
Ingångsvärdet på befintliga fastigheter kan motverka
en sådan utveckling. En liknande tendens var när den
nya stadsplanen för Villastaden togs fram på 40-talet
då utfallet av förtätningsmöjligheten inom kv Trasten
blev 2 byggnader av 15 möjliga.
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5.5 Hälsa och säkerhet
5.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p g a den
verksamhet som medges i detaljplanen.
5.5.2 Vattenavrinning

Åtgärder för att minska tillflödet av dagvatten ska
vidtas för att klara de krav som ställs på dagvattenhanteringen. Ett sätt kan vara att fördröja flödet på taket
till garaget om det utförs som ett sk. grönt tak. Detta
minskar flödeshastigheten till befintligt dagvattennät
men andra åtgärder kan också bli aktuella för att klara
kraven. För att ytterligare fördröja flödet till befintligt
dagvattensystem föreslås ett fördröjningsmagasin placeras inom fastigheten som tar hand om det dagvatten
som uppkommer inom fastigheten. Utrymme för
detta finns.
Med dessa åtgärder kommer fastigheten att avleda
mindre dagvatten än vad som är fallet idag.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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5.5.3 Trafikmiljö

Bedömningen är att planens inverkan på trafikmiljön
är acceptabel.
5.5.4 Buller

Enligt den bullerutredning för Trasten 1 som tagits
fram av Soundcon hamnar de ekvivalenta fasadvärdena under riktvärdet 55 dBA vid samtliga fasader
och lägenheter. Maxnivåerna vid balkonger mot gatan
överstiger riktvärdet 70 dBA för uteplats. En gemensam uteplats på gårdssidan ska anordnas där maxnivåerna understiger 70 dBA.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.
6.2 Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats.
6.3 Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN322/1946 upphävs i samband med att planen vinner laga kraft
6.4 Handläggning

Planen antas av Kommunfullmäktige.
6.5 Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden
som överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat plankostnadsavtal.
6.6 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, stadskansliet, tekniska förvaltningen,
miljöförvaltningen, stadsdel norr. Planhandlingarna
har tagits fram av DTH arkitekter i Borås.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Kristina Axelsson

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Trasten 1, Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad 22
maj 2014.

3. Fastighetsrättsliga frågor

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
Detaljplanen är upprättad på initiativ från Wäst-Bygg
AB och avser att möjliggöra ersättning av befintliga
byggnader med flerbostadshus på 6 våningar.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Granskning 2
2:a kvartalet 2014
Antagande
3:e kvartalet 2014
Laga kraft
4:e kvartalet 2014
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
Byggstart bedöms starta när detaljplanen vunnit laga
kraft. Järngrinden (tidigare Wäst-Bygg) är byggherre.
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.
2.3 Huvudmannaskap

Borås Stad är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig för framtida drift och
underhåll av lokalgata inom planområdet.

3.1 Gällande detaljplan

Detaljplanen innebär att del av gällande fastighetsplan
upphävs.
3.2 Fastighetsägare

Planen omfattar endast Trasten 1 som är i privat ägo.
3.3 Inlösen allmän platsmark

Den mark som i planen är utlagd som allmän platsmark och har enskilt ägande kan bli aktuell för
inlösen. Denna mark är Borås Stad, i sin roll som
huvudman, skyldig att lösa in om fastighetsägaren begär detta. Borås Stad har också rätt att lösa in allmän
platsmark.
3.4 Ledningar

Det finns bl.a. elledningar i Övre Kvarngatan. Det
åligger byggherren att i samband med byggandet beakta befintliga ledningar inom och/eller i nära anslutning till detaljplaneområdet. Inom detaljplaneområdet
finns t.ex. teleledningar.

4. Ekonomiska frågor
Byggherren står för alla kostnader i samband med att
planen genomförs.Kommunen kan få kostnader vid
eventuell inlösen av allmän platsmark. I övrigt innebär
detaljplanen inga kostnader för kommunen.

5. Tekniska frågor
Fastigheten ansluts till de allmänna kommunala vatten- och avloppsledningar som finns i gatan. Eventuellt kan det krävas en tryckstegringspump för den
nya byggnaden vilken då ska bekostas av byggherren.
Dagvatten ska fördröjas på kvartersmark.
Fastigheten ansluts till det lokala fjärrvärmenätet som finns i gatan.El- och teleledningar finns i
gatan,fastigheten ansluts till dessa.

Markavdelningen

2.4 Ansvarsfördelning

Byggherren ansvarar för att planen genomförs. Vid
åtgärder på Trasten 1 kan det bli nödvändigt att göra
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ingrepp på intilliggande gatumark. Tillstånd erfordras från Kommunen. Återställning av gatumark ska
göras av Kommunen och finansieras av byggherren.
Fastighetens parkeringsbehov ska lösas inom den egna
fastigheten. Om det blir verksamheter och parkeringsbehovet inte klaras inom den egna fastigheten ska
detta lösas genom avtal.

