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Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Revidering av Riktlinjer för resor
Riktlinjer för resor finns fastställda av Kommunfullmäktige. För revidering ansvarar
Miljö- och konsumentnämnden. Miljö och konsumentnämnden har utformat förslag
till nya riktlinjer för resor och antagit dessa den 19 april 2016 samt översänt dem till
Kommunstyrelsen för vidare beslut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

§ 55

Dnr: 2015-2293

Förslag till reviderade Riktlinjer för resor
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att revidera Riktlinjer för resor.
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden. Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter
från uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter. De nämnder och bolag som svarat på
remissen har i huvudsak tillstyrkt förslagen till Riktlinjer för resor. En sammanställning
av alla remissvar finns bifogat tjänsteskrivelsen. Riktlinjerna är styrande men inte
tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför också förtroendevalda. Nämnderna
och bolagen ombeds sprida och aktivt implementera de reviderade Riktlinjerna för
resor.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Riktlinjer för resor och översända dessa
för vidare beslut till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till reviderade Riktlinjer för resor
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att revidera Riktlinjer för resor.
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden. Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter
från uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter. De nämnder och bolag som svarat på
remissen har i huvudsak tillstyrkt förslagen till Riktlinjer för resor. En
sammanställning av alla remissvar finns bifogat tjänsteskrivelsen. Riktlinjerna är
styrande men inte tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför också
förtroendevalda. Nämnderna och bolagen ombeds sprida och aktivt implementera de
reviderade Riktlinjerna för resor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Riktlinjer för resor och översända
dessa för vidare beslut till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att revidera Riktlinjer för resor.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser att de befintliga riktlinjerna för resor överlag är bra, varför
revideringsförslaget endast innebär smärre justeringar och har anpassats till nuvarande
förhållanden.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

B 1318
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Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter från
uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter. De nämnder och bolag som svarat på
remissen har i huvudsak tillstyrkt förslagen till Riktlinjer för resor. En
sammanställning av alla remissvar finns bifogat tjänsteskrivelsen. Riktlinjerna är
styrande men inte tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför också
förtroendevalda. Nedan redovisas tilläggen och avvägningarna i styrdokumentet.
Prioritetering vid inköp av fordon
Marknaden för elfordon har vidgats varför Borås Stad vid sidan om att prioritera
biogasfordon bör ha möjligheten att också prioritera elfordon framför etanolfordon
och dieselfordon. Vi bedömer att biogas fortfarande bör prioriteras vid sidan om el.
En trend med sämre ekonomi vid avyttring av biogasfordon måste ställas mot de
investeringar Borås Stad gjort i biogastillverkning. Kommunfullmäktige har tidigare
också beslutat att Borås Stad ska satsa på både biogas och eldrift och på sikt sträva
efter att bara använda förnybar energi. (Se KF 2013-08-22 Svar på Motion; Ladda för
framtiden – elbilar i Borås! samt Borås 2025 Vision och Strategi). Tank- och
laddmöjligheter för el- respektive biogasfordon påverkar också vilka fordon som köps
in. Alla fordon drivs idag delvis med förnybara bränslen genom inblandning i bränsle.
En mer flexibel skrivning hade därför inte inneburit någon styrning i riktning mot
föreslagna mål.
Språkjusteringar
Efter inkomna remissynpunkter har vissa förtydliganden och språkjusteringar gjorts
av texten främst i avsnittet ”Mål” för att förtydliga att den ska syfta till dokumentets
innehåll under övriga rubriker. Inget förtydligande har gjorts av ordet ”närområde”
eftersom vad som bedöms som närområde varierar från fall till fall och påverkas av
faktorer som terräng, väderlek, om gång – och cykelbanor är utbyggda, tillgången på
tät kollektivtrafik, osv.
Ecodriving
Skrivningen att Tekniska nämnden ska ansvara för ecodrivingutbildningen har tagits
bort då nämnden inte har resurser att driva en sådan utbildning. De verksamheter
som har behov av denna utbildning har ansvar att följa ordinarie rutiner i samband
med upphandling/inköp av kompetensutveckling.
Trafikverket menar att sparsam körning har minst lika god effekt på dagens
bränslesnåla fordon med förbränningsmotor som för fordon med högre
bränsleförbrukning. Undantaget är fordon som drivs med el där momentet att snabbt
accelerera upp i marschfart inte har någon betydelse för bränsleförbrukningen
eftersom elmotorn är effektiv hela tiden.
Planera resan
Riktlinjerna har kompletterats med information om hur man kan planera resan och
möjliggöra att fler reser kollektivt till möten genom att anpassa tiderna.

Cyklar
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Riktlinjer för resor har tidigare fokuserat på bilar men har nu kompletterats med
information om att cyklar och kollektivtrafikkort ska erbjudas. Målet är att fler ska ha
möjlighet att cykla och åka kollektivt i tjänsten. En annan förändring är att både
förvaltningarna och Tekniska förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecykel. Så ser
det idag ut i praktiken men viktigt att cyklar också erbjuds på lång sikt.
Idag finns en variation gällande behov och möjligheter till skötsel av cyklar som kan
avgöra om man väljer att ha egna cyklar eller använda bilpoolens. En fråga som
riktlinjerna inte tar ställning till är om det idag finns behov eller ekonomiska vinster av
att utöka cykelandelen i kommunens bilpool och genom poolen erbjuda cyklar på
flera ställen i staden som alternativ till förvaltningarnas och bolagens egna cyklar. Att
utreda detta ligger utanför arbetet med styrdokumentet. Efterfrågan på fler
tjänstecyklar, elcyklar och exempelvis specialcyklar som lastcyklar bör framföras till
bilpoolsansvarige på Tekniska förvaltningen.
Privat bil i tjänsten
Uppföljningar visar att anställda i Borås Stad fortfarande reser i stor utsträckning med
privat bil i tjänsten. Omformulering kring texten om resandet med privat bil har
därför gjorts i försök att nyansera när dessa resor kan göras.
Det är det systematiska användandet av egen bil i tjänsten som ska undvikas av
säkerhets- och miljöskäl. Många förvaltningar har också visat att det är möjligt att
minska dessa resor med medvetna åtgärder. Bilpoolen har idag flera
uppställningsplatser för sina fordon. Att aktivt efterfråga bilpool i anslutning till sin
arbetsplats eller att leasa ett fordon via Servicekontoret är sätt att minska resorna med
privat bil i tjänsten. Om inget alternativ finns att tillgå, exempelvis bilpoolsbil, ska
däremot inte de anställda behöva själva stå för kostnaden när de rest med privat bil i
tjänsten.
Verksamheterna behöver också fortsätta att regelbundet analysera vilka resor som
görs med privat bil tjänsten. Finns skillnader i användandet av privat bil i tjänsten
mellan olika arbetsgrupper? Vad ligger bakom minskningarna/ökningarna av resandet
med privat bil i tjänsten?
Introduktion av nyanställda
Riktlinjerna föreslås också innehålla ett förtydligande om att en genomgång av
Riktlinjer för resor ska göras vid introduktion av nyanställda.
Inrikes flygresor
Inrikes flygresor med slutdestination Stockholm ska undvikas. På efterfrågan av
Kommunstyrelsen har lagts till; ”samt andra flygresor av motsvarande längd”. Det
finns idag oftast tågförbindelser på dessa sträckor.

Riktlinjer för resor innehåller inte:
B 1320

Sida

4(4)
Datum

Dnr
kommunfullmäktiges handlingar
| 16 juni 2016

2016-03-30

-

-

2015-002293

Lagkrav (ex. bälteskrav).
Rutiner (ex. bilbokning och att man ska tanka bilpoolsbil innan återlämning).
Information (ex. förmånsbeskattning av parkering och förmånsvärden för
parkering i olika delar av Borås Stad, regler om reseersättning, att man ska
tanka bilpoolsbilen innan återlämning m.m.). Det är information som kan
finnas på Intranätet m.m.
Regler

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis har små justeringar gjorts jämfört med tidigare Riktlinjer för
resor och efter inkomna remissynpunkter. Nämnderna och bolagen ombeds sprida
och aktivt implementera de reviderade Riktlinjerna för resor.

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
Förslag till reviderade Borås Stads Riktlinjer för resor
Sammanställning remissvar
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kopia till:
Alla nämnder och kommunala bolag i Borås Stad
Strateger i Borås Stad (ekonomi, jämställdhet, folkhälsa).
Bilpoolsansvarig – Tekniska nämnden
Fordonsansvarig - Servicenämnden
Mobility managementansvarig - Tekniska nämnden
Miljökoordinatorer och miljörapportörer
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Strategi
Program
Plan
Policy
» Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
resor
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008, 23 februari 2012 och
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i
riktlinjerna.
Dokumentet gäller till och med: 2019

2 | riktlinjer
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Riktlinjer för resor
Fyra principer
1. Pröva om resan kan ersättas med andra
mötesformer.
2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.
4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Mål
Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar
våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen
fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt
att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara
enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan
och ekonomin.

Ansvar
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna
i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och
ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna
ansvarar för att riktlinjerna för resor ingår i
introduktionen av nyanställda, och att verksamheter
med regelbundna resor ruttplanerar dessa.

Fordon
busskort och cyklar
Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort,
tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även Tekniska
förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar.

bilarna, och leasar dem till förvaltningar och
bolag. Upphandling av fordon ska ske med hänsyn
till Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på
trafiksäkerhet. I första hand ska biogas- och elfordon
väljas, i andra hand fordon som drivs av andra
förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon
enligt regeringens definition. Om miljöfordon inte
valts ska detta motiveras.

bränsle
Vid tankning ska förnybart bränsle väljas om
alternativ finns.

privata fordon i tjänsten
Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten,
och anställda har ingen skyldighet att använda
sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten
betalas bara om kommunägd bil inte finns att tillgå.
Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av
närmaste chef.

Planera resan
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna
ärenden.

Kortare resor
I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller
gång när detta är rimligt.
För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i första
hand. I andra hand ska andra kommunägda bilar
användas före taxi, hyrd bil och privat fordon.

personbilar
Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens
personbilar. Servicekontoret beställer och förvaltar
för resor | 3
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Längre resor

parkering

Längre resor ska i första hand ske med tåg eller
buss. Flyg ska användas endast om annat av tidsoch kostnadsskäl inte är rimligt. Flygresor med
slutdestination Stockholm, samt andra flygresor av
motsvarande längd, görs endast i nödfall.

sparsam körning

Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har
avtal med. Beställning ska ske i god tid eftersom det
kan ge lägre pris.
Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I
första hand ska kommunens fordon användas.

Alternativ till resor
Alla ska sträva efter att minska antalet körda
mil genom att ersätta resor med till exempel
telefonsamtal, telefonmöten, videokonferenser och
chattkonferenser.

Egna möten
Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån
anpassa tid och plats för att underlätta för deltagare
att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om
hur man tar sig till mötet med kollektivtrafik och
uppmuntra till samåkning.

Parkeringsplats med uttag för motorvärmare
ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt
motorvärmare som drivs av bilens batteri.

Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil
per år i tjänsten ska utbildas i sparsam körning och
trafiksäkerhet. Även övriga anställda bör erbjudas
utbildningen.

Uppföljning
Riktlinjerna ska följas upp tillsammans med miljömål
och klimatkompensation. Förvaltningarna och
bolagen ska analysera sina resor och transporter för
ständiga förbättringar.
Miljöförvaltningen ska sammanställa uppföljningen.
Följande ska redovisas:
- Flygresor
- Antal mil som körts med kommunägda bilar.
- Resor med privat bil i tjänsten.
- Servicekontoret ska visa antal skador på fordon och
skadekostnader för respektive förvaltning.

Ekonomi och arbetsmiljö
trafiksäkerhet
Förare av minibussar ska ha utbildning i
trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon.

4 | riktlinjer
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
för resor | 5
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Riktlinjer för resor – sammanställning remissvar

Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Viskaforshem AB
Sociala omsorgsnämnden
Fristadbostäder AB
Lokalförsörjningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Borås Djurpark AB
Utbildningsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Kulturnämnden
AB Bostäder i Borås
Borås Energi och Miljö AB
Servicenämnden

Tillstyrker
x
x
x delvis
x
x
x
x delvis
x delvis
x delvis
x
x
x
x
x
x delvis

Arbetslivsnämnden
Borås Borås TME AB

x
x

Kommunstyrelsen

x med tillägg

Avstyrker

Kommentar

x

x
x
x

x

-

x

x

Avstår från yttrande:
•
•

Överförmyndarnämnden
Revisionskontoret

Svar saknas från:
•
•
•
•
•
•

Borås Elnät AB
Borås Kommuns Parkerings AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus
Industribyggnader i Borås AB
Inkubatorn i Borås AB

1
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Sammanställning remissvar
Nämnd/Bolag

Tillstyrker

Stadsdelsnämnden Väster

x

Stadsdelsnämnden Öster

x

Tekniska nämnden

x om hänsyn tas
till synpunkter

Viskaforshem AB

x

Sociala omsorgsnämnden

x

Fristadbostäder AB

x

Avstyrker

”Vad det gäller praktisk utbildning i sparsamt körsätt har utvecklingen kommit ifatt oss.
Körsättet påverkar bränsleförbrukningen i allt lägre grad med
dagens mer bränslesnåla fordon.
Tekniska förvaltningen har bland
annat av den anledningen lagt ner
sin interna utbildning inom området och köper idag den av extern aktör för de som kör mer än
100 mil i tjänsten. Att mäta de
små skillnaderna i bränsleförbrukningen är svårt att göra på
dagens fordon. Nämnden föreslår därför att kravet på utbildning i sparsamt körsätt tas bort
från riktlinjerna.”

”FRIBO vill poängtera vikten av
tydlighet att alltid välja klimatsmarta transporter. Vi tycker
formuleringarna kring personbilar kan vara skarpare. Meningen:
”Om miljöfordon inte valts ska
detta motiveras” öppnar trots allt
upp för att man kan välja vad
man vill bara man är bra på att
hitta på en motivering. FRIBO
saknar alternativet elcykel när
goda exempel nämns. Det skrivs
om elbilar men inget om den
2
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infrastruktur som det kräver.
Borås Stad ligger klart efter övriga Sverige när det kommer till
denna infrastruktur.
FRIBO anser att kommunen
behöver föregå med gott exempel när det gäller investeringar i
infrastruktur för elbilar. Kanske
kan vi kommunala bolag få investeringsbidrag för laddstationer?”
Lokalförsörjningsnämnden

x med medföljande kommentarer.

”Lokalförsörjningsnämnden ser
en ökad användning av bilpool
enligt statistik och föreslås en
utveckling av bilpoolen för att
klara bokningar med kort varsel.
Elcykel har införskaffats som
komplement för kortare ärenden
ihop med vanlig cykel. Enligt
Riktlinjer för resor så ska inte
milersättning betalas ut om
kommunägd bil finns att tillgå
samt att användning av privat bil
i tjänst ska godkännas av närmaste chef. Lokalförsörjningsnämnde behöver när inga andra
alternativ finns, så som bilpool,
kollektivtrafik samt cykel, att det
ges möjlighet för verksamheten
att använda egen bil. ”

Samhällsbyggnadsnämnden x och bifogar synpunkter

”Samhällsbyggnadsnämnden ser
också positivt på att alla förvaltningar åläggs ett tydligt ansvar
för att riktlinjerna enkelt ska
kunna genomföras i praktiken.
Det ska så att säga vara ”lätt att
göra rätt”. Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att förvaltningarna bör ha möjlighet att
samarbeta kring utbudet av tjänstecyklar. Att mindre förvaltningar
kan samordna användandet av
cyklar gör att dessa utnyttjas mer
effektivt, vilket innebär både en
3
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ekonomisk och en miljömässig
vinst. Avslutningsvis önskar
Samhällsbyggnadsnämnden
också att det tydligare ska framgå
att riktlinjerna i sin helhet omfattar även de förtroendevaldas
tjänsteresor. De förtroendevalda
är viktiga för Borås Stads miljöarbete, både rent praktiskt och
som förebilder för anställda och
invånare. ”
Fritids och folkhälsonämnden

x och har synpunkter

Borås Djurpark AB

x

Utbildningsnämnden

x

Stadsdelsförvaltningen
Norr

x

Kulturnämnden

x

AB Bostäder i Borås

x

”Förvaltningen tycker att det är
viktigt att erbjuda och uppmuntra anställda i kommunen att
transportera sig via cykel, både ur
folkhälso- och miljösynpunkt.
Förvaltningen tycker även att
riktlinjerna kan innehålla information där man tydliggör vissa
sträckor, exempelvis cykelvägar,
där det är fördelaktigt att förflytta
sig med cykel.”

”Nämnden vill dock ändra formuleringen ”Flygresor med slutdestination Stockholm görs endast i nödfall” till ”Flygresor under
60 mil görs endast i nödfall” för
att förtydliga riktlinjerna. ”

Borås Energi och Miljö AB

”Då Borås Stad har ambitionen
att bli en Kretsloppsstad med en
effektiv resursanvändning har
stora investeringar gjorts bland
annat för att producera och leverera biogas som fordonsbränsle.
4
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För att kunna nå den högt ställda
ambitionen och för att fortsättningsvis kunna nyttja nämnda
investering borde biogasen vara
förstahandsval då fordon och
bränslen ska väljas. I förslaget till
Riktlinjer för resor finns en del
otydliga formuleringar såsom
miljöanpassade, trafiksäkert, närområde, som öppnar för olika
tolkningar. Dessa behöver därför
definieras eller förtydligas innan
fastställande.”
Servicenämnden

x om ändringar
enligt bifogat förslag görs

”I riktlinjen anges en prioriteringsordning för vilka typer av
fordon som ska användas i Borås
stad. Servicenämnden önskar att
riktlinjen istället som första alternativ ska ange att Borås stads
miljöfordon ska drivas helt eller
delvis med förnybara bränslen
och/eller el. Som andra alternativ
ska miljöfordon enligt regeringens definition anges. Orsaken till
det är att fordonsmarknaden
förändras över tid och vissa typer
av motorer utgår ur sortimenten
och andra tillkommer. Den föreslagna skrivningen gör att vi får
en större flexibilitet i att uppnå
målet med en fossilbränslefri
fordonsflotta.
Som alternativ till resor anges
bland annat e-post. Servicenämnden anser att det alternativet ska strykas. Vi har svårt
att se att e-postkommunikation
kan ersätta möten av mer personlig karaktär.
Servicenämnden vill påtala att
meningen ”Inga onödiga resor
ska göras” under rubriken mål är
olycklig då den kan uppfattas så
att detta är vanligt förekommande. Nämnden utgår ifrån att
så inte är fallet.
I och med att bilmarknaden suc5
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cessivt förändras måste vår fordonsflotta anpassas så att onödiga avyttringskostnader inte
uppstår.”
Arbetslivsnämnden

x

Borås Borås TME AB

”Styrelsen ställer sig positiv till
att det finns riktlinjer och följer
dessa i den utsträckning så gott
det går, dvs väljer kollektivtrafik
till Göteborg och alltid tåg som
första resealternativ.
På grund av upphandlingsregler
har vi inte haft möjlighet att
nyttja kommunens egna bilpool
och därför har vi för resor till
våra turistorganisationer inom
Boråsregionen fått använda privat bil, då kollektivtrafiken ofta
ger ohållbara res- och väntetider.
Remissen har dock gjort att frågan har fått nytt fokus, och vi ser
nu en lösning på det problemet.
Bolaget har cyklar + kärra vilka
används i tjänst och framför allt i
samband med evenemang som
sker i Borås.”

Kommunstyrelsen

x med tillägg

”Revideringar berör i första hand
olika tillägg: tex att även elfordon
ska ingå bland kommunens fordon, att kollektivtrafikkort och
tjänstecyklar ska erbjudas, att
systematiskt användande av egen
bil i tjänsten ska undvikas, att
nyanställda ska informeras om
riktlinjerna och att flygresor med
Stockholm som slutdestination
ska undvikas.
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 20162019, med tillägget att stycket om
längre resor istället bör lyda en6
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ligt följande; Flygresor med slutdestination Stockholm, samt
andra flygresor av motsvarande
längd, ska undvikas.”

Avstår från yttrande:
•
•

Överförmyndarnämnden
Revisionskontoret

Svar saknas från:
•
•
•
•
•
•

Borås Elnät AB
Borås Kommuns Parkerings AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus
Industribyggnader i Borås AB
Inkubatorn i Borås AB

7
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Sida
1(2)
2016-06-07

Dnr 2016/KS0307

Handläggare: Göran Björklund, Lars-Olof Danielsson,
Louise Streiby,
Torbjörn
Nr
126Alfredsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5
Kommunfullmäktige

2016-05-24

Dnr 2016/KS0307 100

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Som underlag och ytterligare bakgrundsmaterial finns en presentation av slutsatserna i
utredningen. Dessa diskuteras och kommenteras av flera av Sveriges före detta demokratiministrar, samt av en panel med deltagare från olika folkrörelser;
http://www.svtplay.se/klipp/5969942/demokratiutredningen-presenteras-ochhttp://www.svtplay.se/klipp/5969942/demokratiutredningen-presenteras-och-kommenteras
kommenteras
Vidare finns också utredningen presenterad i ett nyhetsbrev från utredaren Olle
Westberg; http://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=369
http://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=369
Betänkandet har remitterats till de politiska partierna, Valnämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog.
De politiska partierna och Valnämnden har avstått från att yttra sig.
Inkomna yttranden biläggs.
Mot denna bakgrund har Kommunstyrelsen valt att begränsa sitt yttrande dels till de
författningsförslag som utredningen lägger fram och dels till de avsnitt i utredningen
som inkomna yttranden behandlar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I huvudsak tillstyrka de författningsförslag som utredningen lägger fram och att i övrigt också
tillstyrka utreningen i de delar som särskilt kommenteras.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) till förmån
för ett yrkande att meningen; ”Förutom den föreslagna försöksverksamheten med
sänkt rösträttsålder” ska strykas i föreslaget yttrande.
Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig till förmån för ett yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta; Borås Stad besvarar remissen i enlighet med upprättat förslag, se bilaga.
I beslutet deltar inte Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Patric
Silfverklinga (SD).
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KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson (S)
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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2016-06-16

Dnr 2016/KS0307 100

Avd:
Handläggare: Göran Björklund, Lars-Olof
Danielsson, Louise Streiby, Torbjörn Alfredsson
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
(Kulturdepartementets diarienummer: Ku2016/00088/D)

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Borås Stad tillstyrker i huvudsak de författningsförslag som föreslås, förutom den
föreslagna försöksverksamheten med sänkt rösträttsålder. Den nationella webbplats
som föreslås inrättas anser Borås Stad dessutom vara en förutsättning för att folkinitiativ och folkmotioner skall kunna genomföras.
Utöver författningsförslagen vill Borås Stad särskilt tillstyrka utredningens bedömningar och slutsatser som redovisas i kap 11 (Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting), kap 14 (Ungas delaktighet och inflytande) och kap 15 (Delaktighet
och inflytande för personer med funktionsnedsättningar).

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Per-Olof Höög
Kommunfullmäktiges ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

501 80 Borås
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ALTERNATIVT REMISSVAR

Demokratiutredningen förminskar demokratin
Förslaget från demokratiutredningen bygger på att grunden för den svenska demokratin skall
vara deltagardemokrati. Borås Stad delar inte den uppfattningen utan står bakom den
demokratisyn som innebär att de förtroendevalda agerar på väljarnas uppdrag (ombuds- eller
förtroendedemokrati). I valen ställs olika alternativ (partier) mot varandra och varje väljare
kan då fritt välja vilket parti som skall få hens röst. De som därmed blir valda har därefter
mandat att påverka utvecklingen i staden på väljarnas uppdrag.
Den demokratisyn som demokratiutredningen verkar förorda är att deltagandet måste
maximeras och det till exempel genom att staten (i texten omfattar begreppet staten, stat,
kommun och landsting) skall ta ställning till hur partierna skall arbete (bredda rekrytering,
nominera en man och en kvinna etc.). Borås Stad är av uppfattningen att detta skall vara upp
till partierna, och att det sedan i röststödet visar sig vilket arbetssätt som är att föredra.
I en än mer principiell mening är demokratiutredningens huvudinriktning förminskande för
demokratin (i meningen rätten att välja mellan olika alternativ) eftersom partierna i princip
skall verka som statens förlängda arm. Genom att staten har åsikter om hur partierna skall
fungera så innebär det i realiteten att partierna agerar på staten uppdrag. Partierna blir en del
av staten och får till uppgift att ”marknadsföra” statens uppfattning. Partierna går från att vara
medborgarnas företrädare gentemot staten till att bli statens megafoner till medborgarna och
det minskade inflytandet för förtroendevalda ersätts med olika former för deltagande i andra
beslutsprocesser. Rollen som förtroendevald reduceras till att presentera, åsikter kanaliseras
på andra vägar än via allmänna val.
Borås Stad vill med detta betona de faror för demokratin som demokratiutredningens förslag
innebär. Förslaget bör ändras till förmån för en ombudsdemokrati – i enlighet med den
mångåriga politiska traditionen i Sverige.
Borås Stad övergår sedan till att lämna synpunkter på enskilda sakförslag i utredningen:
Fler partiinterna omröstningar
Demokratiutredningen slår fast att makten i partierna i dag är koncentrerad till alltför få
personer och att den därför bör spridas på fler. För att så ska ske har föreslår utredningen att
partierna ska ha fler interna omröstningar för medlemmar i principfrågor samt vid val av
partiledare. Dessutom existerar redan den möjlighet att påverka den politiska inriktningen
genom att varje medlem i ett parti äger rätt att motionera till såväl årsmöten som stämmor.
Varje medlem kan därtill, antingen direkt eller indirekt, vara med och utse de ombud som
sedan röstar om de förslag som inkommit - en ordning som av praktiska skäl är betydligt mer
lämplig en den typen av massvoteringar utredningen föreslår.
Översyn av partistödet
Utredningen föreslår också att partistödets nivåer och hur det används bör ses över, med
anledning av att det av olika partier och runt om i landet hanteras olika. Borås Stad anser att
det är ett bra förslag, då det behövs tydliga riktlinjer för hur partierna hanterar finansiellt stöd
på lokal, regional och nationell nivå.
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Nominera både man och kvinna
Med anledning av underrepresentation av kvinnor på tyngre politiska uppdrag så föreslår
utredning att det i varje nomineringsprocess ska nomineras både en manlig och en kvinnlig
kandidat. Problemet med förslaget är att det sätter fokus på fel saker. Genom att i varje
nomineringsprocess nominera en man och en kvinna, så blir konsekvensen att kön ställs mot
kön. Att sätta människors kön i centrum snarare än att fokusera på kompetens vore olyckligt.
Borås Stad är av uppfattningen att vilket kön personer identifierar sig med är oväsentligt för
deras förmåga att på ett bra sätt representera stadens medborgare. Därför bör kön inte
upphöjas till den viktigaste parametern vid partiets interna nomineringar.
Behålla förtroendeuppdrag vid flytt
Ytterligare ett förslag som utredningen lägger är att förtroendevalda fullmäktigeledamöter ska
ha möjlighet att mandatperioden ut behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen. Borås Stad
anser att det är ett bra förslag, eftersom en politikers lämplighet inte beror av postort och att
erfarenheterna av och kunskaperna om den förra hemkommunen fortfarande finns kvar. I det
långa loppet är det dock lämpligt att medborgare på kommunal nivå representeras av andra
invånare i kommunen, eftersom de ha starkare incitament att agera i enligt med vad som är
bäst för staden, då utfallet också kan påverka dem själva. Därför är det viktigt att
förtroendevalda som flyttar från kommunen endast får ha kvar uppdrag mandatperioden ut
men att de därefter inte tillåts ställa upp för omval.
Möjlighet till sjuk- och föräldraledighet
Utredningen föreslår även att personer som innehar tyngre uppdrag ska ha möjlighet till sjukoch föräldraledighet och att fullmäktige ska kunna utse en ersättare i dennes ställe. Borås Stad
stället sig positiv till förslaget. Både att vara sjuk under perioder och att få barn är mänskligt
och ingenting som nödvändigtvis gör en person till en mindre lämpad politisk företrädare.
Önskar medborgarna representeras av en person som planerar bli förälder eller som riskerar
bli sjuk är det viktigt att den möjligheten finns. Därför ställer sig Borås Stad positiv till
förslaget.
Bortre tidsgräns för innehavande av tyngre uppdrag
Utredningen föreslår att det internt i partierna eller gemensamt i fullmäktige ska ses över hur
länge enskilda personer ska tillåtas inneha tyngre uppdrag. Det är enligt oss av minst två skäl
ett dåligt förslag. För det första riskerar det strida mot principen om att den som är bäst
lämpad för ett uppdrag också ska vara den som innehar uppdraget ifråga, oavsett om personen
aldrig tidigare engagerat sig politiskt eller redan haft uppdraget under flertalet
mandatperioder. Kompetens måste vara det som står i centrum när uppdrag tillsätts. Allt annat
innebär en försämrad ledning och därmed en försämrad service till kommunens invånare. För
det andra är det upp till väljarna att rösta på de partier som de tycker har bra kandidater.
Önskar väljarna rösta på de kandidater som har mest erfarenhet av tidigare politiskt arbete, så
bör den möjligheten finnas till hands, precis som möjligheten att rösta på kandidater med
erfarenheter från andra branscher och sektorer bör finnas.
Anordnade av allmänpolitiska debatter
I utredningen föreslås vidare att allmänna politiska debatter ska hållas i fullmäktige. Dessa
debatter ska hållas utöver ordinarie sessioner och behandla frågor som anses aktuella och av
allmänt intresse. Syftet med förslaget är att öka intresset för partipolitiken hos medborgarna.
Tyvärr är förslaget till stor del att slå in redan vidöppna dörrar. För det första finns i dag
ingenting som hindrar fullmäktige från att hålla den typen av debatter utöver ordinarie
sessioner. Dessutom sammanfaller ofta de frågor som anses allmänpolitiskt intressanta med
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vad som behandlas under ordinarie sessioner - mycket av det enkla skälet att det ligger i
politikens intresse att ta sin utgångspunkt i människors vardag.
Formalisering av medborgardialoger
Det föreslås även olika sätt på vilka medborgardialogerna bör formaliseras. Ett sätt är att det
tydliggörs i vilka frågor och när medborgarna har möjlighet att delta men också vilken
möjlighet till påverkan ett deltagande skulle kunna generera. Det föreslås därtill att resultaten
av medborgardialoger ska kommuniceras till medborgarna. Att tydliggöra formerna för
medborgardialog vore positivt, eftersom tydlighet är grunden för all form av lyckad
interaktion. Att till medborgarna kommunicera eventuella förslag vore också det av godo, inte
minst för att det ska vara möjligt för medborgare att se vem som påverkat beslutsprocessen
och på vilket sätt det har skett.
Möjlighet till digital namninsamling vid folkinitiativ
Utredningen föreslår också att kravet på egenhändiga namnteckningar ska slopas vid
folkinitiativ till förmån för digitala namnunderskrifter. Det vore olyckligt då det gör det
enklare för kapitalstarka aktörer att skaffa sig ett övertag i den demokratiska processen.
Genom dagens sponsorsmöjligheter på exempelvis sociala medier kan den med förhållandevis
stora förmögenheter snabbt få stor spridning på sina förslag och därmed enklare samla in
namnunderskrifter. För att den politiska ojämlikheten inte ska tillta är det viktigt att det är
kompetens och inte graden av förmögenhet som även fortsättningsvis avgör graden av
inflytande.
Ersätt medborgarförslagen med möjlighet till folkmotion
Utredningen föreslår också att den möjlighet att lämna medborgarförslag som i dag finns
ersätts av möjligheten att lämna in folkmotioner. En folkmotion är en motion som vem som
helst som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna in, givet att den skrivs under utav en
procent av kommunens folkbokförda. Underskrifterna ska kunna samlas in digitalt. Från och
med att tillräckligt många namnunderskrifter samlats in ska fullmäktige ha skyldighet att ta
ställning till motionens beslutssatser inom loppet av sex månader.
Grundprincipen att alla medborgare skall kunna lämna förslag är god, och redan idag finns
den såväl formellt (exv e-petitioner) som informellt (opinionsbildning), där det sedan är upp
till en förtroendevald att ta vidare förslaget. Förslagets huvudsakliga problem är att det
underminerar principen om att det ska gå att utkräva ansvar från de personer som lägger
politiska förslag. Lägger politiker förslag som medborgare inte gillar går det alltid rösta bort
dem i nästkommande val. Folkbokförda går emellertid inte att rösta bort oavsett vilka förslag
de lägger. Därmed är incitamenten svaga att lägga förslag i enlighet med vad som är det
allmännas bästa. I stället skapas grogrund för att särintressen får ökad makt över den politiska
dagordningen, något som Borås Stad bedömer skulle vara olyckligt ur ett demokratiskt
hänseende.
Sänkt rösträttsålder till 16 år
Av utredningen föreslås vidare att det som kommun ska gå att ansöka om att i valen 2018 och
2022 på prov införa en rösträttsålder på 16 år i stället för dagens 18 år. Att det skulle finnas
någon särskild ålder då medborgare i gemen är särskilt lämpade att börja utnyttja sin rösträtt
är knappast ett rimligt antagande; vissa kanske redan i mellanstadiet besitter en gedigen
kunskap om samhället medan andra kanske aldrig förmår sätta sig in i de frågor som den
kommunala politiken behandlar. Eftersom det inte är särskilt lämpligt med individuell
rösträttsålder och eftersom barn generellt sett ännu inte är tillräckligt mogna för att fatta den
typen av beslut, är det dock viktigt att finns en lägre rösträttsålder som är lika för alla. En
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sådan rösträttsålder bör vara oförändrad och fortsatt motsvara myndighetsåldern. Det är från
och med myndighetsåldern som människor traditionellt sett anses ha uppnått en tillräcklig
mognad för att fatta mer centrala beslut om sitt eget liv. Den som juridiskt sett inte bedöms
mogen nog att kunna fatta beslut som rör endast en själv bör heller inte kunna bestämma över
viktiga aspekter av andras liv.
Underlättande av funktionshindrades partipolitiska engagemang
Utredningen ger också förslag på hur förutsättningar för funktionsnedsatta att fullgöra sina
uppdrag ska kunna förbättras. Bland annat föreslås att kommunens och partiers möteslokaler
ska vara tillgänglighetsanpassade och att det är viktigt att det under mötestid finns möjlighet
till assistans för de funktionshindrade som har det behovet. Borås Stad ställer sig positiv till
dessa förslag för att fysiska attribut aldrig får bli ett hinder för de representanter väljarna utsett
som sina att fullgöra sina uppdrag.
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Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0307

Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet har endast behandlat kapitel 14, Ungas delaktighet och inflytande. De har
beslutat att tillstyrka den delen av betänkandet i sin helhet.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Ungdomsrådet är mycket positivt till samtliga förslag som beskrivs i betänkandet.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet är mycket positivt till alla förslag som beskrivs i betänkandet. Till vissa
förslag hade de kommentarer:
Försöksverksamhet med sänkt rösträttssålder
Ungdomsrådet tycker att det är på tiden att prova det eftersom det diskuterats så
länge och att det går att utvärdera försöket efter ett val, det behöver inte göras efter
två. En del tycker att försöksverksamheten också ska gälla det nationella valet.
Vissa tycker att försöksverksamheten borde gälla samtliga kommuner, för att så
många unga som möjligt ska kunna rösta, inte bara de unga som bor i kommuner som
vill prova att sänka rösträttsåldern till 16 år. Andra tycker att det är bra att prova i
några kommuner först, för att se hur det går.
Unga ska ges reella möjligheter till inflytande i kommuner och landsting
Det är viktigt; ungas ska ges möjligheten att vara med och påverka. Borås Stads Ungdomsråd är ett exempel på hur det kan fungera.
Samverkan mellan skolor och den lokala politiska förvaltningen
Det är viktigt att det inte bara är för de eleverna som är med i elevrådet på skolan
utan att alla elever får möjligheten att träffa politiker. Politikerna ska också ta sig till
skolorna, det är inte bara eleverna som ska ta sig till politikerna.
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Skolelevers kunskaper i kritisk granskning och källkritik ska öka
Vissa tycker att det stämmer att de inte får lära sig det i skolan idag och de hade önskat att det var mer av det.
Stärka ungas egen organisering, föreningskunskap och främja föreningsengagemanget i skolan
En del tycker att det var svårt att ta ställning till det här förslaget, att det lät som en
uppmaning och att det inte fanns någon konkret frågeställning att ta ställning till.
Samtliga tycker dock att det är ett viktigt ämne.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Maja Landin
Ordförande
Eva-Maria Sandin
Vik. ungdomsstrateg
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Kommunala funktionshinderrådet

REMISSVAR

Sida
1

Datum 2016-05-25
Kommunstyrelsen

Betänkande; Låt fler forma framtiden
SOU2016:5
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0307

Vid sammanträdet den 10 maj 2016 § 23 beslutade funktionshinderrådet att ställa sig
bakom kapitel 15 - Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Rådet vill dock framföra sina synpunkter när det gäller förtroendevaldas möjligheter att engagera sig eller åta sig politiska uppdrag om man uppbär sjukersättning.
Rådet stödjer de åsikter som funktionshinderrörelsen fört fram att någon form av
reglering motsvaranden den som införts om man uppbär hel sjukersättning bör också
gälla om man har en lägre sjukersättning. Stelbenta regler myndigheter emellan bidrar
inte till att individen kan delta.
För övrigt framför rådet att Funktionshinderrådet är ett mycket gott fungerande
forum i Borås Stad, man önskar att Västra Götalandsregionen hittar liknande former.

Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet
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Politiska beredningen för medborgardialog

REMISSVAR

Sida
1

Datum 2016-05-25
Kommunstyrelsen

Betänkande; Låt fler forma framtiden
SOU2016:5
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0307

Borås Stad har fått en remiss från Kulturdepartementet över betänkandet ”Låt fler
forma framtiden” SOU 2016:5. Kapitel 11 i betänkandet berör medborgardialog och
samråd i kommuner och landsting. Kommunstyrelsen önskar synpunkter från den
politiska beredningsgruppen när det gäller detta kapitel.
Vid sammanträdet den 23 maj § 18 beslutar beredningsgruppen att ställa sig bakom
det som framgår i betänkandet SOU: 2016:5 kapitel 11. Ulf Sjösten (M) och Åke
Ekvad (KD) avstår från att delta i beslutet.

Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare
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Avd/Sekretariat
Saier Yousef, 033-35 70 69

Sida
1(1)

REMISSVAR
2016-05-18

Dnr 2016/VN

Kommunstyrelsen

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0420

Nämndens beslut
Avstå från yttrande

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet

Sakupplysning; Valnämnden har den 2016-08-19 föreslaget att KF avslår en motion
om försöks verksamhet med sänkt rösträttsålder.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.

Valnämnden
Ulla Krok
Ordförande
Paul-Andre Safko
Vice ordförande
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Remiss

2016-03-09
Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det civila samhället
Paula Blomqvist
Telefon 08-405 40 17

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Remissinstanser:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
B 1350

Riksdagens ombudsmän
Riksrevisionen
Kammarrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Umeå
Justitiekanslern
Brottsförebyggande rådet
Datainspektionen (kapitel 12.7.2)
Sveriges Ambassad i Bangkok (kapitel 5.5.5)
Sveriges Ambassad i London (kapitel 5.5.5)
Barnombudsmannen
Myndigheten för delaktighet
Skatteverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Statskontoret
Statens skolverk
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Folkbildningsrådet
Universitetskanslerämbetet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitet
Örebro universitet

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress

Telefax

E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Ku2016/00088/D
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Mittuniversitet
Vetenskapsrådet
Statens medieråd
Myndigheten för tillgängliga medier
Forum för levande historia
Valmyndigheten
Sametinget
Diskrimineringsombudsmannen
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Blekinge läns landsting
Dalarnas läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kalmar läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Stockholms läns landsting
Södermanlands läns landsting
Uppsala läns landsting
Värmlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Ale kommun
Alingsås kommun
Alvesta kommun
Aneby kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Arvika kommun
Askersunds kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
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Borås kommun
Botkyrka kommun
Boxholms kommun
Bromölla kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Dals-Eds kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Forshaga kommun
Färgelanda kommun
Gagnefs kommun
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Gnosjö kommun
Gotlands kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Götene kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun
Haparanda kommun
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126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Heby kommun
Hedemora kommun
Helsingborgs kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hofors kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Jokkmokks kommun
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kinda kommun
Kiruna kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kristianstads kommun
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Laholms kommun
Landskrona kommun
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174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
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Laxå kommun
Lekebergs kommun
Leksands kommun
Lerums kommun
Lessebo kommun
Lidingö kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malmö kommun
Malung-Sälens kommun
Malå kommun
Mariestads kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mjölby kommun
Mora kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mölndals kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Nora kommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Nässjö kommun
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Orsa kommun
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Sorsele kommun
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms kommun
Storfors kommun
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Sundbybergs kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Svenljunga kommun
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270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
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Säffle kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
Sölvesborgs kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
Tingsryds kommun
Tjörns kommun
Tomelilla kommun
Torsby kommun
Torsås kommun
Tranemo kommun
Tranås kommun
Trelleborgs kommun
Trollhättans kommun
Trosa kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Uppsala kommun
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vallentuna kommun
Vansbro kommun
Vara kommun
Varbergs kommun
Vaxholms kommun
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vilhelmina kommun
Vimmerby kommun
Vindelns kommun
Vingåkers kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
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318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

Vännäs kommun
Värmdö kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Västerås kommun
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystads kommun
Åmåls kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åsele kommun
Åstorps kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Ängelholms kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommun
Örebro kommun
Örkelljunga kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Östra Göinge kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiets ungdomsförbund
Grön Ungdom
Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Liberala ungdomsförbundet
Moderata ungdomsförbundet
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
Ungsvenskarna
Ung Vänster
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
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366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
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Afrosvenskarnas Riksförbund
Arbetarnas Bildningsförbund
ASOV Stockholm
Barnens Rätt i Samhället
Berättarministeriet
Delaktighet för unga
DemokratiAkademin
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Dyslexiförbundet
Fanzingo
Folkets Hus och Parker
Friskolornas Riksförbund
Fritidsforum
Föreningen Svenskar i Världen
Handikappförbunden
Hela Sverige ska leva
Höj Rösten
Hörselskadades Riksförbund
Idéburna skolors riksförbund
Judiska Centralrådet
Katalys
Kristliga Föreningen av Unga Människor
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Lika Unika
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Make Equal
Megafonen
Män för Jämställdhet
Nationella Nätverket för Ungas Inflytande
Pensionärernas Riksorganisation
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter
Romano Pasos Research Centre
Rädda Barnen
Röda Korset
Saco Studentråd
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
SmåKom (De små kommunernas samverkan)
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
STIL (Stiftarna av Independent living i Sverige)
StreetGäris
Studieförbunden
Svensk biblioteksförening
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
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413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.