Jessica Ekberg
exploateringsingenjör
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Utlåtande 1

Remisspart

Upprättat 17 september 2012, reviderat 2014-03-11, med avseende på
detaljplanen för del av Villastaden,
Trasten 1, Borås Stad, Västra Götalands län
1. Handläggning
Detaljplanesamråd enligt PBL 5:20 1987:10 avseende
planförslag upprättat den 7 mars 2011 har ägt rum
under tiden 1 april – 2 maj och har annonserats i
Borås Tidning 31 mars 2011. Samrådstiden förlängdes
på begäran av remissinstanser till den 16 maj 2011.
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden inkomna synpunkter har
redovisats i samrådsredogörelse daterad 21 november
2011.
Detaljplanen har kungjorts för granskning enligt PBL
5:23 1987:10 under tiden 24 februari – 10 april 2012.
Granskningshandlingen upprättades den 16 februari
och annonserades i Borås Tidning den 23 februari
2012. Berörda markägare har även underrättats med
brev. Under såväl samrådstiden som granskningstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset samt varit
tillgänglig på kommunens hemsida.
Inkomna synpunkter under granskning 1 resulterade i
redaktionella ändringar på några punkter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-27 att
godkänna detaljplanen samt att översända den till Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-19 §115 att
återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Skälen till återremittering var de som angavs i Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19 §336 det vill säga att
planförslaget behöver arbetas om och anpassas mer till
stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck skulle minskas
för att öka respektavståndet till angränsande fastighet.
Nya skisser med anpassning till stadsbilden har tagits
fram som ligger till grund för en ny granskningshandling.

Kommunstyrelsen

2012-03-26
2012-08-23

G02

Tekniska nämnden

2012-03-19

G03

Miljö- och konsumentnämnden

2012-04-06

G04

Kulturnämnden

2012-03-27

G05

Stadsdelsnämnd Norr

2012-04-10

G06

Räddningstjänsten

2012-03-06

G07

Lantmäterimyndigheten

2012-08-09

G08

Borås Elnät AB

2012-04-05

G09

Borås Energi och Miljö AB

2012-04-10

G10

Lokalförsörjningsnämnden

2012-04-10

G11

HSO i Borås

G12
S12

Länsstyrlesens granskningsyttrande
Länsstyrlesens samrådsyttrande

S13

Telia Sonera

-

G14

Psten AB

-

G15

Hyresgästföreningen

2012-04-11

2012-03-12

Sakägare

Svar datum

G16

Trasten 25

2012-04-10

S17

Trasten 22, kvarstående från samrådet

2012-04-28

G18

Trasten 2

2012-04-05

G19

Staren 2

2012-04-05

Övriga

Svar datum

G20

Trasten 17

2012-04-10

G21

Vedensgatan 41

2012-03-28

Synpunkterna har lett till att detaljplanen har kompletterats på några punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande och sammanfattningen nedan.
I granskning 2 anpassas bebyggelsen ytterligare till
stadsbilden för att visa större hänsyn mot intilliggande
fastigheter. Bland annat utökas avståndet mellan tillkommande byggnad och befintlig bebyggelse.
2.1 Ändringar i planförslaget

Antagandehandlingen under granskning 1 innebar följande ändringar jämfört med granskningshandling 1:
•

Formuleringen av planbestämmelser avseende
mark och vegetation har förtydligats gällande höjd
ovansida planterbart bjälklag.

•

Tillägg av foton på befintlig bebyggelse har gjorts
i planbeskrivningen.

•

Förtydligande angående när detaljplanearbetet
påbörjades har gjorts i planbeskrivningen under
stycket 1.2 Handlingar på sida 4.

•

Förtydligande text angående solstudien har lagts
till i planbeskrivningen och ny solstudie redovisas.

2. Sammanfattning
Under granskning 1 har Sex remissinstanser framfört
synpunkter under den första granskningstiden. Tre berörda sakägare inklusive boende och två övriga fastighetsägare som inte direkt gränsar till planområdet och
därmed inte ansetts vara berörda sakägare har under
den första granskningstiden inkommit med erinringar
mot förslaget.

Svar datum

G01
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•

Förtydligande angående parkeringssituationen har
lagts till i planbeskrivningen.

•

Formuleringen av planbestämmelsen Fastighetsplan har förtydligats.

Under granskning 2 kommer även dessa förändringar att
göras:
•

Plankartan ritas om för att bland annat ha längre
avstånd mellan ny byggnad och befintlig bebyggelse.

2.2 Beslutsförslag Granskning 2

-att godkänna det nya utlåtandet som sin egen samt
uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en ny
granskningshandling i enlighet med de nya skisserna och
sända detaljplanen för en andra granskning.

3. Synpunkter under utställningen
3.1 Remisspart
G01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.
G01 Kommunstyrelsen nytt yttrande 120823

Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan med
hänvisning till de kulturhistoriska värdena. Kommunstyrelsen anser därför att planen skall antas av fullmäktige.
Kommentar