Svenska Tornedalingars Riksförbund
Sverigefinländarnas delegation
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Elevkårer
Sveriges elevråd – SVEA
Sveriges förenade studentkårer
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Muslimska Råd
Sveriges Pensionärsförbund
Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Ungdomsråd
Sveriges Utbildningsradio AB
Sverok – Spelhobbyförbundet
Synskadades Riksförbund
Tidningsutgivarna
Timbro
Tjejjouren.se
U LAND – Ung på landsbygden
Ung Minoritet
Unga Rörelsehindrade
Unga Synskadade

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet, 103 33
Stockholm senast den 21 juni 2016. Svaren bör lämnas både på papper i
ett exemplar och per e-post (som både pdf- och word-fil) till
ku.remissvar@regeringskansliet.se
med hänvisning till diarienumret.
ku.remissvar@regeringskansliet.se
Remissvaren kan komma att publiceras på regeringens webbplats.
På grund av det stora antalet remissinstanser skickas enbart en kopia av
betänkandet ut till varje instans, med undantag för domstolarna.
Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst 1 exemplar av
betänkandet. Exemplaren beställs hos Wolters Kluwer kundservice, 106
47 Stockholm, telefon 08-598 191 90, e-post:
kundservice@wolterskluwer.se.
Ange vid beställning att exemplaren är
kundservice@wolterskluwer.se
avsett för remissändamål. Betänkandet finns också i elektronisk form på
www.regeringen.se
regeringens webbplats www.regeringen.se.
Några av instanserna som får denna remiss kommer också inom kort att
få betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) och betänkandet
Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) på remiss. Dessa tre
utredningar är samtliga framtagna inom ramen för regeringens
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demokratipolitik men respektive utredning avser olika aspekter av
politikområdet.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se
www.regeringen.se.

Daniel Ström
Expeditions- och rättschef

Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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2016-06-07

Dnr 2016/KS0081 024

Nr 127
Nya och justerade årsarvoden
och övriga bestämmelser
Kommunfullmäktige
i Bilaga A till ”Bestämmelser om ersättning till
kommunens
förtroendevalda
Nya och justerade
årsarvoden2015-2018”
och övriga bestämmelser i Bilaga A till ”Bestämmelser om
Från Kommunstyrelsen
ersättningar
Till
Kommunfullmäktige till kommunens förtroendevalda
2015-2018”
2016-05-26

Dnr 2016/KS0081 024

Kommunstyrelsen föreslår utan eget ställningstagande Kommunfullmäktige besluta:
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Kommunfullmäktige

Årsarvodering av presidieuppdrag
Kommunfullmäktige har den 17 mars 2016 bl.a. beslutat Nämnderna för Förskola-,
Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt Vård- och äldrenämnd tillsätts
fr.o.m. den 1 september 2016 med avgränsat förberedelseuppdrag t.o.m. den 31 december 2016 samt att utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna, Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte senast i augusti månad.
Arvodesdelegationen lämnar med anledning härav följande förslag till årsarvodering
för de nya presidieuppdrag som kommer att inrättas och dels korrigeringar av årsarvodena för två presidieuppdrag som bedöms påverkas i stor omfattning av den nya
nämndorganisationen samt förslag om rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Inför nästa mandatperiod kommer Arvodesberedningen att göra en samlad översyn
av bl.a. inplacering av presidieuppdrag och antalet arvodesgrupper.
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Grundskolenämnden
Vård- och äldrenämnden
Arvodesgrupp AB (ny grupp) 2,0 GN
Förskolenämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Individ- och familjeomsorg
Arvodesgrupp CD (ny grupp) 1,5 GN
Kulturnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max
100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar,
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut
i respektive nämnd fordras ej.
Förskolenämnden och Individ- och familjomsorgsnämnden

POSTADRESS

501 80 Borås
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Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser
om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt
max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar,
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
De nya årsarvodena och bestämmelserna för ersättning för förlorad arbetsinkomst
gäller fr.o.m. den 1 september 2016.
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”

Per-Olof Höög
ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 128
Delårsrapport januari - april 2016 för nämnderna och
de kommunala bolagen.
2016-05-30

Dnr 2016/KS0430 042, 2016/KS0431 042

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
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Delårsrapport januari-april 2016
Sammanfattning
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2016 beräknades nämndernas
Kommunbidrag utifrån en förväntad god tillväxt av skatteunderlaget öka med 3,6%
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 40 mnkr utöver de ordinarie ramarna
och skapande av en demografifond kunde göras för att möta de utmaningar som
förmodade målgruppsökningar medför. Detta är också det sista året med nuvarande
organisation så budgetföljsamhet i år är extra viktigt för att inte bära in några tunga
ryggsäcker till de nya nämnderna.
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att ha förbättrats avsevärt. I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntad
underskott för helåret på -25 mnkr att jämföras med slutresultatet för 2015 som uppgick till
hela -75 mnkr. Det är framför allt Stadsdelsnämnderna som förbättrat sin ekonomi. Detta
är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen, detta sista SDNår, med täta kontakter och uppföljningar.
Jämfört med bedömningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterade i
februari har en del förändringar skett. Den senaste befolkningsprognosen innebär att
befolkningen framöver inte växer lika mycket som i tidigare bedömning. I bedömningen
från februari antogs befolkningen öka med uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i
den nya prognosen begränsas ökningen till cirka 690 000. Skillnaden hänger samman med
en inte lika omfattande nettoinvandring. Effekten är en något svagare bedömning av den
ekonomiska utvecklingen jämfört med vad SKL räknade med i februari. Trots de
nedjusteringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin fortfarande utvecklas i
relativt god takt i år och nästa år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen
bakom sig och når konjunkturell balans. Konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av
”mild högkonjunktur”. Den reala tillväxten av skatteunderlaget i riket ökar relativt mycket
under 2016. Tack vare låg inflation kan därför den reala ökningen beräknas till 2,2 % vilket
är ca dubbelt jämfört med tidigare normalår.

Kommunens resultat 2016

Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +106,7
mnkr, dvs 16,7 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2016, som
uppgår till 90 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas till +118,7 mnkr då försäljning av mark och
tomträtter innebär nettointäkter på f n 12,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,1 % av skatter och generella statsbidrag vilket
då är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 3,6 mnkr
högre än budget tack för något bättre utfall för skatteavräkningen för 2015 års verksamhet.
Resultatmässigt redovissa hela flyktingstatsbidraget på 74,8 mnkr under denna rubrik därav
det stora överskottet i resultaträkningen. Kostnaderna ligger under verksamhetens
nettokostnader.
Finansnettot beräknas till 26,0 mnkr vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. större
lånevolym. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr.
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Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -24,9 mnkr.
För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på +4,4 mnkr. För övriga
nämnder är således prognosen -29,3 mnkr, varav tidigare öronmärkta medel för ITplattformen står för -6,5 mnkr.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar ca 18 mnkr av tidigare års
öronmärkta medel till IT-plattform och Sociala investeringar samt ianspråktagande av
ackumulerade resultat. Detta är tidigare godkänt och medtaget i kommunens sammantagna
prognosresultat. Kommunens resultat försämras då givetvis med 18 mnkr men detta kan
sägas vara ett förutsägbart och planerat underskott. Balanskravsresultat för 2016 beräknas i
dagsläget till 118,2 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års
öronmärkningar är då exkluderade. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera
vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under resten av året. Balans
inför den nya organisationens inträde är en nödvändig förutsättning.
Kommunen fick 2015 ett tillfälligt utökat generellt statsbidrag på 81 mnkr för den rådande
flyktingsituationen. Den del som avser 2016 uppgår till 74,8 mnkr och har bokförts bland
skatter- och generella statsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade att fördela dessa medel till
SDN och Utbildningsnämnden under åren 2016-2017. För 2016 erhöll nämnderna 44,2
mnkr vilket innebär att det för kommunen som helhet uppstår ett överskott på 30,6 mnkr
under 2016. Detta redovisningsmässiga överskott är medtaget och inräknat i
delårsrapporten.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +119 mnkr får anses vara tillfredsställande
inte minst med tanke på att nämnderna i detta läge uppvisar en bättre budgetföljsamhet än
tidigare. Räknas det redovisningsmässiga överskottet för flyktingstatsbidraget bort uppgår
det operativa driftresultatet till 88 mnkr vilket är i linje med Kommunfullmäktiges
beslutade resultatnivå på 90 mnkr.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen för
bolagen totalt avviker positivt mot budget med 5 mnkr. Stadshuskoncernen bedöms få ett
resultat som är 6,3 mnkr bättre än budget medan bostadsbolagen bedöms gemensamt nå
ett resultat som är 1,5 mnkr sämre än budget.
Kommunstyrelsen konstaterar att budgetföljsamheten i bolagen är god. En god
budgetföljsamhet är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över bolagen, och av vikt för att Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och
finansiella mål ska nås.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2016
med koncernbidrag. För Inkubatorn i Borås AB, som i prognosen visar ökat underskott,
kan aktieägartillskott eller ytterligare driftbidrag bli aktuellt under året. Behov finns att
tillsammans med övriga finansiärer säkra Inkubatorns framtida finansiering.

En utvecklad styrmodell

Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att
rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr. o m 2014
kopplats till en strategisk plan, ”Borås Vision 2025”, och ingår som ett led i ett förbättrat
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styr och ledningssystem. Uppföljning av indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i denna
rapport.

Resultaträkning
Budgetuppföljning per 2016-04

Jan-april
2015
-1 672,2

Jan-april
2016
-1 748,5

Bokslut
2015
-5 135,3

Budget
2016
-5 404,2

Prognos
2016
-5 461,9

Avvikelse
mot budget
-57,7

-67,2

-72,5

-205,3

-212,0

-218,0

-6,0

-1 739,4

-1 821,0

-5 340,6

-5 616,2

-5 679,9

-63,7

1 432,9

1 528,8

4 312,2

4 588,2

4 586,4

-1,8

363,1

388,1

1 109,3

1 094,0

1 174,2

80,2

5,7

5,7

29,5

24,0

26,0

2,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

62,3

101,6

110,4

90,0

106,7

16,7

Realisationsvinster från markförsäljning

11,8

12,0

49,5

0,0

12,0

12,0

KOMMUNENS RESULTAT

74,1

113,6

159,9

90,0

118,7

28,7

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

4,23%
4,99%

4,69%
3,00%

3,70%
2,87%

5,16%
1,71%

6,35%
2,91%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, %

3,03%

6,73%

3,82%

4,81%

6,25%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %

4,1

5,9

2,9

1,6

2,1

Nettoinvesteringar mnkr
Självfinansiering av investeringarna

106

62

416
88%

400
76%

375
90%

Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag mm
Finansnetto

Nämndernas resultat 2016

I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2016, respektive nämnds
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.
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Driftredovisning 2016, tkr

Budgetuppföljning per 2016-04
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-Stadskansliet

-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Ingående
ack resultat

Budget
2 016

Nettokostn
tom april

Resultat
tom april

Nettokostn
Resultat
prognos 2016 prognos 2016

0

12 000

-2 180

1 820

-12 000

1 757

4 450

-1 737

-254

-5 150

-700
-6 500

5 000

76 916

-30 020

-4 381

-83 416

0

106 050

-37 484

-2 134

-106 050

0

1 000

-288

45

-1 000

-34

5 700

-1 857

43

-5 700

Lokalförsörjningsnämnden
-fastighetsförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet

-7 185

0

6 927

6 927

3 988

3 988

-1 943

27 600

-13 003

-3 803

-37 064

-9 464

2 342

152 100

-55 747

-3 266

-154 900

-2 800

0

39 550

-18 881

-1 080

-39 550

32 847

-5 000

2 095

2 095

8 351

16 157

23 900

-4 975

2 992

-23 900

3 351

14 451

148 965

-61 579

-6 264

-157 715

-8 750

0

61 650

-22 110

-1 266

-64 150

-2 500
-472

823

22 250

-7 629

-212

-22 722

630

143 720

-54 859

-6 952

-143 020

700

9 761

504 600

-133 553

34 647

-509 669

-5 069

0

222 150

-74 544

801

-222 150

16 309

698 100

-218 708

4 077

-699 200

-1 100

-4 254

44 689

-57 494

-41 920

-45 189

-500

3 775

969 108

-299 246

10 826

-969 508

-400
2 000

-1 106

28 800

-9 202

612

-26 800

562

1 188 690

-384 700

-10 203

-1 188 690

-stadsdelsverksamhet
-särskilt boende

-9 308
11 772
0

53 750
1 075 862
0

-20 962
-327 726
2 720

1 752
14 480
2 720

-53 750
-1 074 562
2 000

1 300
2 000

Summa

92 356

5 606 601

-1 826 742

2 102

-5 631 517

-24 916

-stadsdelsverksamhet

Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet

Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på -0,7 mnkr, som tas ur det ackumulerade
överskottet på 1,6 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar. Stadskansliet beräknar sitt
resultat till -6,5 mnkr, som avser kostnaderna så här långt för IT-plattformen som ej är
budgeterade utan öronmärkta centralt. En fullständig prognos för helåret finns inte än.
Den Kommungemensamma verksamheten räknar med ett 0-resultat.
Överförmyndarnämnden räknar med ett 0-resultat för 2016.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.
Lokalförsörjningsnämndens prognosticerade resultat för Fastighetsförvaltningen
beräknas till 4,0 mnkr. Resultatet är knappa 4,6 mnkr bättre än det budgeterade -0,6 mnkr.
De största avvikelserna mot budget är samtliga positiva och kan härröras till
verksamheterna Ägda internhyresfastigheter, Lokalbank, Sanering och Femårslån. De tre
sista verksamheterna är budgeterade med nollresultat. Internhyresverksamhetens
prognosticerade överskott beräknas till dryga 0,8 mnkr.
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Övrig verksamhet väntas ge en negativ budgetavvikelse på -9,5 mnkr jämfört med
kommunbidraget. De största posterna som bidrar till det prognosticerade resultatet härleds
till LSS-fastigheter -1,7 mnkr, Äldreomsorgsfastigheter -3,7 mnkr, Övriga fastigheter social
omsorg -1,1 mnkr samt Övriga fastigheter -1,2 mnkr. Anledningen till att avvikelserna
väntas uppkomma är minskade intäkter från de sociala omsorgsboendena på grund av
vakanser i beläggningen, ökade lokalkostnader samt ej budgeterade kostnader för ett fåtal
större insatser i fastighetsbeståndet.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +8,3 mnkr vid årets slut vilket är 3,3 mnkr bättre
än Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +5,0 mnkr.
Utfallet t o m april uppgår till +2,1 mnkr vilket då stöder nämndens årsprognos att uppnå
det uppsatta resultatmålet för 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -2,8 mnkr.
Underskottet avser dels beviljade medel ur den sociala investeringsfonden som tidigare
öronmärkts av kommunen centralt och effekter av att Stadsparksbadets renovering inte
kommit igång enligt planerat. Föreningsbidrag förväntas lämna ett 0-resultat jämfört med
tilldelat Kommunbidrag
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +3,0 mnkr tack vare en
fortsatt god intäktsutveckling och en del vakanser. Årsprognosen beräknas till 0 mnkr.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med
-2,5 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret
2015 är det ändå en kostnadssänkning med 0,1 mnkr. Resandevolymen har hittills under
året ökat med 2,5 %. För Väghållning skog parker m m beräknas ett negativt resultat på
-8,8 mnkr vilket främst beror på befarat underskott för vinterväghållningen.
Kommunstyrelsen noterar att parkeringsverksamheten ligger ca 0,7 mnkr bättre till än vid
motsvarande period förra året som då lämnade ett överskott för helåret med +5,9 mnkr.
Nämndens prognos för 2016 är 0 mnkr vilket troligtvis är underskattat. Tekniska
nämndens Kommunbidrag höjs med 0,3 mnkr p.g.a. högre kapitalkostnader under 2016.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -0,4 mnkr i förhållande till
Kommunbidraget vilket bl.a. beror på osäkerheter i verksamheten i Orangeriet. Nämnden
har troligtvis inte fått ”rätt” budgetkompensation inför 2016 för verksamheten i Orangeriet
enligt de förutsättningar som gäller. Ekonomihanteringen kring detta görs senast i
samband med bokslutet för 2016.
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett positivt resultat på +0,7 mnkr jämfört med
Kommunbidraget. Överskottet beror primärt på att nämndens buffert endast till viss del
används.
Arbetslivsnämnden prognostiserar att göra ett nollresultat 2016. Inom de olika
verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. Den enda negativa avvikelsen i
delårsprognosen härleds till Daglig verksamhet LSS och uppgår till -6,1 mnkr. Ökade
kostnader i samband med iordningställandet av de nya lokalerna på Hulta Mellangård, som
på sikt ska ersätta Hultaåsen, är en av orsakerna till avvikelsen. Den största bidragande
faktorn till underskottet är dock markant högre kostnader för bemanningstjänster, från
exempelvis personalpoolen, gentemot budget. De positiva budgetavvikelserna återfinns i
verksamheterna Administration, IFO och Försörjningsstöd, där försörjningsstödsverksamheten bidrar med den största positiva avvikelsen i prognosen med 2,0 mnkr.
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Utbildningsnämnden prognosticerar en negativ budgetavvikelse med 5,1 mnkr.
Resultatet är belastat med 0,5 mnkr för projektet ”Modersmålsstöd SFI” som är ett socialt
investeringsprojekt, och kommer således att återföras till det ackumulerade resultatet vid
årsbokslutet. Utbildningsnämnden har dessutom, efter beslut i Kommunstyrelsen i
samband med budgetarbetet 2016, tillåtelse att ta 4,5 mnkr i anspråk av sitt ackumulerade
resultat för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen inom verksamheten.
Den största avvikelsen på verksamhetsnivå härleds till Gymnasieskolan och prognosticeras
till -4,6 mnkr. Den främst bidragande orsaken till denna avvikelse är att intäkten från
interkommunala ersättningar beräknas bli 6,9 mnkr lägre än budget, posten är starkt
kopplad till elevantalet i verksamheten och är därför föremål för viss osäkerhet.
I förutsättningarna för verksamhetsåret 2016 har tillkommit att 23,8 mnkr tilldelats
nämnden för omhändertagandet av nyanlända inom gymnasieverksamheten samt
kompetenshöjande åtgärder inom SFI.
Sociala omsorgsnämnden beräknar att hålla sig inom tilldelat kommunbidrag samt
använda sig av 1,1 mnkr av sitt ackumulerade resultat enligt tidigare godkännande av
kommunstyrelsen. Nettokostnadsökningen är 1,9 % vid en jämförelse med motsvarande
period 2015. Motsvarande ökning mellan 2014 och 2015 var 8,9 %. De verksamheter som
visar underskott är myndighetssidan. Detta beror bland annat på volymökningar inom IFO
och då inom institutionsvård och externa placeringar. Det pågår ett strukturarbete för att i
högre grad nyttja familjehemsvård och öppenvårdsinsatser vilket har inneburit att köp av
extern öppenvård minskat.
Resultatet efter tertial 1 är 4,4 mnkr. Motsvarande resultat 2014 efter tertial 1 var 3,0 mnkr,
men dessa resultat är inte helt jämförbara då periodisringarna 2016 blivit mer rättvisande.
Årsresultatet 2015 var -7,7 mnkr. Det är viktigt att 2016 års verksamheter håller sig inom
tilldelad ram för att på detta sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för den nya
organisationen.
Stadsdelsnämnderna gemensamt. Berörda förvaltningar arbetar nu med att avskaffa de
så kallade delade turerna inom äldreomsorgen. Detta skall vara genomfört senast 2016-08.
Avskaffandet av delade turer kommer att ge kostnadsökningar även om hänsyn tas till att
detta är kopplat till effektiviseringar inom verksamheterna. Dessa kostnadsökningar
finansieras med det statsbidrag som Borås Stad erhåller för att öka bemanningen inom
äldreomsorgen under åren 2015 – 2018 med ca 20 mnkr årligen. Stadsdelsnämnd Norr
påbörjade under 2014 ett arbete med att ändra arbetstider så att de delade turerna
elimineras. Detta har prövats i hela Stadsdelsnämnd Norrs äldreomsorg och i nuläget så är
merkostnaden för Stadsdelsnämnd Norr ca 6,8 mnkr. Utifrån denna nivå så kan kostnaden
beräknas till ca15 - 20 mnkr för hela Borås stads äldreomsorg. I denna beräkning ingår inte
Sociala omsorgsnämndens ökade kostnader för bortagandet av delade turer samt
införandet av heltidstjänster vilket enligt beräkningar motsvarar ca 20 mnkr.
De särskilda boendena inom äldreomsorgen har ca 70 tomma platser. I budget 2015 ökade
finaseringen för tomma platser från 50 platser till 70 platser och i budget 2016 sänktes
tomtidsersättningen från 75% till 60% av produktionspriset. Det normala antalet tomma
platser för att klara in- och utflyttningar är ca 30 platser. Detta innebär att ca 40 platser är
strukturellt tomma och kostnaden för detta är cirka 15 mnkr. Detta tar resurser från den
övriga verksamhet inom äldreomsorgen. Det är viktigt att dimensioneringen av Särskilda
boenden och korttidsboende se över. Äldreomsorgen har sedan december 2015 en
gemensam ärendehandläggning för de tre stadsdelarna.
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Borås Stad erhåller ett statsbidrag på för sommarlovsaktiviteter under 2016 – 2019. För
2016 erhåller Borås Stad ca 2,0 mnkr och de skall användas till att genomföra kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 -15 år. Detta motsvarar till stor del den satsning
som Kommunfullmäktige gjorde inför sommaren 2015.
Nettokostnadsökningen för stadsdelsverksamheten är 0,6 % i jämförelse med motsvarande
period för 2015. Föregående år var motsvarande siffra 6,6%. Det är viktigt att 2016 års
verksamheter håller sig inom tilldelad ram för att på detta sätt skapa så goda förutsättningar
som möjligt för den nya organisationen.
Stadsdelsnämnden Norr beräknar att stadsdelsverksamheten kommer att ge ett
underskott 0,4 mnkr. I nuläget är äldreomsorgen på en för hög nivå gentemot budget.
Prognosen visar ett underskott om 9 000 tkr som regleras med hjälp av nämndens buffert.
Förutsättningen att denna prognos håller är att framtagna åtgärdeplaner får effekt. Övriga
verksamheter klar sin budget med mindre avvikelser. Det är viktigt att nämnden arbetar
kraftfullt med de åtgärder som beskrivs och vidtager ytterligar åtgärder om resultatet
försämras då årets buffert redan nu är förbrukad. Nettokostnadsökning är -0,5 % vid
jämförelse med samma period 2015.
För den kommungemensamma verksamheten är prognosen ett resultat på -0,5 mnkr
det är främst äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -2,0 mnkr. Då
vårdandsbidraget håller på att avvecklas så innebär detta lägre kostnader vilket ger en
positiv prognos på ca 2,0 mnkr som regleras i samband med årsredovisningen. Barn och
elever med skyddad identitet som går i fristående förskolor respektive friskolor beräknas
2016 kosta ca 500 tkr.
Stadsdelsnämnden Väster beräknar att stadsdelsverksamheten inte kommer att avvika
från det tilldelade ekonomiska utrymmet. Resultat efter april månad är – 9,7 mnkr och är
främst hänförbart till äldreomsorgen. Motsvarande resultat 2015-04 var -10,5 och då blev
resultatet för hela 2015 – 11,6 mnkr. Detta underskott beror på att såväl hemtjänst som
boende på vård- och omsorgsboenden har större omfattning än det som budgeterats. En
plan för att komma i balans togs fram i samband med budget 2015 och reviderades sedan
under hösten 2015. Prognosen bygger på att handlingsplanen får full effekt och har balans i
sin ekonomi vid utgången av 2016. Det är viktigt att nämnden arbetar kraftfullt med de
åtgärder som beskrivs och vidtager ytterligar åtgärder om resultatet försämras då årets
buffert i stort sett redan nu är förbrukad. Nettokostnadsutvecklingen är för hela
stadsdelsverksamheten 2,3 % i jämförelse med samma period föregående år.
Stadsdelnämnd Västers delårsrapport januari till april 2016 är den första av de tre rapporter
som Kommunstyrelsen begärde av nämnden i samband med delårsboklutet 2015.
För den Kommungemensamma verksamheten är prognosen ett överskott på 2 000 tkr.
Denna prognos kommer från den kommunbidragsfinansierade IFO barn och familj och
beror främst på personalvakanser.
Stadsdelsnämnden Öster beräknar att stadsdelsverksamheten har prognistiserat ett
positivt resultat för nämnden på 1,3 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen har i jämförelse med
motsvarande period 2015 varit -0,1 %. I stort sett håller sig samtliga verksamheter inom sin
budget med några smärre avvikelser. Den verksamhet som prognostiserar underskott är
äldreomsorgen 0,6 mnkr och detta är kopplat till hemtjänsten. Individ- och
familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr och som har att göra med färre
antal placeringar. Kost och lokalvård prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr som beror
på extra kostnader i samband med Bodaskolans evakueringen till Björkängsgymnasiet.
Detta underskott täcks utav den centrala bufferten.
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Den kommungemensamma verksamheten prognos är noll. Den s.k. SÄBO-rutinen
visar ett överskott på 2,7 mnkr efter fyra månader.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 410 mnkr exklusive
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2015 till uppgår den
godkända investeringsnivån till ca 550 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2016 års
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 375 mnkr.

Bolagens resultat 2016

Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens företag har inte gjorts
nu, utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma
sätt som för nämnderna begärt in årsprognoser från företagen grundade på redovisningen
till och med april.
Årsprognosen för bolagen avviker positivt mot budget med knappt 5 mnkr.
Stadshuskoncernen bedöms få ett resultat som är 6,3 mnkr bättre än budget medan
bostadsbolagen bedöms gemensamt nå ett resultat som är 1,5 mnkr sämre än budget.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2016
med koncernbidrag. För Inkubatorn i Borås AB, som i prognosen visar ökat underskott,
kan aktieägartillskott eller ytterligare driftbidrag bli aktuellt under året. Behov finns att
tillsammans med övriga finansiärer säkra Inkubatorns framtida finansiering.
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto
Stadshuskoncernen

mnkr
Budget
2016

Prognos
Budget2016 avvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-2,3

-2,3

0

Borås Energi och Miljö AB

73,9

73,9

0

Borås Elnät AB

30,7

34,6

+3,9

-13,2

-13,2

0

Borås Kommuns Parkerings AB

6,3

8,1

+1,8

Industribyggnader i Borås AB

6,1

6,1

0

-18,1

-17,5

+0,5

Borås Stad Textile
Fashion Center AB

-8,7

-8,7

0

Summa Stadshusbolagen

74,7

81,0

+6,3

Borås Djurpark AB

BoråsBorås TME AB

Moderbolaget Borås Stadshus AB

I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med
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dotterbolag, BoråsBorås TME AB med dotterbolag samt Borås Stad Textile Fashion
Center AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte upprättats.
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella
poster som är samma som budget. Bolagets underskott, till största del hänförligt till
räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras genom koncernbidrag från
dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med
bokslutet.
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir 73,9 mnkr, oförändrat mot
budget. Årsresultatet bedöms lika med budget för samtliga affärsområden. Även
investeringsnivån förväntas hamna i nivå med budget.
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv avvikelse på nästan 16 mnkr. Perioden har
varit varmare än beräknat vilket medfört minskade intäkter. Volymminskningen berör såväl
fjärrvärme- som elintäkterna. Elintäkterna påverkas även av mycket låga marknadspriser.
Minskade kostnader för bränsle till följd av minskad volym och mindre andel fossila
bränslen, lägre drifts- och underhållskostnader samt lägre finansiella kostnader bidrar till
det höga delårsresultatet.
Kommentarer kring prognos och delårsresultatet per affärsområde:
• AO Energi: Prognos oförändrad mot budget (59,4 mnkr). Utfallet per april är 8,1 mnkr
bättre än budget. Intäkterna minskar till följd av låg produktionsvolym och låga elpriser,
men kostnaderna minskar än mer, främst bränslekostnaderna.
• AO Hushåll: Prognos oförändrad mot budget (-0,4 mnkr). Utfallet per april är 1,0 mnkr
sämre än budget beroende på bl a merkostnader för de vita påsarna.
• AO Biogas: Prognos oförändrad mot budget (-0,1 mnkr). Utfallet per april är 0,1 mnkr
bättre än budget. Till följd av driftstörningar har mer naturgas än beräknat fått
användas. Intäkterna följer budget.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos oförändrad mot budget (12,4 mnkr. Avsättning för
kommande investering i nytt avloppsreningsverk kommer att göras i årsbokslutet vilket
ger ett nollresultat för affärsområdet efter avsättningar.). Utfallet per april är 4,3 mnkr
bättre än budget till följd av att drift- och underhållskostnaderna understiger budget.
• AO Vattenkraft: Prognos oförändrad mot budget (0,6 mnkr). Utfallet per april är 0,8
mnkr bättre än budget, till största del för att intäkterna har överstigit budget.
• AO Återvinning: Prognos oförändrad mot budget (7,3 mnkr). Utfallet per april är 0,9
mnkr sämre än budget till följd av högre kostnader för drift och transport.
• AO Transporttjänster: Prognos oförändrad mot budget (-0,2 mnkr). Utfallet är 0,6
mnkr sämre än budget.
• AO Energitjänster: Prognos oförändrad mot budget (2,0 mnkr). Utfallet är 0,3 mnkr
bättre än budget.
• Dotterbolaget Boras Waste Recovery AB förutser ett resultat som är lika med budget (1,3 mnkr).
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 3,9 mnkr bättre än med budget. Det
förbättrade resultatet beror på högre rörelseintäkter samt lägre finansiella kostnader.
Investeringsnivån är 83 mnkr lägre i prognos till följd av förskjutna investeringar.
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är lika med budgeten. Budgeten förutsätter
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
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Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 1,8 mnkr högre än budget.
Förbättringen består i ökade intäkter till följd av högre beläggning och höjda avgifter på ptillstånd, samt lägre räntekostnader då Vulkanusinvesteringen sker senare på året än
budgeterat. Investeringsnivån bedöms till budgeterad nivå.
Industribyggnader i Borås AB räknar med ett årsresultat som är lika med bolagets
budget. Försäljningen av dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB medför ett lägre
driftsresultat, medan finansnettot förbättras med motsvarande belopp.
Investeringsnivån blir lägre än budgeterat till följd av försenat kongresshusbygge.
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 0,5 mnkr bättre än budgeten,
hänförligt till att kongresshusprojektet har framflyttats i väntan på Götalandsbanans
sträckning. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett
nollresultat.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer ett resultat som är lika med budget.
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen

mnkr
Budget
2016

Prognos
Budget2016 avvikelse

AB Bostäder i Borås

13,3

13,2

0

Fristadbostäder AB

3,1

2,5

-0,6

AB Sandhultsbostäder

0,9

1,4

+0,5

AB Toarpshus

1,1

1,1

0

Viskaforshem AB

3,9

2,5

-1,4

22,3

20,7

-1,5

Summa Bostadsbolagen

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat efter finansiella poster för 2016 på
20,7 mnkr vilket är 1,5 mnkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet i bokslutet 2015 var
32,7 mnkr. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter påverkar
bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov påverkar
ekonomin negativt. Några av de mindre bolagen har haft alltför låg avskrivningstakt på
byggnader. Förändringar mot högre årlig avskrivning påverkar redovisat resultat.
I april 2016 var 26 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 29 vid samma period
föregående år samt 62 vid årsskiftet.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är i nivå med Kommunstyrelsens
godkända budget. Bolagets resultat på ”nedersta raden” kommer därutöver inkludera en
reavinst på närmare 350 mnkr till följd av avyttringen av 911 lägenheter till privat aktör.
Bolagets resultat belastas av diverse oförutsedda kostnader. Vid Simonslands
studentboende har en mur rasat ner i Viskan vilket kostar bolaget 2,5 mnkr, och en brand i
ett maskinförråd på Marklandsgatan förstörde maskiner och verktyg för 0,8 mnkr. Däremot
påverkar lägre kostnader för uppvärmning och snöröjning resultatet positivt.
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Budgetavvikelser förekommer även till följd av att tillträdet för det avyttrade
lägenhetsbeståndet skedde 1 mars istället för som budgeterat 1 februari. Dessutom var
hyrorna ej fastställda då budgeten antogs.
Bolaget har en hög investeringsnivå på underhållsprojekt, däremot har bolaget inga
nyproduktionsprojekt igång. Investeringsnivån på 179 mnkr är lika med budgeterad nivå.
Antal outhyrda lägenheter per 30 april var 61 stycken varav 26 uthyrningsbara. Föregående
års siffror vid samma tidpunkt var 72 outhyrda och 28 uthyrningsbara. Prognos för
vakanser på lokaler är i nivå med budget.
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 0,6 mnkr sämre än Kommunstyrelsens
godkända budget. Budgeten visar ett förhållandevis högt resultat efter flera svagare år för
bolaget. Budgetavvikelsen består främst av 2,0 mnkr lägre hyresintäkter, samt 1,2 mnkr
lägre finansiella kostnader och något lägre avskrivningar.
Bolaget har under första kvartalet förvärvat bostadsområdet Karlsberg från privat aktör.
Investeringsnivån ligger närmare 3 mnkr över budget, till följd av att slutligt pris för
fastighetsförvärvet inte var klart vid budgettillfället.
Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat efter finansiella poster som är 0,5 mnkr
bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. Förbättringen beror på ökade hyresintäkter
men även på lägre avskrivningar till följd av att nybyggnationen på Alingsåsvägen 5
förskjuts och färdigställs 2017 istället för 2016. Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
Bolaget har, som Kommunstyrelsen tidigare konstaterat, en låg avskrivningstakt vilket
riskerar ge för höga bokförda värden och utrangeringskostnader. Bolaget utreder en
förändrad princip för detta vilket skulle kunna påverka resultatet redan 2016.
AB Toarpshus beräknar ett årsresultat efter finansiella poster som är i nivå med
Kommunstyrelsens godkända budget. Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
Viskaforshem AB beräknar ett resultat vilket är 1,5 mnkr sämre än Kommunstyrelsens
godkända budget, till följd av högre avskrivningstakt och mer underhållsarbete än
budgeterat. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
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Övriga företag
Resultat efter finansnetto
Övriga

Mnkr
Budget
2016

BudgetPrognos
2016 avvikelse

Borås Lokaltrafik AB

16,3

17,6

+1,3

Inkubatorn i Borås AB

-1,2

-2,5

-1,3

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

-1,1

-1,1

0

0

0

0

Sjuhärads kommunalförbund

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat som är 1,3 mnkr bättre än
Kommunstyrelsens godkända budget. Till största del beror förbättringen på ökade intäkter
och lägre personalkostnader än budgeterat. Inga investeringar har skett under perioden.
Inkubatorn i Borås AB har ett budgeterat resultat enligt Kommunstyrelsens godkända
budget på +/- 0 inklusive ett kommunalt driftbidrag på 1,2 mnkr. Bolaget räknar nu med
ett årsresultat som är 1,3 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända budget. Bolaget,
som till största del är bidragsfinansierat, bedömer att de kommer att tappa i externa bidrag
jämfört med budget.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag

Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.
Indikatorer
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)

●

5

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst
99,9 % av målvärdet)

♦

6

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)

■

7

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

29

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

47

Uppdrag
Antal genomförda uppdrag

●

15

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

64

Antal ej genomförda uppdrag

■

22

Totalt antal uppdrag

101

Människor möts i Borås
Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend/Kommentar

Antal genomförda medborgardialoger.

■

19

24

8

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14
dagar (medelvärde).

■

16

13

17

Antal besökare på Textilmuseet.

●

67 380

60 000

Antal gästnätter i Borås.

●
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Uppdrag

Status

Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre
än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda varför det är så samt
föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet.
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende ska tas fram av
Stadsdelsnämnd Öster.

♦ Delvis genomfört

Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i hemmet ska få fler valmöjligheter.
Maten till förskolor, skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de som ska
äta som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.
Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling av personalen inom
äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd Öster uppdras ta fram en kompetensplan.

● Genomfört

Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket innebär
nya lokaler och att kulturskolan öppnar en filial i området. Detta kommer att tillföra en fast
möteplats med levande kulturliv.

● Genomfört

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang.
Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området kan kompletteras till ett
fullskaligt eventområde, och vilka investeringar detta skulle kräva.

♦ Delvis genomfört

Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla
dessa verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan
till exempel innebära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på skolor, fritidsgårdar,
träffpunkter, lekplatser, bibliotek, och parker. Stadsteatern ska nå ut till en större och
bredare publik med teater av hög konstnärlig kvalitet för att öka besöksantalet.

♦ Delvis genomfört

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i
kooperativ form.

♦ Delvis genomfört

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från
grunden och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla
kommunala verksamheter som erbjuder måltider. En plan för att nå det målet ska arbetas
fram under 2016.

♦ Delvis genomfört

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana
boenden och en plan som bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas
klar under 2016.

■ Ej genomfört

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig
inriktning utredas och om behov finns inrättas.

● Genomfört

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med
funktionsnedsättning och för anhöriga – ska kompletteras med en frivilligsamordnare och
lots till verksamheten för människor med funktionsnedsättning.

■ Ej genomfört

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat
behov av ca 30 tomplatser.

♦ Delvis genomfört

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar med
sig äldre passagerare på cykelutflykter.

■ Ej genomfört

Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera föreningar och
organisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda hur
behovet kan lösas.

♦ Delvis genomfört

De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och förbättras.

♦ Delvis genomfört

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana
boenden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens ägardirektiv för att
möjliggöra det.

● Genomfört

Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom
hemtjänsten.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som
bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i
samband med uppdraget.

♦ Delvis genomfört

■ Ej genomfört
♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för
sprututbyte.

♦ Delvis genomfört

Fritids-och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utveckla ett nära samarbete med
civilsamhället i Borås. Kommunen kan inte klara de utmaningar vi står inför på egen hand.
Genom att teckna ett avtal med de idéburna organisationerna kan vi skapa en plattform
för hur organisationerna och det offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen ska
tydliggöra de ideella organisationernas roll inom det sociala området och möjliggöra för
dessa att verka på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,- valsituationen i
hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.

■ Ej genomfört

Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas
och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens
hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda
medel avsätts.

♦ Delvis genomfört

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens
bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att låssystemen till idrotts- och
friluftsanläggningarna är synkroniserade till bokningssystemet, så att anläggningarna blir
tillgängliga för hyresgästen på den aktuella tiden.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet
utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig
plats.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa en installation/skulptur som kan
tillgodogöra även svårt funktionshindrades behov av att uppleva konst.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka pengar för
att stärka kommunens kulturliv.

♦ Delvis genomfört

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

♦

96,8

97

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar
96,9

Uppdrag

Status

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag
att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad.

♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter
utvärderas.

● Genomfört

Sdn Väster och Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr
Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden intensifiera arbetet med
att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att
skyndsamt ta fram en förskola på Norrby.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in
nyanlända elever.

■ Ej genomfört

Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa SkolFam-modellen.

■ Ej genomfört

Sdn Norr och Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Väster
En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska
byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en
växande förskolas behov av lokaler.

♦ Delvis genomfört

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är en viktig
aktör och föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för att möjliggöra mer
aktivitet för barn och unga.

■ Ej genomfört

Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka avgiften.
Hur stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av regeringen aviserade
statsbidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan skall vara helt avgiftsfri.

■ Ej genomfört

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata
näringslivet när det gäller feriearbete.

● Genomfört

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera
att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl.

● Genomfört

Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets fria
förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över
sin arbetsplats.

● Genomfört
Sdn Norr

♦ Delvis genomfört

Sdn Väster och Öster
Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor.

■ Ej genomfört
Sdn Väster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr och Öster
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de
fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor
mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra
en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

■ Ej genomfört

Idrottsskolan kommer under året att fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i
socialt utsatta områden. De satsningar som planeras är bl.a. att informera om
idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som
verkar i områdena.

● Genomfört

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för
t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och
folkhälsonämnden.

■ Ej genomfört
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Företagandet växer genom samverkan
Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret.

●

608

610

586 på väg åt rätt håll

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

●

353

375

383

Uppdrag

Status

Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot näringslivet,
till exempel när det gäller svarstider och handläggningstider, som näringsidkare skulle ha
mest nytta av. Dessa garantier bör införas så fort som möjligt.

■ Ej genomfört

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits
arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska återinföras.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett
servicecenter för företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En väg in”,
tillståndslots för att underlätta tillståndsärenden, förenkla för företags etableringar samt
samordning av kommunala förvaltningars beslutsprocesser.

■ Ej genomfört

En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla
byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att skapa
förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat i
mätningar av företagsklimatet.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”-princip, i
Borås Stads verksamheter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för
företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav,
markanvändning, markanvisningar och markpriser.

♦ Delvis genomfört
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Livskraftig stadskärna
Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar

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

■

17

20

2

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.

■

85

200

147

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

■

84

100

76 på väg åt fel håll, fler
ärenden

Uppdrag

Status

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler
korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria.

♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan ta
betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation.

■ Ej genomfört

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses över. Det ska
vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill bygga bostäder
får snabbare beslut när det gäller planer, markanvisningar och bygglov.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa hur översynen ska gå till.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt
belägen ställplats för husbilar.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst ett fall.

■ Ej genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till
översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för
att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna
lungor som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på
lokalisering av framtida höga hus.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna
förslag till Kommunstyrelsen under 2015.

♦ Delvis genomfört

B 1383

kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

19 (22)

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder kan
byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna
kring staden.

♦ Delvis genomfört

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas
under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på
införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett
organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga
frågor.

■ Ej genomfört

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

0,2

4

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar
1,8 på väg åt rätt håll

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.

■

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

♦

Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i
Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

●

66

68

68 på väg åt rätt håll
ny miljöbilsdefinition
påverkar

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

♦

84

90

86 på väg åt rätt håll
ny miljöbilsdefinition
påverkar

422 105 437 000

416 248 på väg åt fel håll

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att
minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för
allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.

■ Ej genomfört

Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning.

■ Ej genomfört

Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska
riskerna. Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen.
Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets planering.

● Genomfört
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta
ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en
trafikstrategisk utredning.

♦ Delvis genomfört

Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar
utredas.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som
idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.

♦ Delvis genomfört

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

■

23,6

40

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar
28,3 på väg åt rätt håll

Uppdrag

Status

En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska tas fram av Stadsdelsnämnd
Väster.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande
utbyggnadstakten inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera
ordinarie finansiering, och därmed möjliggöra fler solcellsinvesteringar.