Yttrandena har noterats.
G04 Kulturnämnden

Kulturnämnden (nedan KN) vidhåller sin ståndpunkt
från samrådsyttrandet den 10 maj 2011 och avstyrker
upprättat förslag till detaljplan för del av Villastaden,
Tratsten 1, Borås Stad, upprättad den 6 februari 2012.
Befintlig bebyggelse på Trasten 1 är kulturhistoriskt
värdefull både som enskilt objekt och som del av Västra
Villastaden, samt som representant för småskalig textilindustri. KN anser att byggnaderna bör bevaras och
skyddas i detaljplanen. En fördjupad studie kring Trasten
1 och Villastaden bör utföras för att utreda påverkan på
kulturvärdena både i detta fall och i perspektivet av att
denna exploatering kan komma att bli prejudicerande
för framtida byggande inom Villastaden. Om nyexploatering av Trasten 1 blir aktuell bör högre krav ställas på
hänsyn till omgivande bebyggelse i enlighet med PBL
3:1.
KN har lämnat ett yttrande i rubricerat ärende i detaljplanens samrådsskede 2011. Yttrandet från 2011-0510 med Dnr 2011/KN0093 214 har inte medtagits
i samrådsredogörelsen i granskningsskedet och har
därför inte heller kommenterats. KN noterar att Läns-
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styrelsen i första hand förordar en varsam ombyggnad
av fastigheten Trasten 1 och i andra hand en utformning
som är anpassad till befintliga kulturhistoriska värden.
KN instämmer i Länsstyrelsens yttrande och redovisar
återigen yttrandet från samrådsskedet.
De befintliga byggnaderna på Trasten 1 består av ett
bostadshus och ett gårdshus. Byggnaderna har över tid
genomgått flera förändringar, bland annat genom att
huvudbyggnaden reveterades 1946 och uthuset byggdes ut som syfabrik med maskin- och sysalar 1935.
Byggnaderna på Trasten 1 finns upptagna i Borås Stads
kulturmiljöprogram. Det är byggnaderna i sig som
bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Utförandet som
friliggande villa med förgård och gårdshus efter ideal
hämtade från England och Amerika var typiskt för den
tidiga bebyggelsen i Villastaden. Trasten 1 är därför en
viktig representant för uppbyggnaden av Villastaden
och kan ge en förståelse för hur området fått sitt namn.
I kulturmiljöprogrammet finns även Västra Villastaden
upptaget som värdefull kulturmiljö. Också för Borås
Stads textilindustriella historia har Trasten 1 ett kulturhistoriskt värde så som exempel på den småskaliga
industriverksamhet som tidigare varit en viktig del av
stadens utveckling. Det finns en tendens att bebyggelse
som representerar just denna småskaliga industri glöms
bort som en del av det industrihistoriska arvet, som istället oftast fokuserar på större industrikomplex.
De befintliga byggnaderna på Trasten 1 och deras
betydelse för förståelsen för både Villastaden och den
småskaliga textilindustrin gör att KN anser att byggnaderna bör bevaras och skyddas i detaljplanen, så att byggnadernas placering, volym och karaktär bibehålls. KN
ifrågasätter även samrådshandlingarna, då den befintliga
bebyggelsen beskrivs helt utan bildmaterial. Detta kan
ge uppfattningen att rivning och nyexploatering är en
självklarhet.
Byggnader upptagna i det av Kommunfullmäktige
antagna kulturmiljöprogrammet så som skyddsvärda bör
inte behandlas med sådan ignorans. Det är också en uttalad ambition att områden upptagna i kulturmiljöprogrammet bör utredas vidare inför konkreta exploateringsåtgärder. KN begär därför att en fördjupad studie kring
Trasten 1 och Villastaden genomförs så att den planerade
exploateringen tillåts sättas in i sitt sammanhang.
Förutom aspekterna kring den befintliga bebyggelsen
som redovisats ovan, ser KN flera problem med det
presenterade förslaget på exploatering av Trasten 1. I
samrådshandlingarna beskrivs den föreslagna byggnadskroppen som att den ansluter till omgivande bebyg-
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gelse, detta genom att byggnadshöjden anpassats till
omgivningen. Det är dock viktigt att påpeka att upplevelsen av en byggnad med sadeltak eller brutet tak, vilket
karaktäriserar andra hus i omgivningen, är väsentligt
annorlunda än en byggnad med platt tak. En sådan byggnad uppfattas som högre och större. Även volym och
färgsättning bryter med byggnaderna i den direkta omgivningen, då ett hus i mörkt tegel med orange detaljer
stjäl uppmärksamhet från omgivande byggnaders ljusa
putsfasader. KN menar därmed att om nyexploatering
av Trasten 1 blir aktuell behöver en ny byggnad anpassas
bättre till omgivningen enligt hänsynskraven i PBL 3:1
(1987:10).
Som nämns i planprogrammet, är det även viktigt att
betänka att den föreslagna exploateringen av Trasten 1
kan komma att bli prejudicerande för kommande förslag
till exploatering inom Villastaden. En stor exploateringsgrad i det här fallet kan komma att leda till att fler
tomter bebyggs på liknande sätt. Risken är då stor att
området möter en utveckling som helt bryter med det
som man idag uppfattar som karaktäristiskt för Villastaden. Genom en fördjupad studie kring dels Trasten 1
och dels Villastaden som helhet kan även dessa aspekter
vägas in och konsekvenserna för Villastadens kulturhistoriska värde och karaktär kan utredas vidare.
Kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats med foto på befintlig bebyggelse på Trasten 1. Övrigt bildmaterial som
visar den omgivande befintliga bebyggelsen är orienteringsbilden på sida 14 och i viss mån montagebilderna på
sida 9 i beskrivningen.
Aktuell del av Villastaden fick redan i tidigt skede
flerbostadshus i olika skala. Under åren har området successivt genomgått en förändring då byggnader rivits och
ersatts med ny bebyggelse. Idag finns i stort sett alla decennier representerade, dock fortfarande med en tydlig
tyngdpunkt på första halvan av 1900–talet i området
kring Trasten 1. Upplevelsen av Villastaden ger ett varierat intryck där friliggande villabebyggelse blandas med
mer traditionell kvartersbebyggelse av flerbostadshuskaraktär, de flesta med sadeltak och med väl bearbetad
detaljnivå. Denna variation har dock hittills inte nått
kvarteret Trasten, vilket fortfarande är sammanhållet och
väl bevarat.
Gaturummet hålls samman av byggnadernas placering. De nord-sydliga Villagatorna och Sturegatan har
förgårdsmark utmed gatans östra sida medan bebyggelsen möter gatan direkt på den västra sidan. Det ger
gaturummet en enhetlighet och sammanhållning trots