♦ Delvis genomfört

Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi.

♦ Delvis genomfört

Revidering av Borås Stads miljömål ska påbörjas under 2016. Som underlag för
revideringen ska bland annat genomföras en kartläggning av Borås Stads beredskap för
att hantera följdverkningar av den globala uppvärmningen, och vilket behov som kan
finnas av klimatanpassningsåtgärder.

♦ Delvis genomfört

Antalet kemikalier i förskolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat,
byggmaterial, inventarier och städprodukter.

● Genomfört
Sdn Väster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr och Öster
Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina
verksamheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år.

♦ Delvis genomfört

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att
hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som innebär
bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och
miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en ambitionsnivå gällande
utbyggnadstakten inom solenergi, beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
samt kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.

● Genomfört
B 1385
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Uppdrag

Status

Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska
nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste
systemet. I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till
papperskorgar presenteras.

● Genomfört

Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

♦

7,4

7

7,4

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

♦

474,5

425

473,2

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

♦

30,7

33

31,5

Uppdrag

Status

Staden har behov en samlad "Plan för personal- och kompetensförsörjning". Planen ska
bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot kommuninvånarna.
Planen ska behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla,
utveckla och avveckla kompetens. Omvärldsanalys och löneöversynsprocess ska
redovisas i underlag för planen.

■ Ej genomfört

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot korruption
och organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara
en resurs i Borås Stads arbete mot våld i nära relationer.

♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra analys
av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året ta fram konkreta
exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som
syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad
gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan
nyanskaffning sker.

♦ Delvis genomfört

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera
orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska
också tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas
av annan utförare.

♦ Delvis genomfört

Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i största
möjliga utsträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade handlingar och
annan datalagrad information.

● Genomfört

Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut.

● Genomfört

Sdn Norr och Öster
Sociala
omsorgsnämnden

♦ Delvis genomfört
Sdn Väster
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka
delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.

B 1386
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet
bedrivs på entreprenad.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas
ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på
entreprenad.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens administration.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i samarbete med stadsdelsnämnderna se över hur
kostnaderna för förskolenheter påverkas av förskolans storlek.

● Genomfört

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera
på den privata marknaden.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall
finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker
utifrån avtalstrohet och nya ramavtal.

● Genomfört

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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2016-05-16

Dnr 2016/KS0149 104

Nr 129
Utbetalning av partistöd 2016 till Liberalerna
2016-04-29

Dnr 2016/KS0149 104

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Liberalerna

Liberalerna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Liberalerna i Borås för år 2016 kan utbetalas.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

B 1389
BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2016/KS0386 101

Avd:
Nr 130
Handläggare: Bertil Ekwall, Göran Björklund

OSTADRESS

01 80 Borås

Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2016
2016-04-29

Dnr 2016/KS0386 101

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2016
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade epetitioner till och med april månad 2016.

Totalt har 49 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 14 st helt eller
delvis bifallna av handläggande nämnd/bolag (48 %) och 15 st är avslagna. Två stycken samlar underskrifter och 18 är inte avgjorda ännu. Totalt har 950 signaturer lämnats till stöd för inneliggande e-petitioner.
E-petitionerna i sin helhet kan läsas här: http://boras.demokratiportalen.se/proposals
Bifogad förteckning innehåller inte de e-petitioner som varit med på tidigare redovisningar (t.o.m. april 2014 och t.o.m. april 2015) till Kommunfullmäktige med beslut
under rubriken ”Åtgärd”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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B 1394

Rubrik

Mer motion och motorik i skolan för
hälsa och lärande

Återvinning för hjälporganisationer

Borås nästa i Sverige med ekologisk
mat till skolor/äldrevården?

Stoppa införandet av trådlös teknik
på skolor och förskolor i Borås och
använd istället trådbunden Internet och telefonuppkoppling

Återvinn trottoaren.

Förläng linjebuss 8

Ny busshållplats vid Brämhults
fritidsgård

Angående problemet med raketer
och smällare.

Den hälsosamma Boråsskogen

Förslag Viskaholm

Inkom

2013-12-02

2014-02-21

2014-02-22

2014-02-24

2014-07-21

2014-09-25

2014-10-26

2014-12-16

2015-01-25

2015-02-12
PH

Laila Pekar
Norman

Ingemar
Rosberg

Thomas
Enochsson

Maria
Wallengren

Sune
Bergström

Elin Arvidsson

Anna Sevo

Yvonne
Gunneriusson

Hedvig Kjellin

Initiativtagare

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden Väster

Borås Energi och Miljö AB

Stadsdelsnämnden Norr

Ansvarig nämnd

Redovisning från av inkomna E-petitioner t o m april 2016

2015-0831

2015-0630

2015-0228

2014-1231

2014-1130

2014-1231

2014-0430

2014-0430

2014-0331

2014-0331

Slutdatum

1

3

58

1

5

1

39

108

9

118

Signaturer

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Status

Bifall

Bifall

Delvis bifall

Avslag

Delvis bifall

Åtgärd

kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

Låneskridskor till allmänheten

Se över och gör om
upptagningsområden för anvisad
skola i området
Näs/Holmen/Björkhult.

Instiftande av Hederspris

Borås egen Lås Bro

Förläng säsongen på Almenäs Café
så här

Nyckeltal i Borås Stads budget för
Vind och Solenergi

Utegym i anslutning till Almenäs
badplats.

Gång och cykelbro över räls och
landsväg i Fristad.

Stor studsmatta

Återvinningsstation Fristad

Skallebadet

Gör Allégatan till cyklisternas och
bussarnas genomfartsled

2015-02-15

2015-02-23

2015-03-11

2015-06-01

2015-05-25

2015-05-30

2015-06-04

2015-06-18

2015-06-16

2015-07-05

2015-07-05

2015-07-08
Benjamin
Edlund

Hans-Åke
Persson

Hans-Åke
Persson

Marie
Sjöström

Carolina Säll

Patrik Persson

Bo Lycén

Karin Setterby

Bo Lycén

Bo Lycén

Kristiina Luoto
Virtanen

Bosse
Leskinen

Tekniska nämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Borås Energi och Miljö AB

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ->
Kommunstyrelsen

Fritids- och
folkhälsonämnden

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden

BoråsBorås TME AB >Tekniska nämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Stadsdelsnämnden Väster

Fritids- och
folkhälsonämnden

2015-0930

2015-0712

2015-0722

2015-0831

2015-0831

2015-1231

2015-0827

2015-1031

2015-0831

2015-0930

2015-0331

2015-0321

10

1

1

0

110

0

1

0

0

1

68

6

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslag

Bifall

Avslag

Avslag

Avslag

Delvis bifall
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Hundrastgård på Bråt

Trafiksituationen Skolväg Gustav
Adolfsgatan

Låt el-mopeder få använda
cykelbanor och bussfiler

Kransmossens rullskidbana

Utegym till Fristad

Cykelväg Trandaredskolan till
Kransmossen

Parkeringsprolem

Återinför 1%regeln i Borås stad Skulpturstaden!

Handlingsplan mot intolerans &
rasism i Borås stad

Boklådor mot intolerans

Pendelparkering vid Viskafors
Station

Cykelbana mellan Viskafors och
Seglora

Förslag till ny verksamhet på

2015-07-14

2015-08-09

B 1396

2015-09-15

2015-09-06

2015-09-24

2015-12-13

2016-01-19

2016-01-14

2016-01-28

2016-01-28

2016-03-31

2016-03-31

2016-04-10
Jörgen

Ida
Christerson

Ida
Christerson

Sebastian
Mäkimaa

Sebastian
Mäkimaa

Kerstin Dahl
Norén

Göran
Lundgren

Fredrik
Wahlberg

Niclas
Jiseborn

Bergengren
Rickard

Tim
Gahnström

Henric
Börgeson

Ulla Hultqvist

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Stadsdelsnämnden Norr

Utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Fritids- och
folkhälsonämnden

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

2016-04-

2016-0414

2016-0414

2016-0203

2016-0203

2016-0314

2016-0229

2016-0131

2015-1130

2015-1101

2015-1011

2015-0930

2015-0915

2

1

0

1

50

0

0

0

1

6

0

22

Samlar

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Delvis bifall

Avslag

Avslag

Delvis bifall

Avslag

Bifall

Avslag
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Gångbro över riksväg & järnväg i
Fristad

Carolina Säll

Sjöberg
Tekniska nämnden

2016-0605

30

Anm. Om det inte finns någon notering i rutan ”Åtgärd” för avslutad e-petition saknas uppgift om beslut från ansvarig nämnd/bolag

2016-04-24

orangeriet
Samlar
underskrifter

underskrifter
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Datum
2016-05-16

Dnr
2016/KS0383 007

ekretariatet
arl Morberg
Kommunfullmäktige
Nr 131
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges
uppdrag
som inte ingår
Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt
2016i budget
över
2016-05-03
Dnr 2016/KS0383 007
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
Från Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
budget
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
I bilagan till detta ärende finns de aktuella uppdragen som har skapats på detta sätt
under perioden 2015-01-15 – 2016-03-17.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55

B 1398

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

Borås Stad

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
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B 1399

B 1400
Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att
erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar
att gälla från senast den 1 januari 2016.

Kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med
andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en
textilvandringsled.

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i
samverkan med Kommunstyrelsen planera för att
Borås Stad ska kunna ta emot evenemang med
behov av större evenemangsområden.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att
utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan
Asklanda och Skalle badplats.

Uppdra till Näringslivsenheten att undersöka
möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks samt annan
motsvarande mobil försäljning av livsmedel.

Uppdra till Tekniska nämnden att utreda

§ 22 2014/KS0108 738 Svar på motion av Patric
Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För
ökad trygghet under vinterhalvåret

§ 196 2013/KS0546 269 Svar på motion av Heiti
Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera
en textilvandringsled med miljö- och industritema

§ 221 2015/KS0456 216 Svar på motion av Ida
Legnemark (V); Evenemangsfält i Borås

§ 49 2014/KS0529 312 Svar på motion av Annette
Carlson (M) och Monica Hermansson Friedman
(M); Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle
badplats

§ 55 2015/KS0299 310 Svar på motion av
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V);
Bredda Borås matutbud

§ 55 2015/KS0299 310 Svar på motion av

Delvis

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Status 30/4
2015/2016

Borås Stad, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Uppdrag

Ärende

Uppdrag

Framtagande av regler för foodtrucks i Borås

2(9)

Detta är under utredning och har lagts samman
med det arbete vi tillsammans med förvaltningarna
gör i INSIKT. (NKI av genomförda ärenden 2015,
avseende myndighetsutövningen utförd av SKL)
Insikt syftar till att se över all myndighetsutövning
och korta handläggningstider, ändra inställning
från endast myndighetsutövning till mer rådgivning
och möjliggörande, öka förståeelsen för
näringslivets affärsvillkor och näringslivets
förståelse för regelverket.
Prognos för svar respektive övergripande plan för
Insikt är hösten/vintern 2016/17
(Kommunstyrelsen)

Arbetet är i det närmast slutfört, alla tillstånd är
klara, medel finns i budget, servitutsavtal
förbereds och ett kommande möte med
markägaren kommer att ske under vecka 18.
(Fritids- och folkhälsonämnden)

Arbetet pågår tillsammans med Borås TME att
skapa en evenemangsstrategi för Borås Stad, i
den strategin ingår bland annat att redovisa
förutsättningarna för att ta emot stora evenemang
till Borås (Fritids- och folkhälsonämnden)

Arbetet har påbörjats och arbetsgruppen består av
representanter för Textilmuseet,
Miljöförvaltningen, Borås Energi och Miljö, Navet
och BoråsBorås. Kunskap inhämtas även från
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till
textilvandringsled med miljö- och industritema
kommer att tas fram under 2016.
(Kulturnämnden)

Utdelning av broddar förbereddes under
senhösten 2015 och påbörjades 20 januari på 11
utlämningsställen. Utdelningen har avslutats sista
mars och kommer att redovisas och utvärderas till
slutet av maj. (Fritids- och folkhälsonämnden)
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möjligheten att designera uppställningsplatser för
food trucks samt annan motsvarande mobil
försäljning av livsmedel inom kommunens
område.
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
avgränsning och förmåner till målgrupperna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att
förutsättningslöst se över bestämmelserna i
allmänna lokala ordningsföreskrifter i Borås
kommun vad avser användandet av pyrotekniska
varor.
Skolledningen på respektive skola ska lägga in
entreprenörskapskurserna så att alla elever har
det som ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas
en plan för att möjliggöra och underlätta för
eleverna att kunna starta och driva UF-företag.
Samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder
Ung Företagsamhets koncept UF-företagande.
Dialog skall föras mellan stadens förvaltningar,
bolag och skolledningarna på de kommunala
gymnasieskolorna inför varje läsår, för att på så
vis säkerställa att gymnasieskolornas behov att
APL- platser tillgodoses. Utbildningsnämnden
skall i sin ordinarie verksamhet löpande initiera en
dialog mellan stadens förvaltningar och bolag och
de kommunala gymnasieskolorna för att
säkerställa att gymnasieskolans behov av APLplatser tillgodoses.
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
behovet av ytterligare stöd till unga dementa samt
föreslå åtgärder för stöd till dem och deras
anhöriga. Uppdraget ska vara genomfört senast
den 30 november 2015.
Stadsdelsnämnden Norr får i uppdrag att inrätta
ett kommunövergripande barn- och elevombud för
årskurs F-9 med uppgift att: Utifrån skollagen ge
råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja
kränkande behandling.Kartlägga

Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V);
Bredda Borås matutbud

§ 56 2014/KS0429 733 Svar på motion av Ida
Legnemark (V) om att förbättra villkoren i daglig
verksamhet

§ 96 2016/KS0132 003 Svar på motion av Ida
Legnemark (V): Begränsa användandet av
fyrverkerier

§ 76 2014/KS0381 612 Svar på motion av Maria
Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette
Carlson (M); Ge alla gymnasieelever kunskapen
och chansen att prova på att starta eget

§ 94 2014/KS0534 618 Svar på motion av Per
Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S); APL-platser

§ 116 2014/KS0592 739 Svar på motion av Bengt
Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP); Stöd till
unga dementa ute i samhället och deras anhöriga

§ 194 2015/KS0362 611 Svar på motion av Falco
Güldenpfennig (KD); Inför ett elevombud i Borås
Stad

Delvis
genomfört

Genomfört

Genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

genomfört
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Uppdrag

Ärende

Inom utvecklingsenheten tilldelas två personer
uppdrag att verka som elevombud. Dels en med
specialpedagogisk kompetens och en socionom.
Dessa kommer att kartlägga skolornas
likabehandlingsarbete och föreslå eventuella

3(9)

Beslut i nämnden 2015-11-24 Dnr 2015/SON0010
(Sociala omsorgsnämnden)

Kontakt med bolagen har etablerats och kommer
att vidmakthållas. Kontakt med förvaltningarna
sker via programråden. Arbetet på skolorna fortgår
på programnivå med rektor som ansvarig.
(Utbildningsnämnden)

Kursen Entreprenörskap ingår som ordinarie kurs
på flera program och kan, på andra program,
väljas av eleven inom programfördjupningen eller
som individuellt val. Elever har också möjlighet att
läsa kursen inom utökat program. Arbetet med UF
pågår. (Utbildningsnämnden)

Arbetet pågår med framtagande av ett förslag.
(Kommunstyrelsen)

2014/SON0136 beslut i nämnden 13/6 (Sociala
omsorgsnämnden)

pågår. (Tekniska nämnden)
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Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se
över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till
sig, förslagsvis genom att studera hur
konsulentföretagen arbetar, och komma med
förslag på åtgärder. Stadsdelsnämnden Väster får
också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska
arbeta med att stödja placerade barn och
ungdomars skolgång. Förslag på åtgärder ska
redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31
augusti 2016.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första
halvåret 2016 utreda de legala, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av

§ 70 2015/KS0422 751 Svar på motion av Marie
Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson
(M); Stärk familjehemmen!

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av AnneMarie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP)
om fritt trådlöst nätverk i centrum

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Status 30/4
2015/2016
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Fritids- och folkhälsonämndens förslag till
förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns
att gälla fr.o.m. 2016-01-01. Fritids- och
folkhälsonämnden uppdras att under 2016 se över
vilka effekter de socialt riktade bidragen får samt
föreslå förändringar för att systemet ska komma
fler föreningar och barn och unga till del.

missförhållanden. Vara ett stöd för barn och
familjer då en kränkande situation ändå uppstått.

Uppdrag

§ 27 2015/KS0654 705 Revidering av Borås Stads
bidragsbestämmelser 2016

Ärende

Frågan tas om hand tillsammans med annan
fiberutbyggnad i kommunen men redovisas dock
först senare under året. (Kommunstyrelsen)

4(9)

För att kunna göra ett gediget utredningsarbete
som har bäring för familjehemsenheten behövs
mer tid för analys, förankring och implementering
av förslagen. Uppdraget beräknas vara genomfört
oktober 2016.
(Stadsdelsnämnden Väster)

Familjehemsenheten jobbar med att ta fram
förslag för hur man kan stärka familjehemmen.
Omvärldsbevakning kommer inom kort tid att
påbörjas.

Kontakt är tagen med kommungemensam skola
för informationsutbyte.Utredningen har visat att
familjehemsarbetet kommer att inkludera
pedagogiskt stöd till barnet och familjehemmet
som är placerade i kommuner utanför Borås.

Planering, upplägg och förankring av uppdrag är
genomfört på Familjehemsenheten.

Hiitills under våren 2016 så har vi beviljat tre
föreningar (Borås GIF, Norrby IF och Borås AIK)
medel utifrån en satsning på riktade sociala
bidrag. En uppföljning kommer att ske vid
halvårsskiftet. Vid överläggningar med de berörda
föreningarna så har vi diskuterat mål och syfte
med stödet. (Fritids- och folkhälsonämnden)

åtgärder i huvudmannens kvalitetsarbete eller på
enhetsnivå i samarbete med aktuell områdeschef.
De kommer också att stödja vårdnadshavare och
vid behov kunna medla genom att utifrån
samverkansprincip leda möten med skola och
vårdnadshavare där enskilda ärenden avhandlas.
Det är oklart i vilken omfattning dessa möten
kommer att ske och det finns en risk att detta kan
komma att bli så omfattande att ytterligare en
tjänst kommer att behöva finansieras.
(Stadsdelsnämnden Norr)
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Tekniska nämnden uppdras att: Se över
trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen.
Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att
delta i detta arbete.
Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se
över möjligheten att investera i
solcellsbelysningar, förutsatt att det är ekonomiskt
hållbart, och samtidigt inventera och göra en
översyn av var det är lämpligt med sensorstyrd
belysning vid Borås kommunala anläggningar.

§ 209 2012/KS0339 311 Svar på motion av AnneMarie Ekström (FP), Anna Christensen (M), SvenErik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD);
Ett enat Hässleholmen

§ 153 2014/KS0528 317 Svar på motion av
Monica Hermansson Friedman (M); Solcellsbelys
mera
Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Genomfört

Status 30/4
2015/2016
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Uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom
Borås Stadshus AB, att införa fri parkering för och
utökade möjligheter till laddning av elbilar i
enlighet med den omfattning som anges och i
övrigt i enlighet med motionens intentioner.

fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.

Uppdrag

§ 152 2014/KS0364 514 Svar på motion av
Monica Johansson (C); Fri parkering för och
utökade möjligheter till laddning av elbilar i
stadskärnan

Ärende

B 1403
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Sensorstyrd belysning
För nybyggen ingår sensorstyrd belysning som ett
standardkrav till byggentreprenörerna. För
utomhusbelysningen på våra befintliga fastigheter
finns redan skymningsrelä alternativt astronomiskt
ur som sköter tändning/släckning. Under 2015
infördes sensorstyrd inomhusbelysning på några
grundskolor. Under 2016 kommer alla
internhyresfastigheter att inventeras vad gäller

Solcellsbelysning
Det är främst utomhus som solcellsbelysning kan
bli aktuell och ekonomiskt hållbar. LFF har en
pågående process med att byta ut äldre
utomhusarmaturer på våra fastigheter till moderna
varianter med LED, vilket redan i sin tur minskar
energiförbrukningen avsevärt. Belysningen är då
redan integrerad med existerande kablage och
därför kommer driftenheten under 2016 att utreda
möjligheten för LED-utomhusbelysning med
integrerade solceller, vilket då skulle kunna
minska energiförbrukningen ytterligare.

Synpunkter på trafikmiljön har kommit in via
genomförda trygghetsvandringar där Tekniska
förvaltningen deltar. En medborgardilog kring
uppdraget planeras att genomföras.
(Tekniska nämnden)

Konceptet är klart. Vi har en pågående process för
att göra dessa tillstånd digitala.
Ett digitalt tillstånd skulle vara bättre både för
bilisten och för vår del. Dessvärre
tar det lite tid så därför kommer vi att ta fram
papperstillstånd för att komma igång.
Vi beräknar ha dessa tillstånd klara före
semestern.
Vi kommer då att lägga ut info på vår hemsida att
dessa tillstånd finns, går att söka
och vilka krav som finns på fordonet för att man
skall kunna erhålla tillståndet.
(Kommunala bolag)
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Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden: Alla
byggärenden som kan tänkas beröra
avfallshanteringen i någon form skall tillställas
Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom
remissinstans.
Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler
papperskorgar på strategiska ställen i centrum
samt att genomföra en översyn i övriga delar av
staden för att finna nya platser som är lämpliga för
utplacering av papperskorgar.

Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda
förutsättningarna för inrättande av en
inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av
oegentligheter och korruption, samt för inrättandet
av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
Kommunfullmäktige uppdrar åt
Samhällsbyggnadsnämnden att administrera ett
forskningsprojekt enligt tankarna i denna skrivelse.

Uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka
möjligheterna att ansluta till och införa SMSlivräddare i Borås Stad i enlighet med motionens
intentioner.

Uppdra åt berörda nämnder att utreda och
iordningställa ett aktivitetsområde för gammal och
ung på det gamla stationsområdet i Gånghester,
gärna i samverkan med föreningslivet.

§ 223 2014/KS0526 291 Svar på motion av Eike
Jünke (M); Avfallshanteringen ska vara en del av
samhällsplaneringen!

§ 47 2014/KS0584 319 Svar på motion av Anna
Christensen (M): Fler papperskorgar för en renare
och vackrare stad

§ 11 2012/KS0604 021 Åtgärder för att förebygga
oegentligheter, korruption och ekonomisk
brottslighet vid upphandling

§ 20 2013/KS0185 270 Svar på motion av Bengt
Wahlgren (FP); Låga hyror motverkar
bostadssegregationen

§ 26 2014/KS0328 773 Svar på motion av Mattias
Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Livräddning via SMS

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion av SvenErik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C);
Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters
stationsområde

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Ej genomfört

Genomfört

Delvis
genomfört

Genomfört

Status 30/4
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Uppdrag

Ärende
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans
med stadsdel Öster arrangerat två
medborgardialoger i Gånghester, där det nu finns
konkreta förslag på vad området kan användas till.

Samtal har förts med ansvarig inom SMSlivräddning för VG-regionen. Information om hur
man kan ansluta sig till att bli SMS-livräddare
kommer att läggas ut på vårt intranät samt ges till
samtliga som går Borås Stads interna HLRutbildning. (Kommunstyrelsen)

Något forskningsprojekt kring bostadssegregation
har inte inletts. Däremot har nämnden initierat ett
projekt kring exploatering av ett bostadsområde
där det kan finnas möjlighet att väva in viss
forskning kring bland annat bostadssegregation.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

Eftersom införandet av CKS beslöts även i
budgeten för 2016 tog enbart KS beslutet. Så
uppdraget är genomfört, rapporterat genom
budget 2016.
(Kommunstyrelsen)

Tekniska förvaltningen har hittills placerat ut
papperskorgar vid utvalda busshållplatser genom
omplacering från andra platser. En översyn av
befintliga papperskorgar på gatu-och parkmark
pågår i syfte att genom omplacering effektivisera
omhändertagandet av skräpet.
För att kunna placera ut fler papperskorgar krävs
budgetförstärkning för drift (tömning)
vilket inte har erhållits. (Tekniska nämnden)

Samhällsbyggnadsnämnden remitterar som en
rutin alla plan- och bygglovärenden till Borås
Energi och Miljö AB. På så sätt medverkar
berörda parter tidigt i planprocessen.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

sensorstyrd inomhusbelysning för att kunna lyfta
fram potentiella projekt till nästa år. Inventering
ska vara klar andra halvåret 2016.
(Lokalförsörjningsnämnden)
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Personalredovisningen ska utgöra grund för
analys, uppföljning och åtgärder. Uppmana
nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt de
utmaningar som redovisas. Kommunstyrelsen
ansvarar för återrapportering av hur nämnder
uppmärksammat de utmaningar som redovisas.
Återrapportering sker hösten 2016.
Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete
med att ta fram en ny organisation utan
stadsdelsnämnder.
I första hand undersöka möjligheterna till att ge
förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås
Stads lönesystem. Där man personligen med
lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag. Om
nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för
kostsam lösning I andra hand undersöka
möjligheterna att via en enklare app få möjlighet
att rapportera in löneunderlaget. Där man
personligen med lösenord fyller i sina kriterier till
löneunderlag.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för
reklamändamål i enlighet med motionen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka
möjligheter det finns att utveckla samarbetet
mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för att
tillvarata lokal kompetens.
Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera

§ 87 2014/KS0843 020 Personalekonomisk
redovisning för 2014

§ 132 2014/KS0524 001 Svar på motion av
Annette Carlson (M); Avskaffa
stadsdelsnämnderna

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av Leif
Häggblom (SD); Digitalisering av löneunderlag

§ 210 2009/KS0661 317 Svar på motion av
Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna

§ 212 2013/KS0541 641 Svar på motion av Marie
Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Att
bygga broar

§ 214 2014/KS0346 027 Svar på motion av

Delvis

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Genomfört

Delvis
genomfört

Status 30/4
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Uppdrag

Ärende
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Nämnden genomför uppdraget, inom tre år ska all

Ett antal samtal med Högskolan har genomförts.
(Kommunstyrelsen)

Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med
berörda nämnder har påbörjat en revidering av
Handboken för stadsmiljö med tillhörande riktlinjer.
I detta dokument kommer regler för
utomhusbelysning, reklamskyltar mm upprättas.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kontakt har förts med leverantören av Borås
Stads förtroendevaldaregister som meddelar att
de avser att utveckla en modul som löser många
delar av uppdraget. Dock kan leverantören inte
svara på när en sådan modul kan vara på plats
eller estimera ett pris för denna, i dagsläget.
Kontakt förs även med leverantören av Borås
Stads lönesystem, de ska återkomma med ett
lösningsförslag samt offert på uppdraget.
(Kommunstyrelsen)

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny politisk
organisation 2016-03-17 utan stadsdelsnämnder.
(Kommunstyrelsen)

En avstämning av nämndernas arbete från i
huvudsak nämndernas verksamhetsplaner i
Stratsys samt centrala insatser har redovisats i
den Personalekonomiska redovisningen 2015.
(Kommunstyrelsen)

Som ett första steg ingår att måla om ett par
byggnader (Lokalförsörjningsförvaltningens
ansvar) samt att iordningsställa marken och
snygga upp i området. Nästa steg handlar om en
eventuell förändring av detaljplanen för att få
tillåtelse för ett annat användningsområde.
Kommunstyrelsen avgör den frågan (Fritids- och
folkhälsonämnden)
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personalens utbildning kring HLR, samt verka för
att all personal inom
funktionsnedsättningsomsorgen på en
regelbunden basis ska genomföra en HLRutbildning
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Nordskogen i syfte att omvandla området till
blandstad med flera möjliga användningsområden,
såsom bostäder, verksamhetsområde och
centrumbildning.
Uppdra åt Tekniska nämnden att i samverkan med
Fritids-och folkhälsonämnden utreda
möjligheterna att belysa nämnda delar av
banvallen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
system för karriärtjänster för socialsekreterare.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
konsekvenserna för en HBTQ-certifiering av Borås
Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka
verksamheter som skulle kunna vara lämpliga att
certifiera.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur
socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i
Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda
socialtjänstens roll på internet avseende
möjligheter, begränsningar och tänkbara
arbetsformer. Uppdraget ska rapporteras till
Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.

Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Ställ krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen

§ 217 2014/KS0644 214 Svar på motion av
Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för del av
Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.)

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av Alexis
Mouschopanis (M) och Cecilia Anders-son (C);
Lys upp banvallen

§ 216 2014/KS0457 023 Svar på motion av Patric
Cerny (FP); om att ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare

§ 34 2014/KS0441 023 Svar på motion av Ida
Legnemark (V) och Anita Spjuth (V);
HBTQcertifiera Borås

§ 57 2015/KS0423 023 Svar på motion av Marie
Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson
(M); Synliggör och öka professionaliseringen av
socialtjänsten

§ 71 2015/KS0421 700 Svar på motion av Marie
Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson
(M); Inför socialtjänsten online!

Delvis
genomfört

Genomfört

Ej genomfört

Delvis
genomfört

Ej genomfört

Delvis
genomfört

genomfört
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Ärende
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Omvärldsbevakning är påbörjad och fokusgrupper

Samverkansmöten har hållits med e-strateg,
ungdomsstrateg och kommunikationsstrateg.
Intervju har genomförts angående fritidsgårdar på
nätet i Stadsdelsförvaltningen Öster.

Arbetsgrupp är bildad och bestående av fyra
personer från Kommungemensam Individ- och
familjeomsorg, Arbetslivsförvaltningen och Sociala
omsorgsförvaltningen.

Klart för behandling i Kommunstyrelsen.
(Kommunstyrelsen)

Utredning är ej påbörjad. (Kommunstyrelsen)

Tar dels tillvara arbete som gjorts i arbetet med att
göra socialsekreteraryrket mer attraktivt, dels det
påbörjade arbetet kring
kompetensförsörjningsplan. (Kommunstyrelsen)

Tekniska förvaltningen kommer att utreda kostnad
för belysningsanläggning.
Därefter samråd med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (Tekniska nämnden)

Nordskogen, Torpa- Sjöbo 2:81, finns med i
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan
med prio 1 under planprogram. Planarbetet har
påbörjats med framtagande av skisser.
(Samhällsbyggnadsnämnden)

personal att ha genomgått utbildningen. Under
2016 kommer ca 1/3 av personalen att genomgå
utbildningen. (Sociala omsorgsnämnden)
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Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i
samverkan med ansvarig nämnd för äldreomsorg
samt med pensionärsföreningar, tillföra
Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utse
arbetsgrupp för de nya nämnderna i enlighet med
styrgruppens förslag t.o.m. den 31 augusti 2016
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att svara för
utredningsuppdrag avseende bolagen i enlighet
med styrgruppens förslag
Uppmana Kommunstyrelsen att särskilt bevaka att
samtliga verksamheter tas om hand i den nya
organisationen
Utse ledamöter och ersättare till de nya
nämnderna, Förskolenämnd, Grundskolenämnd,
Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och
äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte senast
i augusti månad

§ 72 2015/KS0497 009 Svar på motion av AnneMarie Ekström (FP); Välfärdsbokslut – även för
äldre!

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

§ 84 2015/KS0206 001 Förslag till ny
nämndorganisation

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Delvis
genomfört

Status 30/4
2015/2016

Borås Stad, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Uppdrag

Ärende

9(9)

Val av ledamöter och ersättare till de nya
nämnderna på KF i augusti. Förberedelser pågår i
partierna. (Kommunstyrelsen)

Särskilt bevaka att samtliga verksamheter tas om
hand i organisationsöversynen. Koll i
Samverkansgrupp och fortlöpande.
(Kommunstyrelsen)

Utredningsuppdragen har fördelats och
avrapportering till kommunchefen i juni.
(Kommunstyrelsen)

Val till arbetsgrupper sker på KS möte den 30 maj,
förberedelser pågår i partierna.
(Kommunstyrelsen)

Arbetet med att identifiera användbara indikatorer
för att beskriva äldres hälsa i Välfärdsbokslutet har
påbörjats och förväntas vara klart under hösten.
Ett förslag till indikatorer finns och skall diskuteras
med kommungemensam äldreverksamhet,
företrädare för pensionärer för att till sist beslutas i
Fritids- och folkhälsonämnden. (Fritids- och
folkhälsonämnden)

Arbetsgruppen kommer i början av maj att börja
analysera det insamlade utredningsmaterialet.
(Stadsdelsnämnden Väster)

kommer att hållas med ungdomar på fritidsgårdar i
Viskafors, Brämhult och Norrby under v 16 och v
17.
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2016-05-16

Dnr 2015/KS0596

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Nr 132
Kommunfullmäktige
Förvaltning av stiftelsekapital
2014 samt översyn av
regler
2016-04-27
Dnr 2015/KS0596 046
Förvaltning
av stiftelsekapital 2014 samt överFrån Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
syn
av regler
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av kommunens
stiftelser” skall förvaltningsresultat årligen redovisas för Kommunstyrelsen. Samtidigt
skall dokumentet omprövas och vid behov ska Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar. Översynen och förändringsbehovet av reglerna har förskjutit
ärendet i tid vilket förklarar den sena redovisningen av förvaltningen för 2014.
1. Förvaltning av stiftelsekapital 2014
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna.
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskild från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2014 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 68,9 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 62,5 mnkr föregående år. Det bokförda värdet utgörs av
det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och
minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Ökningen under 2014
beror främst på reavinster på sålda värdepapper.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2014 års utgång till 75,0
kronor (f å 69,6 mnkr). Någon nedskrivning har således inte behövt ske 2014.
Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2014 har marknadsvärdet ökat med 7,8 %.
Om hänsyn tas till under året utdelade medel har värdet ökat med 9,9 %, att jämföra
med en ökning på 8,6 % för det jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot.
Under 2014 har sammanlagt 1,5 mnkr (3,4 mnkr) delats ut till olika ändamål. Den
stora avvikelsen beror på att utdelning 2013 skedde ur Stiftelsen Familjen Emil
Schultz fond, vilken delar ut medel vart femte år.
Förvaltningsresultatet för 2014 är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr), vilket motsvarar en förräntning med 3,3 % (3,2 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2015. Enligt reglerna bör förvaltningen ge en årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock underkastat
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kravet på begränsat risktagande. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i
räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att avvika +/- 20 %). Med de mycket låga räntenivåer som råder för närvarande är det svårt
att nå 4 % i avkastning med så stor andel räntebärande papper. Eftersom kravet på
begränsat risktagande är överordnat kan därför en lägre avkastning motiveras, och
förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas avkastningskrav.
Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2014-12-31 framgår av Bilaga 1.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av Svenska
Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank Sjuhärad.
2. Översyn av regler
Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunstyrelsen förelägga Kommunfullmäktige förslag till förändringar. Ändringar
föreslås i årets översyn.
Föreslagna ändringar i reglerna har tagits fram i samarbete med befintliga externa
förvaltare samt Miljöförvaltningen. Syftet med ändringarna är att:
• få tydligare och mer hanterbara förhållningsregler till förvaltarna
• anpassa reglerna till marknadsutvecklingen
• stärka skrivningen i avsnittet om etiska hänsyn
Följande förändringar föreslås:
2.1 Avsnittet ”1 Tillgångssammansättning”
Befintlig lydelse:
Placeringar ska vid varje tidpunkt utgå från en grundfördelning med 60 procent räntebärande papper
och 40 procent aktier. En avvikelse med 20 procentenheter mellan de olika placeringsformerna är
tillåten.
Med aktier jämställs sådana företagsobligationer som kan vara andelar i räntefonder.
Föreslagen lydelse:
Placeringarna ska vid varje tidpunkt utgå från grundfördelningen
- räntebärande värdepapper 60 procent
- aktier 40 procent
En avvikelse med 20 procentenheter tillåts.
Grundfördelningen är oförändrad (60 % räntebärande värdepapper och 40 % aktier
med en möjlig avvikelse upp till +/-20 %). Tidigare skrivning att företagsobligationer
jämställs med aktier tas bort. Anledningen är att skrivningen är mycket ovanlig och
försvårar en avstämning av tillgångssammansättningen. Då företagsobligationer föreslås tillhöra räntebärande värdepapper ökar i realiteten möjligt aktieinnehav något.
Tillgångssammansättningen och placeringsuppdraget för förvaltaren förtydligas även
genom ett nytt avsnitt, ”7 Placeringsuppdraget”, se nedan.
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2.2 Avsnittet ”2 Avkastningskrav”
Befintlig lydelse: Förvaltningen bör ge en årlig utdelningsbar avkastning på 4 % av förvaltat
kapital. Detta mål är dock underkastat kravet på begränsat risktagande.
Föreslagen lydelse: Förvaltningen ska ge en jämn och rimlig utdelningsbar avkastning årligen.
Skrivningen om avkastningskrav föreslås ändras. Ändringen beror på att det är olämpligt att ha en fast angiven avkastningsprocent med tanke på att marknadsläget varierar
över tiden. Med dagens låga ränteläge och med Borås Stads försiktiga placeringsstrategi med en hög andel räntebärande i tillgångssammansättningen är 4 % ett mycket
högt avkastningskrav, medan 4 % i ett annat marknadsläge kan innebära ett lågt ställt
krav. Istället tydliggörs kommunens behov att kunna ha jämna årliga utdelningar. I
separat avsnitt om jämförelseindex säkerställs att bedömning kan göras om avkastning
och kapitalutveckling är rimlig och marknadsmässig.
Skrivningen om begränsat risktagande tas bort då den är överflödig, det framgår i
avsnitten ”Tillgångssammansättning” och ”Begränsningar i risktagande”.
2.3 Avsnittet ”3 Etiska hänsyn i förvaltningen”
Befintlig lydelse:
Donationsfondsmedel ska placeras i företag som utgår från internationella normer för mänskliga
rättigheter, arbete, barnarbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Placering ska inte göras i företag
som bedriver aktiv verksamhet inom branscherna vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Med
aktiv verksamhet menas att mer än 5 procent av omsättningen kommer från dessa branscher.
Placering ska inte heller göras vid tvivel om ett företag ur etiskt perspektiv. Om tidigare gjord placering strider mot förutsättningarna ovan ska engagemanget avvecklas.
Föreslagen lydelse:
Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma riktning
som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och
OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter,
skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s
riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak.
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.
Förvaltaren kan använda utomstående bolag för ”screening” av investeringsbolag för att bevaka
dessa etiska hänsyn. Om placering visar sig strida mot dessa etiska hänsyn ska engagemanget avvecklas skyndsamt.
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Föreslagen lydelse är samma som för kommunens Regler för finansverksamheten Borås Stad. Med föreslagen ändring i de etiska hänsynen framhålls Borås Stads vision
om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Förslaget tydliggör de etiska kraven
genom att hänvisa till ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. Ett nytt stycke kring fossil energi tillkommer för att verka i enlighet
med kommunens miljömål och verka för fossilfria placeringar. Sammantaget utvidgas
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och stärks skrivningarna kring etiska hänsyn, vilket även medför att utbudet av placeringsalternativ snävas åt.
2.4 Avsnittet ”4 Begränsningar i risktagandet”
Kursrisk för aktieplaceringar
För aktieplaceringar görs inga förändringar.
Kreditrisk för räntebärande placeringar
Befintlig lydelse kreditrisk räntebärande placeringar:
Motpartskategori
motpart
1. Svenska staten samt av staten
helägda bolag
2. Överstatliga institut, som Världsbanken och Europeiska investeringsfonden, med samma rating som
svenska staten.
3. Svenska kreditinstitut eller deras
säkerställda obligationer samt svenska
kommuner och landsting med samma
rating som svenska staten.
4. Svenska kreditinstitut samt kommuner,
helägda kommunala bolag och landsting
med lägst rating K1 / A-1 / A.
5. Svenska kommuner, helägda kommunala
bolag och landsting som saknar rating.
6. Swedbank Sjuhärad.
7. Räntefonder vars placeringar överensstämmer med Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.

Maxbelopp per kategori

Maxbelopp per

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

Obegränsad

50 procent

50 procent

20 procent

50 procent

20 procent
Se punkt 1-5

Se punkt 1-5

Föreslagen lydelse kreditrisk för räntebärande placeringar:
Placeringar får ske i såväl nominella som reala obligationer samt i penningmarknadsinstrument. Placeringar får göras i svenska obligationer och certifikat emitterade av svenska staten samt motsvarande
instrument för finansiella institutioner ägda eller garanterade av svenska staten samt i;
- svenska företagscertifikat med lägst K1 rating, härav får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner
kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst kort rating P1, Moody´s, A1, Standard & Poor, härav får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst lång rating BAA Moody´s , BBB Standard & Poor, härav får ingen
investering överstiga 2 miljoner kronor per emittent.
Begränsningar här ovan gäller inte vid placeringar i ränte- och obligationsfonder med god riskspridning.
Placeringar i ränte- och obligationsfonder med inslag av så kallade ”high yield”-obligationer (värdepapper
motsvarande S&P rating BB+/K4 eller lägre) får inte överstiga 30 procent av totala andelen räntebärande placeringar.