att byggnadernas skala och karaktär varierar. Det här
har varit utgångspunkten för planförslaget och innebär
att det tillåts att en större del av tomten bebyggs än vad
befintlig plan medger.
Byggnadens volym ändrats i granskningsförslag 2. Förslaget
innebär fortfarande en större volym än befintligt hus eftersom volymen är en avvägning mellan omgivande bebyggelse
och dagens krav på ekonomi.
Föreslagen färgsättning av byggnaden sågs över i det
första granskningsskedet för en bättre anpassning till
omgivningen, se illustrationer i planbeskrivningen.
Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och Villastaden. Detaljplanen
kommer att skickas till Kommunfullmäktige för antagande.
G05 Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen för Trasten 1.
Nämnden ser det positivt att det skapas möjlighet till
fler bostäder och verksamhetslokaler i centrala Borås
vilket främjar in- och omflyttning i Borås Stad. För att
behålla karaktären av ”villastad” är det mycket viktigt att
de gröna förgårdsmarkerna bibehålls. Enligt detaljplanen
kommer förgårdsmarken att få en minskad yta på 25
kvm för att tillskapa två gästparkeringar i enlighet med
parkeringsnormen. Detta innebär att tidigare bestämmelsen om att förgårdsmark inte kan nyttjas som parkering tas bort.
Stadsdelsnämnden ser det positivt att utrymme för och
möjlighet till grön gårdsmiljö och förgårdsmark säkerställs med plankartan och planbeskrivningen.
Stadsdelsnämnden håller med Länsstyrelsens synpunkter
om vikten av att anpassa nybyggnation till befintliga
kulturhistoriska värden. Det är viktigt att den nya byggnadens volym, placering och färgsättning anpassas till
omgivningen enligt illustrationerna i planbeskrivningen.
Det är också av största vikt att vi bevarar Villastadens
karaktär i det stora hela. Att nybyggnationer smälter in i
befintlig stil.
Kommentar

I planområdets närmaste omgivningar finns en mångfald av stilar och volymer representerade, dock med en
tonvikt på första halvan av 1900–talet. Planförslagets
byggnadsvolym är en avvägning mellan omgivande
bebyggelse och dagens krav på ekonomi. Möjlighet till
grön gårdsmiljö och förgårdsmark är säkerställt med
bestämmelse på plankartan.
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G07 Lantmäterimyndigheten

Det bör av planförslaget framgå när planarbetet påbörjades. Denna tidpunkt är avgörande för om den tidigare
plan- och bygglagen (ÄPBL) eller nuvarande PBL skall
tillämpas när detaljplanen upprättas.
Tidigare fastighetsplan (tomtindelning) för Trasten 1
enligt akt 1583K-BN322/1946 gäller efter nya plan- och
bygglagens (PBL) införande som detaljplanebestämmelser i gällande detaljplan.
Om ÄPBL skall tillämpas för aktuell detaljplan torde
den tidigare fastighetsplanen kunna upphävas så som
redovisats genom en administrativ bestämmelse.
Om däremot nya PBL skall tillämpas för aktuell detaljplan skall det framgå att motsvarande aktuella detaljplanebestämmelser upphävs genom detaljplanen.
Lantmäterimyndigheten har i övrigt ingen erinran mot
planförslaget.
Kommentar

Planbeskrivningen har, under rubrik 1:2 Handlingar,
kompletterats med information om när planarbetet
påbörjades och att arbetet sker efter PBL 1987:10
(ÄPBL). Således kan den tidigare fastighetsplanen
upphävas genom den administrativa bestämmelsen på
plankartan.
G08 Borås Elnät AB

Utbyggnad av elnät kan komma att behövas för att
kunna försörja planerat nybygge med el. I Övre Kvarngatan finns stråk med elledningar som ska beaktas om
anläggningsarbeten utförs där.
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.
Kommentar

Dialog har under planarbetets gång förts med Borås
Elnät som framfört att det för aktuellt bebyggelseförslag
inte finns några problem att ansluta fastigheten till befintligt elnät. Enligt genomförandebeskrivningen åligger
det byggherren att beakta befintliga ledningar inom och/
eller i nära anslutning till planområdet.