Föreslagna ändringar innebär en förenkling för förvaltaren att säkerställa att placeringar sker inom mandatet, genom att ha beloppsgränser per motpart istället för totala
procentandelar. Företagsobligationer omdefinieras som nämnts ovan till räntebärande
placering, och förs in i riskmandaten. Med nuvarande marknadsläge ger räntebärande
placeringar mycket låg avkastning. För att kunna nå en avkastningsnivå som möjliggör
rimliga årliga utdelningar föreslås att placering tillåts i företagsobligationer ner till
BBB-rating samt i ränte- och obligationsfonder med inslag av lägre rating. Däremot
föreslås inte den övergripande andelen aktier ökas. Vald andel aktier är förhållandevis
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låg i jämförelse med andra offentliga stiftelseförvaltare, vilket kan motivera en viss
ökad risktillåtelse inom räntebärande placeringar.
Valutarisk
Befintlig lydelse valutarisk:
Samtliga räntebärande papper ska vara nominerade i svenska kronor.
Föreslagen lydelse valutarisk:
Samtliga individuella räntebärande värdepapper ska vara nominerade i svenska kronor.
Avseende valutarisk tilläggs att alla individuella placeringar ska vara nominerade i
svenska kronor. Fondplaceringar tillåts således vara nominerade i andra valutor.
Likviditetsrisk
Befintlig lydelse likviditetsrisk:
Placering får endast ske i papper med hög likviditet. Köpkurs ska kunna ställas vid anmodan och
full likvid ska erhållas senast 5 dagar efter försäljning.
Föreslagen lydelse likviditetsrisk:
Placering får endast ske i papper med hög likviditet.
Avseende likviditetsrisk förkortas skrivningen, befintlig lydelse anses överflödig.
Ränterisk
Befintlig lydelse ränterisk:
Ränterisken i räntebärande papper ska begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen
sätts till högst 3 år.
Föreslagen lydelse ränterisk:
Stycket om ränterisk förslås tas bort. Befintlig lydelse anses överflödig, ränterisken
hanteras i stycket om ”kursrisk för räntebärande”.
2.5 Avsnittet ”5 Derivat”
Befintlig lydelse:
Optioner och terminer får inte användas. Andra derivatinstrument kan användas om samtliga underliggande tillgångar är fondpapper eller penningmarknadsinstrument från motpart som godkänts
ovan under Begränsningar i risktagande.
Föreslagen lydelse:
Optioner och terminer får inte användas individuellt i förvaltningen. Däremot är det tillåtet med
derivatinstrument underliggande i aktiefonder samt ränte- och obligationsfonder.
Derivat föreslås fortsatt inte vara tillåtet för individuella placeringar. För att inte
omöjliggöra placering i fonder tillåts dock derivatinstrument underliggande i aktieoch räntefonder.
2.6 Avsnittet ”6 Jämförelseindex”
Befintlig lydelse:
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att förvaltningen knyts till ett noterat index.
B 1412
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Föreslagen lydelse:
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att förvaltningen knyts till ett noterat och jämförbart index mot respektive marknad samt att dessa index ska vägas ihop till ett benchmark.
För att förenkla jämförelse och möjliggöra bedömning av förvaltaren läggs skrivning
till om att indexet ska fungera som ett benchmark.
2.7 Avsnittet ”7 Placeringsuppdraget”
Befintlig lydelse:
Föreslagen ny lydelse:

7 Placeringsuppdraget

Förvaltaren får placera i finansiella instrument. Placeringar får ske såväl direkt i överlåtbara värdepapper som indirekt i fondandelar.
Intervallen avser andel av förvaltade tillgångar, inklusive likvida medel på avkastningskonto.
Förvaltaren ska se till att fördelningen av depåns tillgångar inte avviker från riktvärdena i denna
punkt. Om så skulle ske, till exempel till följd av marknadsförändringar, ska förvaltaren snarast
vidta lämpliga åtgärder.
Tillgångsslag
Aktierelaterade Finansiella instrument:
varav svenska
varav utländska

Räntebärande Finansiella instrument:
Alternativa investeringar
(hedgefonder, aktieindexobligationer, ränteindexobligationer, strukturerade produkter,
ETF: er)

Minimum

Depån totalt, %
Riktvärde
Maximum

20%
20%
0%

40%
30%
10%

60%
40%
20%

40%

60%

80%

0%

0%

0%

Placeringsuppdraget för förvaltaren förtydligas genom ett nytt avsnitt, där det i tabellform klargörs godkända mandat och där det framgår att förvaltaren får placera i fonder. Där tydliggörs också att det enbart är aktie- och ränterelaterade tillgångar som
godkänns. Alternativa placeringar såsom hedgefonder och strukturerade produkter är
inte godkända. Främsta skälet till detta är att de kan vara svårbedömda ur riskhänseende.
2.8 Avsnittet ”8 Enhandsengagemang”
Befintlig lydelse:
-
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Föreslagen ny lydelse:

8 Enhandsengagemang

En enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern (svensk eller utländsk), får utgöra maximalt 15 procent av det sammanlagda marknadsvärdet av depån. Denna begränsning gäller inte
placeringar i fonder.
Detta är ett nytt avsnitt och läggs till för att begränsa en enskild emittents andel av det
totala placerade kapitalet, och kompletterar begränsningarna i risktagande i avsnitt 4.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2014 läggs med godkännande till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Bilaga 1
Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls Stipendiefond
Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond
H Thorens stiftelse fågelkolonin
Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta
Britta och Evald Samens stipendiestiftelse
Övriga stiftelser
Totalt

Bokfört värde
26 382 905
10 303 369
8 001 763
640 444
366 724
23 175 714

Marknadsvärde
28 178 885
11 263 859
8 684 843
812 563
647 903
25 431 410

Förvaltningsresultat
784 559
279 164
229 866
-7 421
6 702
740 200

68 870 919

75 019 463

2 033 070

Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

20 229 966
22 843 999
21 970 685
22 564 920
23 357 088
23 279 008
26 382 905

20 229 966
24 148 753
24 564 167
23 094 012
23 611 927
25 971 524
28 178 885

Stiftelsen Familjen Emil Schultz fond

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

8 215 164
9 101 865
9 615 430
9 992 189
10 143 114
9 221 856
10 303 369

8 213 709
9 816 902
10 692 857
10 217 119
10 662 934
10 428 608
11 263 859

H Thorens stiftelse fågelkolonin

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

6 060 398
6 512 687
6 773 008
7 125 436
7 140 067
7 465 399
8 001 763

6 105 349
7 516 887
7 857 516
7 217 261
7 310 509
8 203 522
8 684 843

Bokfört värde

Marknadsvärde

647 594
687 272
695 619
711 001
721 784
647 865
640 444

647 594
699 750
808 180
731 441
774 509
748 035
812 563

Årsresultat

8,5%
10,9%

Årsresultat

8,0%
8,0%

Britta och Evald Samens stipendiestiftelse

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

375 249
365 810
368 172
364 402
364 390
364 605
366 724

407 877
484 332
526 057
488 903
488 883
649 115
647 903

Bokfört värde

Marknadsvärde

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

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

Övriga stiftelser

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

-496 531
881 626
528 640
376 760
52 536
481 090
1 164 826

Årsresultat

5,9%
7,8%
Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens förskönande och nytta

2008-12-31
2009-12-31
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2013-12-31
2014-12-31

-1 404 645
2 607 208
703 511
1 206 445
734 168
1 403 420
3 070 572

-1 037 133
421 358
582 901
461 760
144 272
408 465
755 686

Årsresultat

8,6%
8,6%

30 905
39 678
8 347
15 382
11 907
-6 919
-7 421

Årsresultat

-0,2%
0,5%

20 201
6 671
8 366
3 760
3 371
5 093
6 702

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

Utdelning
680 000
772 000
776 500
647 000
898 000
610 000
617 950

Utdelning
1 951 000
0
0
0
0
1 500 000
0

Utdelning
51 159
175 914
61 177
138 973
133 373
129 698
156 771

Utdelning
78 940
0
0
0
0
67 000
0

Utdelning
0
16 110
6 004
7 530
3 384
4 877
4 583

Utdelning
401 951
139 298
829 649
603 233
505 984
1 110 709
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Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
» Regler

Borås Stads

Regler för förvaltning av
kommunens stiftelser
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot
målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 december 2011, reviderat 16 juni 2016.
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Regler för förvaltning
av kommunens stiftelser
Merparten av de stiftelser som kommunen förvaltar har ett
evigt syfte. Ett grundläg gande krav på kapitalförvaltningen
är därför att långsiktigt behålla tillgångarnas reala värde.
Detta ska ske med hög säkerhet i placeringar och val av
motparter. Samtidigt ska ändamålet med stiftelserna
tillgodoses så långt det är möjligt genom avkastningskrav för såväl utdelning som kapitalutveckling.

för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör
fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av
barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s
riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd,
informationsförmedling, konkurrens, anställning,
konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi
och bekämpning av mutor.

Förvaltningen kan ske genom extern eller egen förvaltning.
Vid extern förvaltning ska avtal träffas med utgångspunkt
i dessa regler. Den externa förvaltningen kan vara
diskretionär, vilket innebär att förvaltaren gör ny- och
omplaceringar vid tidpunkter som bedöms mest lämpliga.

Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör
från områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak.

1 Tillgångssammansättning
Placeringarna ska vid varje tidpunkt utgå från grundfördelningen
- räntebärande värdepapper 60 procent
- aktier 40 procent.

Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med
syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera
fossil energi.
Förvaltaren kan använda utomstående bolag för ”screening”
av investeringsbolag för att bevaka dessa etiska hänsyn.
Om placering visar sig strida mot dessa etiska hänsyn
ska engagemanget avvecklas skyndsamt.

En avvikelse med 20 procentenheter tillåts.

4 Begränsningar i
risktagande

2 Avkastningskrav

Placeringar av stiftelsernas kapital ska ske så att riskerna
minimeras. Följande riskbegränsningar ska gälla för olika
slag av placeringar.

Förvaltningen ska ge en jämn och rimlig utdelningsbar
avkastning årligen.

3 Etiska hänsyn i
förvaltningen
Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt
försvarbart sätt, och verka i samma riktning som Borås
Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet.
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag
som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program

kursrisk för aktier
Den aktiespecifika risken ska begränsas genom
diversifiering. Aktierna ska spridas på ett flertal olika
branscher, och endast i börsnoterade företag. För placering
i aktiefond krävs att fonden står under Finansinspektionens
tillsyn. Marknadsvärdet på en viss aktie får utgöra högst
10 procent av aktieinnehavet.
Den marknadsspecifika risken kan begränsas genom
diversifiering på olika geografiska marknader. För
att undvika ett ensidigt beroende av den svenska
aktiemarknaden och minska konjunkturkänsligheten
kan en del av exponeringen ske mot utländska börser. Den
utländska exponeringen får inte ske genom enskilda aktier
för förvaltning av kommunens stiftelser | 3
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överstiga nominellt 5 m.... ska höra ihop
även Poor, härav får... ska höra ihop

utan ska ske via aktiefonder eller instrument kopplade till
utländska aktieindex. Maximalt 20 procent av kapitalet
får vara exponerat mot utländska börser.

kursrisk för räntebärande
Placeringar får ske i såväl nominella som reala obligationer
samt i penningmarknadsinstrument. Placeringar får
göras i svenska obligationer och certifikat emitterade av
svenska staten samt motsvarande instrument för finansiella
institutioner ägda eller garanterade av svenska staten, samt i
- svenska företagscertifikat med lägst K1 rating, härav
får ingen investering överstiga nominellt 5 miljoner
kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst kort rating P1, Moody´s,
A1, Standard & Poor, härav får ingen investering
överstiga nominellt 5 miljoner kronor per emittent
- svenska obligationer med lägst lång rating BAA
Moody´s , BBB Standard & Poor,
härav får ingen investering överstiga 2 miljoner kronor
per emittent.
Begränsningar här ovan gäller inte vid placeringar i ränteoch obligationsfonder med god riskspridning. Placeringar
i ränte- och obligationsfonder med inslag av så kallade
”high yield”-obligationer (värdepapper motsvarande S&P
rating BB+/K4 eller lägre) får inte överstiga 30 procent
av totala andelen räntebärande placeringar.

valutarisk
Samtliga individuella räntebärande värdepapper ska vara
nominerade i svenska kronor.

likviditetsrisk
Placering får endast ske i papper med hög likviditet.

5 Derivat
Optioner och terminer får inte användas individuellt
i förvaltningen. Däremot är det tillåtet med derivatinstrument underliggande i aktiefonder samt ränte- och
obligationsfonder.

6 Jämförelseindex
Kapitalutvecklingen ska kunna följas upp genom att
förvaltningen knyts till ett noterat och jämförbart index
mot respektive marknad samt att dessa index ska vägas
ihop till ett benchmark.
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7 Placeringsuppdraget
Förvaltaren får placera i finansiella instrument. Placeringar
får ske såväl direkt i överlåtbara värdepapper som indirekt
i fondandelar.
Intervallen avser andel av förvaltade tillgångar, inklusive
likvida medel på avkastningskonto.
Förvaltaren ska se till att fördelningen av depåns tillgångar
inte avviker från riktvärdena i denna punkt. Om så skulle
ske, till exempel till följd av marknadsförändringar, ska
förvaltaren snarast vidta lämpliga åtgärder.
Tillgångsslag

Depån totalt, %
Minimum

Riktvärde

Maximum

Aktierelaterade finansiella
instrument:

20

40

60

- varav svenska

20

30

40

0

10

20

Räntebärande finansiella
instrument:

40

60

80

Alternativa investeringar
(hedgefonder,
aktieindexobligationer,
ränteindexobligtioner,
strukturerade produkter,
ETF:er)

0

0

0

- varav utländska

8 Enhandsengagemang
En enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern
(svensk eller utländsk), får utgöra maximalt 15 procent
av det sammanlagda marknadsvärdet av depån.
Denna begränsning gäller inte placeringar i fonder.

9 Uppföljning
Stadskansliet ska årligen redovisa resultatet av kapitalförvaltningen till Kommunstyrelsen. Samtidigt ska
Kommunstyrelsen ompröva dessa regler och föreslå
eventuella ändringar.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
för förvaltning av kommunens stiftelser | 5
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Nr 133
Strategisk samhällsplanering
Bengt Himmelmann
Antagande

OSTADRESS

01 80 Borås

Dnr 2014/KS0666 214
Ert Dnr: BN2014-1530

av detaljplan för Centrum, Kv. Eolus,
Kommunfullmäktige
Kongresshuset
2016-05-26

Dnr 2014/KS0666 214

Antagande av detaljplan för Centrum,
Kv. Eolus, Kongresshuset, Borås Stad

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Syftet med detaljplanen är att omvandla Folkets Hus till ett kongresshus i ett centralt
och väl kollektivtrafiksanslutet läge vilket skapar stora möjligheter till möten och
därmed följer Borås Stads vision, Borås 2025, samt överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling.
Den tillkommande verksamheten kräver enligt rådande parkeringsnorm (från 1998)
ett stort antal parkeringsplatser, något som det inte är möjligt att skapa inom planområdet. I den mobility managementutredning som tillhör detaljplanen konstateras att
det är möjligt genomföra planen utan att tillskapa ytterligare parkeringsplatser och
förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta. Att verka för ett
hållbart samhälle genom ett minskat bilberoende och istället uppmuntra miljövänliga
resor är i linje med Borås 2025 och Borås Stads Miljömål. Med ett genomförande av
de föreslagna åtgärderna i mobility managementutredningen bedöms ett avsteg från
parkeringsnormen vara möjligt.
Borås Stad är överens med Trafikverket om att avvakta med att utnyttja den utökade
byggrätten tills det tydligt framgår att Götalandsbanans framtida sträckning inte påverkar den nya byggrätten. Trafikverket tillstyrker därför att Borås Stad antar detaljplanen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Detaljplanen för Centrum, Kv. Eolus, Kongresshuset, antas
Avsteg från parkeringsnormen godkänns
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta; detaljplanen för Centrum,
Kv. Eolus, Kongresshuset, antas inte.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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BN 2014-1530

Detaljplan för Centrum
Kv. Eolus, kongresshuset
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING
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Sammanfattning
Planen möjliggör byggandet av ett kongresshus vid
Akademiplatsen, där Folkets hus står idag. Utrymmen
ovanför allmän plats ges en byggrätt som möjliggör
att byggnaden kragar ut över allmän plats.
Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och
fasaden mot Akademiplatsen ska återskapas till sitt
ursprungliga utseende.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut

Instans/datum

SAMRÅD

2015-02-02

UTSTÄLLNING

2015-05-18

REVIDERING

2015-06-22

GODKÄNNANDE

2015-07-02

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-
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Planbeskrivning
Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset Borås Stad, upprättad den 22 juni
2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett kongresshus med hög arkitektonisk kvalitet där Folkets
hus står idag. Fasaden mot Järnvägsgatan återskapas
till det utseende som den hade när huset uppfördes.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse (en sammanställning av de
synpunkter som kommit in) och efter granskning
tillkommer 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 Tidigare gällande detaljplan

Tidigare gällande detaljplan för området tillät centrum
och bostäder i samma volym som den beﬁntliga
huskroppen. Planen bestämde även att byggnadens
funktionalistiska utseende skulle återskapas vid en
ändring av byggnaden.
1.4 Kommunala beslut

Kommunstyrelsen uppmanade 2014-10-27§ 465
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen för Kvarteret Eolus. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-11-13 §425 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
1.5 Läge, areal och markägare

Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid Akademiplatsen. Planområdet
avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av
Tryckerigatan. Marken i området ägs av Borås Stad
eller bolag som ägs av Borås Stad.
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2. Bebyggelse
Fastigheten avslutar och utgör entré till rutnätsstaden
och den äldre stadskärnan. Byggnaden har ett öppet,
exponerat läge mot norr. Högskolan tillsammans med
Folkets hus omger Akademiplatsen. Omgivningen i
övrigt består av tätbebyggda innerstadskvarter med
tegelbyggnader från 1920- och 1980-talet utmed
huvudgatan Allégatan. I väster möts Folkets hus av
Robert Nilssons plats som inramas av en nymodernistisk byggnad från 1990-talet.
2.1 Planens påverkan på stadsbilden

Detaljplaneförslaget låser inte husets utseende annat
än att fasaden mot Järnvägsgatan (Akademiplatsen)
ska återskapas. I övrigt ﬁnns endast bestämmelser som
styr den nya byggnadsvolymen.
Byggnaden kommer att tillåtas att kraga ut över Österlånggatan (Robert Nilssons plats) och Tryckerigatan.
Gaturummen kommer i någon mån upplevas smalare.
Mot Akademiplatsen innebär planändringen att funkisfasaden återställs till sin ursprungliga karaktär.
2.2 Bevarande

När beﬁntlig bebyggelse ersätts är det viktigt att föra
ett resonemang om vad som ﬁnns idag och vad det är
som ska tillkomma. I detta fall har Borås Stad bestämt
att byggnadens funktion ska ändras till ett kongresshus. Därför har staden valt att genomföra en arkitekttävling för att hitta ett förslag för hur byggnaden kan
ändras för att motsvara de krav som ställs på en sådan
byggnad.
Planen görs utifrån ett arkitektförslag vars grundtanke är att använda den beﬁntliga byggnaden som en
strategisk resurs. Bevarandet bygger på att huset ska få
ett tredje liv, där bygganden får tillbaka sin användning
som en viktig mötesplats i staden. Arkitekten vill även
genom sitt förslag ta fäste i det självförtroende och de
höga ambitioner som byggnaden utstrålade när den
uppfördes.
Återskapandet av 30-talsfasaden är en av projektets
bärande tankar. Genom att lyfta fram fasaden mot
järnvägen kommer de delarna av fasaden att bevaras
och påminna om byggnadens forna glansdagar. Arkitekturen som läggs till ska ha hög kvalitet.
Visionen om bevarande och byggnadens nya funktion
kommer att tillföra andra värden än de som beskrivs
som kulturvärden, det kommer att påverka känslan
av identitet i Borås på andra sätt och tillföra en ny
mötesplats och ett annat kulturliv än det som ﬁnns i
byggnaden idag.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Den översta bilden visar gestaltningsförslaget. Planens syfte är att tillåta en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet. Den ursprungliga fasaden från
1939 ska återskapas.

Bilden visar beﬁntlig byggnad så som den ser ut idag sett från Skaraborgsvägen.

ANTAGANDE
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Tryckerigatan idag.

Tryckerigatan med volymerna som planen tillåter.
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Allegatan som det ser ut idag.

Allegatan med de volymer som planen tillåter.

ANTAGANDE
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Österlånggatan som det ser ut idag.

Österlånggatan med de volymer som planen tillåter.
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När beﬁntliga byggnader byggs om uppstår en
diskussion om hur mycket av byggnaders ursprung
som ska återskapas och vad som är önskvärt ur till
exempel estetisk och funktionell synpunkt. Eftersom
stora delar av byggnaden rivs är det inte ett bevarande
traditionell mening. Ett bevarande av Folkets hus hade
kunnat innebära att till exempel återskapa fasader
och interiörer för att efterlikna byggnadens ursprung.
Byggnadens kulturvärden är väl dokumenterade och
dess betydelse för Borås kulturliv är stor. Läs mer om
detta under rubrikerna ”Historik och kulturmiljöer”,
”Kulturvärden” samt ”Identitet och sociala värden”.
2.3 Byggnaden

Beläget i stadens centrum, mittemot Högskolan och
i närhet till järnvägsstationen, ﬂera hotell och restauranger i innerstaden, har verksamheten stora möjligheter att utnyttja det centrala läget.
Byggnaden ska vara ett modernt kongresshus präglat
av öppenhet, tillgänglighet, ﬂexibilitet och en hög grad
av funktionalitet. Öppenhet genom att kongresshuset
riktar sig utåt och blir attraktivt för alla konferens- och
kongressarrangörer.
Nivåskillnaderna inom huset omöjliggör användningen som konferenshus med de tillgänglighetskrav
som ställs på en sådan byggnad. Genom att uppföra
en ny byggnad bakom beﬁntlig fasad tas de förskjutna
våningsplanen bort.
2.4 Historik och kulturmiljöer

Fastigheten Eolus 6 bebyggdes med dagens byggnad
år 1938-39 då det nya Folkets hus ersatte äldre trähusbebyggelse i kvarteret. Folkets hus uppfördes i
betong för Byggnadsföreningen Folkets hus i Borås
av byggmästare Oscar Ohlson. För ritningarna stod
boråsarkitekten Gunnar Jonsson. Den stora byggnaden utformades efter funktionalismens stilideal och
innehöll ursprungligen expeditionslokaler för fackföreningar, samlingssalar, biograf och butiker.
År 1963 gjordes en större tillbyggnad mot Allégatan
i sydost efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström.
Samtidigt kläddes hela byggnaden in med bruna
fasadskivor i aluminium. Sannolikt har man vid detta
tillfälle även skalat av den ursprungliga byggnadens
karaktäristiska balkonger. Sammantaget inverkar dessa
åtgärder mycket negativt på arkitekturen. Den ovanligt
påkostade interiören är till stora delar bevarad, men
har i vissa delar också förändrats. Interiöra ombyggnader har gjorts bland annat 1979, - 83, - 86 samt år
2000 då ett antal studentbostäder byggdes. Förutom

tillägget av bostäder fungerar byggnaden idag med
ursprunglig funktion.
Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull
i byggnadsinventering från 1998, gjord av dåvarande
Älvsborgs Länsmuseum. Den ﬁnns upptagen i Kulturmiljöprogram för Borås Kommun vilket antogs av
Kommunfullmäktige, 2001-06-14. Den anses därmed
utgöra en sådan byggnad som avses i PBL 8:13 samt
PBL 8:17, där kulturhistoriska byggnader skyddas.