Synpunkter på det utställda förslaget
Länsstyrelsen har inga vidare synpunkter i ärendet.
Kommentar

Yttrandet har noterats.
G15 Hyresgästföreningen

Vi vidhåller att det är viktigt med blandade bostadsformer även i ett område som Villastaden.
I övrigt verkar den geotekniska undersökningen kommit
fram till att grundvattennivån i området kan ställa till
med problem vid byggnation av garage under marknivå.
Hela området har sedan tidigare problem med parkeringsplatser då det stora flertalet får ställa sina bilar på
gatan, därför är det viktigt att man löser problemet med
parkerings- och garageplatser.
I övrigt inget att erinra.
Kommentar

I Villastaden finns både hyres- och bostadsrätter representerade. Geotekniker har mätt grundvattennivån till
3-3,3 m under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck vid byggnation.
Parkeringsbehovet enligt Borås Stads parkeringsnorm är
för bostäder 8 platser/1000 m2 BTA vilket motsvarar 20
bilplatser. Planen möjliggör även kontors- och butikslokaler i bottenvåningen. Vid en sådan användning kan
parkeringsbehovet inte lösas inom den egna fastigheten,
utan får då lösas genom parkeringsavtal med Borås
kommuns Parkerings AB eller annat långsiktigt verkande
avtal. Boendeparkering har nyligen införts i Villastaden
vilket har förbättrat parkeringssituationen på gatumark.
Planbeskrivningen är kompletterad med uppgifter om
parkeringsbehovet under stycket 4.4.4 Parkering.
3.2 Sakägare
G16 Trasten 25

G12 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till inbegripandegrunderna i 12 kap 1 § 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 miljökvalitets-
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normer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd
enligt 7 kap, miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning och erosion.

Ägaren till fastigheten anser att:
2.1 Gång- och cykelväg ska byggas ut vilket är positivt.
Detta medför problem vid Trasten 1 med planerade gästparkering och garageinfart tillsammans med busstrafik
och övrig biltrafik.
2.2 Vi anser att föreslagen markanvändning inte stämmer väl överens med de spelregler som är vägledande för
ny planering.
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2.4 Förslaget innebär att en utvald stadsmiljö med kulturhistoriskt värde kommer att försvinna.
3.1 Vi anser att miljöbedömning enligt 4:34 PBL och 6
kap Miljöbalken erfordras.
4.1 Utvärdering och plan som säkerställer problem vid
schaktning är diffus. Texten ”att med åtgärder bör problemen åtgärdas” är inte tillräckligt tydlig. Krav på bättre
konsekvensutredning för intilliggande fastigheter.
4.2.1 Den föreslagna byggnadsvolymen ansluter inte till
omgivande bebyggelse. Hus med platta tak upplevs som
betydligt mer dominerande än hus med brutna tak. Att
jämföra totalhöjden är därför inte relevant.
Skuggningen av fastigheterna på 3:e Villagatan kommer
att bli mycket stor och besvärande.
4.4.3 Vi är tveksamma till busstrafik i kombination med
garage/hiss. Väntande bilar brukar blockera Ö. Kvarngatan, framförallt vintertid.
4.4.4 Det är trafikfarligt med gästparkering som medför
att man måste backa över trottoar och ut på 2:a Villagatan med både gatukorsning och vänsterkurva.
5.4 Länsstyrelsens synpunkter bör medföra att det planerade projektet inte ska genomföras. Tuppen får inte ses
som prejudikat på fortsatt exploatering av Villastaden.
Byggprojekten i kv. Svanen, Kamelian och Borgen är
goda exempel, men Trasten 1 ligger mitt i en villastadsidyll. Hus med platta tak, byggda på maximal tomtyta är
mer dominerande än grannfastigheterna.
Byggnaden måste begränsas till att följa nuvarande
stadsplan/byggrätt.
Kulturhistoriska värden måste tas tillvara. Den föreslagna byggnaden innebär ett intåg av ett främmande
byggnadsslag som avviker stort från omgivningen. För
avvikande ytskikt och färg. Ska anpassas till omgivningens utformning.
Detaljplanen bör bordläggas i avvaktan på en total
översyn av kvarteret Trasten och områdena öster om. En
ev. ny stadsplan ska inbegripa en total översyn av hela
området Villastaden.
I Kulturmiljöprogrammet, fastlagt av Kommunfullmäktige, utpekas Västra Villastaden som kulturhistoriskt
värdefull stadsmiljö som ska bevaras.
Förändring av ev. utökad byggrätt ska föreläggas kommunens fullmäktige för beslut.
Trafikplan måste ses över. Antalet bilplatser uppfyller ej
krav i antagen policy för uppställning av fordon.

Garage med hiss medför att tillgängligheten till garageplats blir omständlig vilket medför risk till ökad
gatuparkering. Konsekvensutredning ska göras ang.
trafiksituationen. Trafikexperter kan inte godkänna den
planerade gästparkeringen. Utfart från p-garage riskerar
att skapa hinder för lokaltrafiken.
Geologiska förutsättningar måste säkerställas. Ev.
problem med flytbelägna jordar samt tillvaratagande av
dagvatten från fastigheten ska utredas ytterligare.
Kommentar

En ny granskningshandling tas fram med större hänsyn till
omgivande bebyggelse.
Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G04 Kulturnämnden.
Förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är vanligt för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och
service. Tätare kvartersbebyggelse ger dock minskade
förutsättningar för sol hela dagen och kvällen. Skuggstudien kompletterades i granskningshandlingen med
förhållandena för mitten av maj och augusti, vilket visar
att skuggan når byggnaden Trasten 25 mellan kl 17 och
19 dessa datum. Förtydligande text angående solstudien
har lagts till i planbeskrivningen. Solstudien har uppdateras
till granskning 2.
Förtätning innebär också en ökad efterfrågan på t ex
antalet parkeringsplatser. I en stad finns det generellt
sett trafikproblem och själva villastadens smala gator
med både genomfart och parkering underlättar inte
framkomligheten. Boendeparkering har nyligen införts i
Villastaden vilket har förbättrat parkeringssituationen på
gatumark.
Angående antalet parkerings- och garageplatser, se kommentar till yttrande G15 Hyresgästföreningen.
Gästparkeringen är illustrerad på illustrationskartan och
placeringen är därför inte bindande. Parkeringsplatserna
skulle kunna vändas i nord-sydlig riktning så att fordonen backar på egen fastighet eller placeras som parkeringsfickor längs Andra Villagatan. Tekniska förvaltningens trafikgrupp har varit representerade i plangruppen
för detaljplanearbetet. Tekniska förvaltningen har även
möjlighet att yttra sig om detta i bygglovsskedet.
Geotekniker har mätt grundvattennivån till 3-3,3 m
under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck vid
byggnation.
Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och Villastaden. Detaljplanen
kommer att skickas till Kommunfullmäktige för antagande.
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G18 Trasten 2 och Staren 2

toniska utformningen mot/vid tomtgräns.

Högre exploatering än vad platsen tål.
Vad är en högsta markhöjd för förgårdsmarken?
Varför är förslag till detaljplan för Trasten 1 så otydlig i
beskrivning av fastigheten mot tomtgräns?
Byggnaden ligger för nära tomtgränsen och det är fönster, dörrar och balkonger mot tomtgränsen. Vi kan inte
acceptera att balkonger byggs i tomtgräns.

Geotekniker har mätt grundvattennivån till 3-3,3 m
under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck vid
byggnation. Utrymmet för dagvattenmagasin är dimensionerat med stor marginal och påverkar inte angränsande fastigheter.
Angående antalet parkerings- och garageplatser se kommentar till yttrande G15 Hyresgästföreningen.

Nej till underjordiskt garage samt helheten av bygget
såsom storlek, utbredning, färg och form på tak.

Angående gästparkeringen se kommentar till yttrande
G16 Trasten 25.

Vad händer med Trasten 2 och Staren 2 när det schaktas
under grundvattennivån?

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G04 Kulturnämnden.

Trafiksituationen runt fastigheten är inte acceptabel.
Gästparkeringarna är mycket olämpliga med tanke på
den smala gatan och trafikintensiteten. Möjligheterna
till att bedriva affärsverksamhet i fastigheten innebär ett
utökat parkeringsbehov. Var ska dessa bilar parkera?
Den föreslagna fastigheten Trasten 1 avviker i sin
utformning på ett extremt sätt både i kv Trasten och
intilliggande kvarter.
Förslag till förändring: Mot angränsande fastigheter ska
det lämnas ett släpp på fyra meter mot fastighetsgräns,
då ev. balkonger måste hänga över egen fastighet.
Den föreslagna fastigheten måste anpassas genom att
skala ner fastigheten i alla riktningar samt anpassa
höjden i förhållande till Trasten 2.
Det är viktigt att bevara områdets karaktär. Det blir både
en bättre boendemiljö och högre arkitektonisk kvalitet
på Villastaden. Om inte, ska det ges möjligheter för alla
närbelägna fastigheter i detaljplanen att kunna förtätas i
en utformning som är noggrant anpassad till befintliga
kulturhistoriska värden.
Vi förordar ett bostadshus med max tre våningar, mer
gräsyta mot angränsande gator samt ett utseende som
matchar övrig bebyggelse i närområdet.
Kommentar

Byggnadens volym ändrats i granskningsförslag 2. Förslaget
innebär fortfarande en större volym än befintligt hus eftersom volymen är en avvägning mellan omgivande bebyggelse
och dagens krav på ekonomi.
Högsta markhöjden har reglerats för förgårdsmarken,
så att den ska ligga så nära gatunivå som möjligt för att
slippa stora höjdskillnader mot gatan.

Det saknas politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och närbelägna fastigheter.
G19 Staren 2

Se yttrandet och kommentar till G18 Trasten 2.
3.3 Övriga
G20 Trasten 17

Med anledning av den föreslagna detaljplanen för
Trasten 1 vill vi anföra följande anmärkningar 1-3 här
nedan och ställa fråga om vidare utbyggnad i området:
1. Byggnaden måste begränsas till att följa nuvarande
stadsplan/byggrätt.
Kulturhistoriska värden måste tas tillvara. Den föreslagna byggnaden innebär ett helt främmande byggnadsslag som genom sitt avvikande skulle dominera
området. Vi yrkar på att planen inte verkställs på det
föreslagna sättet, samt att föreslagen detaljplan bordläggs i avvaktan på en total översyn av minst kvarteret
Trasten och Villastaden.
Höjd, takform, utbredning och ytskikt/färg ska anpassas till omgivningen. Byggnaden är för hög. Ytskikt
och färg bryter markant mot det som kännetecknar
området. Enligt Kulturmiljöprogrammet antaget av
Kommunfullmäktige (nedan KF) uppfattar vi det som
att Trasten kännetecknas som en värdefull stadsmiljö
som ska bevaras. Planens angivna Gränser och Användning, sid 10-11, är inte tillräckligt tydliga vilket
innebär att de kan misstolkas och måste därför preciseras. En ev. ny stadsplan ska inbegripa en total översyn
av hela området Villastaden.
Göra halt och utreda hur en ev. vidare utbyggnad av
området Trasten skulle kunna ske inom nu gällande

Detaljplanen reglerar byggnadens möjliga placering
med egenskapsgränser och markens bebyggande genom
egenskapsbestämmelser, men kan inte styra den arkitek-
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plan. Annan omdaning måste ske genom bl a nytt
beslut gällande revidering av Kulturmiljöprogrammet,
enligt KFs fastläggande 2001-06-14.
Förändring av eventuell utökad byggrätt ska föreläggas
KF för beslut. KF bör vara delaktig i ett ev. beslut som
går emot dess tidigare beslut.
2. Trafikplan måste ses över
Antalet bilplatser uppfyller ej krav i antagen policy
för uppställning av fordon. Antalet parkeringsplatser
minskat från 24 i samrådet till 20+2. Utfart från parkeringsgarage riskerar allvarligt skapa hinder i lokaltrafik. En parkeringshiss riskerar att innebära ett ökat
tryck på gatuparkeringar, framförallt korta angöringar.
Utfart från gästparkeringar utgör trafikhinder och fara
för andra trafikanter.
3. Byggnaden förmörkar området
Den volym som fastigheten utgör måste begränsas och
anpassas inom nu gällande plan. Skuggbildningen blir
mer markant än vad som visas i skuggstudien.
4. Fråga om vidare förändringar av området
och Trasten 17.
Om föreliggande förslag antas blir konsekvensen att
det skapas ett prejudicerande fall. En förändrad plan
enligt den föreslagna ökar sannolikt taxeringsvärdet
för vår fastighet och kravet på en rimlig kommersiell
användning för oss måste därför ses över. Det är av
vikt att SBN ger oss ett förhandsbesked om begäran
avseende motsvarande förändrad detaljplan kommer
att prövas positivt gällande fastigheten Trasten 17.
Svar bör ges före ett antagande av den nu föreslagna
detaljplanen.
Kommentar

Plankartans Gränser och Användning ritas i relation
till grundkartan och är därför tillräckligt tydliga.
Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska värden, se kommentar till yttrande G04 Kulturnämnden. Angående antalet parkerings- och garageplatser se kommentar till yttrande G15 Hyresgästföreningen. Angående gästparkeringen se kommentar till
yttrande G16 Trasten 25.
Förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är vanligt för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och
service. Tätare kvartersbebyggelse ger dock minskade
förutsättningar för sol hela dagen och kvällen. Solstudien kompletterades med bilder i granskningshandlingen och revideras i granskningshandling nummer 2.
Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och närbelägna fastigheter. Det

går att söka planbesked hos SBN gällande ny detaljplan
för Trasten 17, vilket kan vara ett sätt att ta upp frågan om hur man från politiskt håll ser på Villastaden i
framtiden. Kommunen lämnar planbesked inom fyra
månader från inkommandedatum och tar ut en avgift
för handläggningen.
Kulturmiljöprogrammet är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram för hur man tillvaratar
kulturmiljövårdens intressen i kommunen. Programmet
ger stöd och riktlinjer i detaljplanearbetet, men är inte
bindande.
Beslut om antagande av detaljplanen ska fattas av Kommunfullmäktige.
G21 Vedensgatan 41

Villastaden är en av några få stadsdelar i Borås med en
sammanhållen äldre bebyggelse av tilltalande karaktär.
Därför blev jag både förvånad och bestört när jag i BT
läste om de vidlyftiga planerna för byggnation av Trasten
1, som nu finns tillgängliga för granskning. Syftet är
att utöka byggrätten och möjliggöra byggnation av ett
femvåningshus.
Den behovsbedömning man hänvisar till och som sägs
visa ”att planen inte medför betydande miljöpåverkan”
är för mig en gåta. På vilka kriterier grundar man denna
bedömning och vilka opartiska representanter har gjort
den?
I nedre Villastaden finns redan idag ett tydligt exempel
på byggnation som borde vara avskräckande, nämligen
den relativt nybyggda fastigheten Tuppen, som ligger
inträngd mot intilliggande äldre för området typiska
hus och som därigenom effektivt ”dödar” allt omkring
sig. Låt oss därför slippa se fler exempel av samma slag
i idylliska och trivsamma Villastaden och låt oss istället
värna om de få välbevarade miljöer som finns kvar efter
60-talets rivningsraseri i vår stad!
Att bebyggelsen i kvarteret Trasten är kulturhistoriskt
värdefull som Kulturnämnden anser kan det inte råda
något som helst tvivel om. De ursprungliga och karaktäristiska husen i Villastaden med sina ljusa putsfasader
och brutna tak gör ett harmoniskt intryck och går aldrig
att återställa när de en gång förstörts. Att då i ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv låta Wäst-Bygg uppföra
ett femvåningshus i mörkt tegel med orange detaljer och
platt tak i hjärtat av vår mysiga stadsdel vore både oklokt
och ansvarslöst.
Borås har hamnat på kartan som skulpturstad i Sverige
och har på senare år i viss mån förändrats och fått en
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mer kulturell prägel. Detta är positivt men måste kombineras med att vi knyter an till Borås tidigare historia.
En historielös stad är ingen kulturstad!
Kommentar

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan görs alltid enligt Plan- och bygglagen och 6 kap
Miljöbalken i samband med nya detaljplaner. Syftet är
i första hand att utesluta risker för att människor eller
värdefull natur skadas.
Behovsbedömningen utfördes av Samhällsbyggnadsförvaltningen som kom fram till att nedanstående frågor
var viktiga att belysa i planen.
Husets anpassning till stadsbilden.
Skuggbildning
Geoteknisk undersökning behöver studera grundvattennivå samt hantering av dagvatten.
Frågeställningarna har utvecklats i planbeskrivningen.
Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G04 Kulturnämnden.

4. Synpunkter från detaljplanesamråd

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden
att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte
kommer att prövas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen anser att placering och utformning av den
nya bebyggelsen i en kulturhistoriskt värdefull stadsmiljö
behöver ta hänsyn till omgivningens karaktär och kulturvärden på platsen.

Med hänsyn till att samrådsredogörelsen inte biläggs
i antagandehandlingen är det här motiverat att även
redovisa Länsstyrelsens yttrande i samrådet, då flera av
yttrandena i granskningsskedet hänvisar till det.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen håller med att
det inte är betydande miljöpåverkan i lagens mening
men det utesluter inte kommunens ansvar att tydligt
redovisa planens konsekvenser.

Här behandlas även kvarstående synpunkter från samrådet från parter som inte inkommit med yttranden under
utställningen.

Kommentar

4.1 Remisspart
S12 Länsstyrelsen

Förslaget att möjliggöra fler bostäder i centrala delar av
staden med god tillgång till service och kollektivresande
kan betraktas som en positiv utveckling av staden. Samtidigt kan rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och den påverkan på upplevelsen av hela områdets
kulturhistoriska miljö som detta innebär anses vara
negativt. Länsstyrelsen förordar i första hand en varsam
ombyggnad av fastigheten Trasten 1. I andrahand en
utformning som är noggrant anpassad till befintliga
kulturhistoriska värden.
Västra Villastaden är utvald som en av 37 kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer som upptas i Kulturmiljöprogrammet. Den aktuella fastigheten är också
värderad som ett enskilt objekt med kulturhistoriskt
värde. Länsstyrelsen anser att detaljplanen kommer att
påverka kulturmiljövärdena negativt, eftersom genom-
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förandet förutsätter en rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Därmed påverkas också upplevelsen av
hela områdets kulturhistoriska miljö. Trots beskrivningen att Villastaden som område successivt ha genomgått
en förändring anser Länsstyrelsen att det är värdefullt
att miljön kring Kv Trasten, som fortfarande är relativt
homogen, bevaras så långt så möjligt.

Aktuell del av Villastaden fick redan i tidigt skede
flerbostadshus i olika skala. Under åren har området
successivt genomgått en förändring då byggnader rivits
och ersatts med ny bebyggelse. Idag finns i stort sett alla
decennier representerade dock med en tydlig tyngdpunkt på första halvan av 1900–talet. Upplevelsen av
Villastaden ger ett mångfacetterat intryck där friliggande
villabebyggelse blandas med mer traditionell kvartersbebyggelse av flerbostadshuskaraktär. Gaturummet
hålls samman av byggnaders placering. De nord-sydliga
Villagatorna och Sturegatan har förgårdsmark utmed
gatans östra sida medan bebyggelsen möter gatan direkt
på den västra sidan. Det ger gaturummet en enhetlighet
och sammanhållning trots att byggnadernas skala och
karaktär varierar. Detta ger Villastaden dess karaktär och
har utgjort utgångspunkt för planförslaget.
Byggnadens volym och placering behålls i enlighet med
samrådsförslaget. Föreslagen färgsättning av byggnaden
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ses över för bättre anpassning till omgivning, se illustrationer i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras med tydligare redovisning av detaljplanens konsekvenser.
4.2 Sakägare
S17 Trasten 22

Fasaden på det nya huset bör smälta in i övriga hus,
alltså ljusgul, ljusbeige eller grå. Tegel är okej. Färgsättningen är viktig för att inte huset ska sticka ut för
mycket. Jag anser att huset är väl stort för en så liten
tomt. Höjden kan jag kanske acceptera, men hade gärna
sett att gränsen i vinkeln mot min fastighet vore mer än
två meter.
Man undrar hur behovsbedömningen har gjorts som
visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan?
Dessutom kan man fråga sig hur man bedömer den
kulturhistoriska miljön?
Kommentar

Avseende färgsättning, volym och bedömning av
kulturhistorisk miljö se kommentar till yttrande S12
Länsstyrelsen från detaljplanesamrådet.
Beträffande behovsbedömningen skriver Länsstyrelsen
i sitt samrådsyttrande att de instämmer i samhällsbyggnadsnämndens bedömning att planen ej innebär
betydande miljöpåverkan men att konsekvenserna bör
belysas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen förtydligades i granskningsskedet.
Avståndet mellan föreslagen byggnad och er fastighet revideras i granskning 2.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Kristina Axelsson

Planchef

Planarkitekt
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