3. Gator och trafik
Planområdet ligger i Borås stads centrum med stor
närhet till stadens alla funktioner. För att utreda det
faktiska transportbehovet och för att planera för en
framtid där bilen inte är prioritet har en mobility managementstudie gjorts för området.
Mobility management är ett koncept för att främja
hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
Det ﬁnns stora möjligheter att påverka behovet av
transporter och val av färdmedel redan i planeringsskedet genom att aktivt arbeta med mobility managementåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för
att resa med kollektivtraﬁk, cykla eller gå.
Utredningen konstaterar att det redan i dagsläget ﬁnns
bra förutsättningar för att resa med kollektivtraﬁk,
cykla eller gå och som med små medel kan förbättras
ytterligare. Åtgärdspaket har tagits fram för två alternativ med olika antal besökare där målet är att inga
nya parkeringsplatser behöver anläggas. De viktigaste
åtgärderna handlar om tydlig information om resmöjligheterna till Borås och kongresshuset, samt bra
vägvisning för fotgängare till och från Resecentrum.
Andra åtgärder som behöver göras är att forma och
kommunicera en hållbarhetsproﬁl för kongresshuset,
inkl. utbildning av anställda i hållbarhetsfrågor. Det
behöver ﬁnnas mer information på plats om resmöjligheter, t.ex. realtidsskyltar för kollektivtraﬁk, tryckt
och digital information om gång- och cykelvägar,
taxiplatser, mm. Läs mer om vilka avväganden som är
gjorda och vilka scenarion som staden har planerat för
i rapporten (Trivector, 2015-05-18).
3.1 Gångtrafik

Området har god tillgång till gångvägar. Österlånggatan är en gågata som nyligen rustats upp. Kongresshuset omges av rutnätskvarter med breda trottoarer.
Akademiplatsen är ett gångfartsområde, vilket ger
goda möjligheter att röra sig mellan de olika målpunkterna. I mobility managementutredningen föreslås att
gångstråket från stationen görs mer inbjudande.
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3.2 Cykeltrafik

Området har även god tillgänglighet för cykel. Längs
Järnvägsgatan, Yxhammarsgatan och Skaraborgsvägen
ﬁnns cykelväg.
3.3 Busstrafik och bussparkering

Angöring och uppställning av buss och taxi för
besökare sker utefter Södra Nybrogatan. Taxi- eller
färdtjänstbilar kan även angöra över Robert Nilssons
plats och Allégatan.
3.4 Kollektivtrafik

Folkets hus sett från Skaraborgsvägen 1946.

Området ligger nära Resecentrum och det är enkelt
att hitta till platsen från stationsområdet. Gåendes är
sträckan Resecentrum - kongresshuset cirka 650 meter. Förbi kvarteret Eolus går linje 1 med hållplatsen
Högskolan precis vid planområdet. För att åka buss
från stationen krävs ett byte vid Södra torget. Resan
tar 12 minuter.
3.5 Biltrafik och bilparkering

Generellt sätt är centrum fortfarande mycket tillgängligt för bilister och det ﬁnns en stor mängd parkeringsplatser. Borås Stads parkeringsbolag har inom
en radie på 500 meter från kongresshuset cirka 1800
parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten.

Folkets hus nybyggt 1944.

Rivning inför bygget av den andra delen i början av 1960-talet.

Enligt Borås Stads parkeringsnorm ska användningen
kongress ha så mycket parkering att 50 procent av det
maximala antalet besökare ska kunna komma med bil.
Målet är att kunna locka till sig ﬂera stora möten och
stora kongresser. Den vanliga belastningen kommer
att vara cirka 600-700 personer en dag då det är ﬂera
möten. Vid enstaka tillfällen när det är riktigt stora
konferenser kommer besökarantalet att uppgå till cirka
1500 personer inräknat anställda utställare och besökare. Då detta är ovanliga toppar kommer inte parkeringen att dimensioneras efter ett sådant scenario. Läs
mer om hur Borås tänker jobba med traﬁken när de
stora kongresserna i mobility managementutredningen
(Trivector, 2015-05-18). Handikapparkering kommer
att ske längs Robert Nilssons plats.
3.6 Entréer

Mot Järnvägsgatan, Akademiplatsen restaureras den
ursprungliga huvudentrén. Entréer kommer även
ﬁnnas mot Robert Nilssons plats, där läget är soligt
och inte traﬁkerat av bilar. Torget är en välkomnande
yta som ger utställningshallen en naturlig fortsättning
utomhus.
3.7 Angöring, utfarter och varumottagning

Översikt Simonsland och Folkets hus 1944.
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Varuförsörjningen sker fortsatt från Tryckerigatan
som angörs via Allégatan. En kompletterande möjlighet att ta in varor eller utställningar föreslås genom att
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glasfasaden mot Robert Nilssons plats utförs öppningsbar. Denna möjlighet utnyttjas om exempelvis
bilar eller andra skrymmande stora föremål ska tas in i
utställningshallen.
3.8 Götalandsbanan och Älvsborgsbanan

Det pågår en lokaliseringsstudie angående Götalandsbanans framtida sträckning. Kommunen bedömer
att riksintresset för Götalandsbanan inte kommer att
påverkas negativt av planens genomförande.
På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan
och en eventuell sträckning av Götalandsbanan har
en kompletterande riskutredning tagits fram. Läs mer
under punkten 5.

Folkets hus sett från Skaraborgsvägen.

4. Teknisk försörjning
4.1 Vatten, avlopp, dagvatten och värme

Området är anslutet till det kommunala ledningsnätet
för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fjärrkyla.
Ledningar kan komma att behöva ﬂyttas i Tryckerigatan.
4.2 El, tele och avfall

Området är anslutet till el- och teleledningar. För att
få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och
estetisk följas.

Folkets hus från Järnvägsgatan

5. Störningar på platsen som påverkar
planen
5.1 Risk

För området har riskutredningar gjorts, bland annat i
detaljplan för Simonsland - Riskanalys för Simonsland
(Norconsult 2009-09-16). En bedömning har gjorts
av Räddningstjänsten (Serf) för att avgöra huruvida utredningen är relevant även för planområdet.
Utifrån Serfs synpunkter har en uppdaterad rapport
tagits fram (Norconsult, 2015-01-26). Rapporten har
granskats av Serf (Serf, 2014-12-17) och förtydligande
utifrån Serfs synpunkter har gjorts (Norconsult, 201501-26).

Folkets hus från Allégatan

Följande åtgärder föreslås:
•

Friskluftsintag till byggnaden placeras på de sidor
av byggnaden som inte vetter mot järnvägen.

•

Nödutgångar ska ﬁnnas så att utrymning bort
från järnvägen är möjligt.
Interiör inne i Folkhets hus, rikligt utsmyckat med marmor.

ANTAGANDE

11
B 1433

kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

12

B 1434

kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

13

B 1435

kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

Friskluftsintag placeras bort från järnvägen, vilket
minskar sannolikheten att rökgaser mm tränger in i
byggnaden vid en brand på järnvägen.
Nödutgångarna placeras så att utrymning sker bort
från järnvägen, vilket gör att utrymning vid järnvägsolycka kan ske bort från faran.
Dessa två åtgärder ger även effekt vid en olycka på
järnvägen av annan anledning än transporter av farligt
gods. Med de åtgärderna bedöms risksituationen vid
planområdet vara acceptabel utifrån de tillämpade kriterierna. Detta regleras i plan med planbestämmelser.

Bestämmelsen LOKALGATA (CK) visar att gatorna
ska ha kvar sin användning som kommunala gator i
markplan och skapar en byggrätt ovanför gatan (Se
exempel bild sida 15).
7.1.2 Kvartersmark

Bokstäverna CK står för Centrum, Kontor och kongresscenter. Centrumändamål tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker
och samlingslokaler. Bokstaven K tillåter kontor och
kongress.
7.1.3 Utformning

5.2 Buller

Eftersom bostäder inte tillåts genom planändringen
ﬁnns inga riktvärden för buller som kan överskridas.

6. Markmiljö och Geologi
6.1 Geoteknik och vibrationer

Området är bebyggt sedan tidigare. Enligt översiktliga
utredningar för området består marken av isälvssediment och sand. Geotekniska utredningar för
Simonsland och Kv. Sandgärdet bekräftar att stabiliteten generellt tillfredsställande. Förutsättningarna
för Kvarteret Sandgärdet går att överföra på kvarteret
Eolus. Som underlag ﬁnns Geoteknisk utredning kvarteret Sandgärdet (J&W Mark och anläggning, 199906-29). I planbeskrivningen för Simonsland står att
läsa angående Götalandsbanan att de geotekniska och
grundläggningsmässiga förhållandena gör det osannolikt att några kännbara vertikala vibrationer kommer
att uppstå i byggnaderna. I och med att nya byggnader
avses bli uppförda med en tung konstruktion kan även
de horisontella vibrationerna minimeras. Ytterligare
geotekniska utredningar för grundläggandet av den
nya byggnaden i kvarteret Eolus kommer att göras i
samband med bygglovet.

När det gäller bebyggelsens höjd tillåts olika höjder på
olika delar. Den högsta tillåtna höjden står markerad i
en romb.
7.1.4 Byggnadsteknik

För att säkerställa att riskanalysens rekommendationer
följs ﬁnns bestämmelser. Till exempel om att friskluftsintag till byggnaden placeras på de sidor av byggnaden som inte vetter mot järnvägen. Nödutgångar
ska riktas bort från järnvägen. Ventilationen ska även
vara möjlig att stänga av.
Utöver högsta byggnadshöjd får ﬂaggstänger eller
likvärdigt, mindre teknikanläggningar t.ex. hisschakt
och ventilationsutrustning sticka upp.
7.1.5 Varsamhetsbestämmelser

I planen ﬁnns en varsamhetsbestämmelse som är
markerad med k. Den bestämmelsen säger att fasadmaterial ska vara puts som till utseende och kulör
överensstämmer med ursprungliga fasader. Sockelvåning utformas i natursten likt beﬁntligt. Fönster i fasad samt fönsterpartier och huvudentré i sockelvåning
utformas likt ursprungliga vad gäller form, material
och kulör.
7.1.8 Administrativa bestämmelser och planavgift

6.1.1. Fornlämningar/kulturminnen

Det ﬁnns inga fornlämningar inom planområdet.
Planområdet är en del av Borås stads rutnätsstad där
gator, kvarter och platsbildningar i stort sett har kvar
sin ursprungliga struktur.

7. Förklaring av planbestämmelser
På plankartan ﬁnns bestämmelser som visar hur marken får användas.

Genomförandetiden är den tiden under vilken byggherren är lovad att kommunen inte kommer ändra
förutsättningarna för projektet genom att ändra
detaljplanen igen. Planen fortsätter att gälla även efter
att genomförandetiden gått ut, men då kan kommunen välja att göra om planen om förutsättningarna
har ändrats. Informationen om planavgift betyder att
kommunen tar ut en avgift för kostnaden för att göra
planen när byggherren söker bygglov.

7.1.1 Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA ﬁnns vid Tryckerigatan. Den bestämmelsen är satt för att visa att här ska
det vara en vanlig kommunal stadsgata.
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Bilden under visar en 3D skiss över vad planen tillåter. Planen styr utseendet av fasaden mot Aktademiplatsen (Järnvägsgatan).
Bestämmelsen Lokalgata (CK) betyder att marken är lokalgata i markplan och att det ﬁnns en byggrätt för centrum och kontor
ovanför. Högsta tillåtna höjd regleras i hela planområdet.

8. Tidigare ställningstaganden

•

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

•

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtraﬁken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras.

•

Samt att vi ska erbjud näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens
behov och miljöns möjligheter.

8.1. Kommunala dokument
8.1.1. Vision 2025

Planen stämmer väl överens med ﬂera av de strategiska målområden som ﬁnns i Borås Stads Vision 2025.
•

Människor möts i Borås

•

Företagandet växer genom samverkan

•

Livskraftig stadskärna

•

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Kongresshuset blir en mötesplats i centrala Borås som
främjar möten mellan människor och företagande. Det
bidrar även till att locka ﬂer människor till stadskärnan. Goda resvanor och närheten till kollektivtraﬁken
är en viktig förutsättning för kongresshuset.
8.1.2 Översiktsplan

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De spelregler från Borås stads ÖP som ger stöd åt
planändringen är:

De spelregler som inte uppfylls är ”områden med
höga kulturmiljövärden ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som påverkar området negativt”.
8.2 Miljömål

Det mål som ligger närmast tillhands är det nationella
miljömålet God bebyggd miljö där man kan se att etableringen är bra ur transportsynpunkt eftersom det
förutsätter att människor tar sig till byggnaden med
kollektivtraﬁk. Det är mindre bra ur aspekten att det
inte bidrar till att bevara kulturhistoriska byggnader ur
traditionell byggnadshistorisk synvinkel.
Det är positivt ur miljösynpunkt är att byggnaden ska
hållbarhetscertiﬁeras. Kongresshuset kan bli den första byggnaden i Borås som hållbarhetscertiﬁeras.
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9. Avvägningar enligt MB och PBL
I alla planarbeten ska hänsyn tas till de hänsynsregler
som ﬁnns i plan- och bygglagen (PBL). Det ska också
göras en avvägning mellan allmänna intressen och
även motstående intressen samt planens konsekvenser.
Planen ska även ta hänsyn till överlappande lagstiftning i Miljöbalken(MB).
I planen berörs riksintressen för Götalandsbanan och
Älvsborgsbanan. Läs mer under rubriken 3.8 Götalandsbanan och Älvsborgsbanan.
9.1.1 Miljökvalitetsnormer

På platsen överskrids inte miljökvalitetsnormer
(MKN) för buller, luft och vatten. Byggnaden leder
inte till att området får en ökad koncentration av
luftföroreningar. Planen påverkar inte något vattendrag eller avrinning negativt. Planen gör inte heller att
någon störs av buller.
9.1.2 Strandskydd

Enligt Miljöbalken (2009:532) återinträder strandskyddet när en detaljplan inom 100 meter ifrån ett Vattendrag med strandskydd planläggs. Som särskilda skäl
för att upphäva strandskyddet inom planområdet ﬁnns
två särskilda skäl:
1. Kvarteret Eolus har redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. Kvarteret Eolus skiljs från Viskan genom en väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller och annan
exploatering som gör att kvarteret är väl avskilt från
området närmast strandlinjen.

10. Konsekvenser
10.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att planen
inte leder till en betydande påverkan framgår av konsekvensbeskrivningen.
10.2 Störningar som planen ger upphov till

Planen kan ge upphov till en ökning av traﬁk och att
parkeringssituationen i området blir mer ansträngd.
Störningarna ger inte upphov till några behov av
skyddsbestämmelser, utan störningarna bedöms som
acceptabla konsekvenser i en stads centrum.
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10.3 Hållbar utveckling

Placeringen av kongresshuset i stadens centrum med
närhet till kollektivtraﬁk och viktiga målpunkter i staden bedöms bidra till att uppnå Borås Stads vision och
för oss på rätt väg mot en hållbar utveckling.
10.4 Hushållning med naturresurser

En central placering med närhet till kollektivtraﬁk
bidrar till ett minskat transportbehov och ger stor tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtraﬁk, möjlig
fjärrvärmeanslutning och användning av beﬁntliga
tekniska system.
Bebyggelsen bidrar inte med en förtätning eftersom
den ersätter en beﬁntlig byggnad som hade kunnat
sparas.
10.5 Miljö

Planen är positiv för miljömålen om begränsad
klimatpåverkan och att hålla nere körsträcka med bil.
Kulturhistorisk bebyggelse bevaras inte i traditionell
byggnadshistorisk synpunkt.
10.5.1 Kulturvärden

Folkets hus har haft stor betydelse för industristaden
Borås. Byggnaden är mycket värdefull ur samhällsoch socialhistorisk synvinkel. Som helhet har den även
byggnads-, byggnadsteknik- och arkitekturhistoriskavärden. Den har även ett upplevelsevärde utifrån en
konstnärlig och identitetsskapande synvinkel. Folkets
hus och biografen Folkan anses ha ett stort symbolvärde för arbetarstaden Borås. Det kulturhistoriska
värdet förstärks av byggnadens ursprunglighet och
kvalitet i detaljer. Det gäller främst exklusiva materialval i interiören. Byggnadens kulturhistoriska värde
förstärks även av dess sällsynthet såväl nationellt som
regionalt och lokalt. Biograﬂokalen i Folkan är idag
den sista kvarvarande från biografernas storhetstid under perioden 1930-1950. Övriga tongivande biografer
i funktionalistisk stil, Palladium och Saga är idag rivna
eller kraftigt ombyggda. Detta är byggnader som har
spelat en central roll under Borås mest expansiva och
framgångsrika period.
10.5.2 Identitet och sociala värden

Arkitekturstilen funktionalism har varit mycket väl
representerad i Borås. Folkets hus är en av stadens
viktigaste byggnader från denna epok. Folkets hus är
också en symbol för den framväxande arbetarrörelsen
med inﬂytelserika och ekonomiskt starka fackföreningar. Många av Borås invånare har en relation till
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byggnaden. Folkan har erbjudit boråsarna underhållning i form av ﬁlm, konsert och teater. Den har varit
en uppskattad mötesplats under drygt 75 år.
Idag uppskattas möteslokalerna i Folkan av Borås
kulturliv för att lokalerna är billiga och de är några av
de mest bokade möteslokalerna. Billiga lokaler i gamla
byggnader är mycket viktigt för en stads affärsliv och
kulturliv eftersom mångfalden ofta är beroende av lokaler för kapitalsvaga verksamheter. I Borås ﬁnns idag
mycket få lokaler som tillåts vara enkla och äldre med
lägre standard. Dessa lokaler utgör en grogrund för
nyskapande kultur eller andra nystartade verksamheter
innan de blir kommersiellt framgångsrika.

11.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

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

Planavdelningen

Andreas Klingström
Planchef

Kristina Axelsson
planarkitekt

10.5.3 Konsekvenser för barn och ungdomar

Planen berör inga uppväxtmiljöer för barn. Ur ett ungdomsperspektiv är det viktigt att huset bidrar med liv
och rörelse under ﬂera timmar på dygnet eftersom det
befolkar området och bidrar till att stadens centrum är
tryggt att röra sig i under hela dygnet.

11. Administrativa frågor
11.1 Genomförandetid och handläggning

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft. Planen kommer att antas av Kommunfullmäktige.
11.2 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
11.3 Planunderlag

•

Följande utredningar utgör planeringsunderlag:

•

Riskutredning (Norconsult, 2015-01-26).

•

Yttrande över riskutredning (Serf, 2014-12-17)

•

Förtydligande angående riskanalys (Norconsult,
2015-01-26).

•

Geoteknisk utredning kvarteret Sandgärdet (J&W
Mark och anläggning, 1999-06-29).

•

Mobilitetsutredning (Trivector, 2015-05-18).
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset Borås Stad, upprättad 22 juni
2015.

Borås Stad har överlåtit fastigheten Eolus 6 till ett
dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Avtal
angående Götalandsbanan kommer att tecknas mellan
Borås Stad och Traﬁkverket.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

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 avser att möjliggöra ett kongresshus där
Folkets Hus står i dag.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2.5. Avtal

1 kvartalet 2015
2 kvartalet 2015
3 kvartalet 2015
3 kvartalet 2015

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

Detaljplanen omfattar fastigheten Eolus 6 som överlåtits till exploatören, samt del av Innerstaden 1:1 som
ägs av Borås Stad.
3.2. Fastighetsbildning

Om byggrätten som kragar ut över allmän platsmark
utnyttjas kan detta lösas i lantmäteriförrättning genom
servitutsbildning eller 3D-fastighetsbildning.
3.3. Servitut och ledningsrätt

Respektive ledningsägare ansvarar för att säkerställa
eventuella ledningar med servitut eller ledningsrätt.
Ett servitut kan behöva bildas för ett fundament för
en pelare under Tryckerigatan, exploatören ansvarar
för att detta bildas.
4. Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar alla åtgärder på kvartersmark
samt eventuell ﬂytt av ledningar i allmän platsmark.
Exploatören bekostar alla eventuella åtgärder på allmänna gator som krävs för exploateringen. Planavgift
tas ut vid prövning av bygglov.

5. Tekniska frågor
5.1. Vatten och avlopp, värme, el och tele

2.2 Gällande detaljplaner

Genomförandetiden är 5 (fem) 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 Ansvarsfördelning

Borås Stad ansvarar för drift och underhåll av allmän
plats inom planområdet. Exploatören, Industribyggnader i Borås AB, ansvarar för samtliga åtgärder inom
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.
2.4 Huvudmannaskap

Området är anslutet till kommunalt vatten, avlopp,
dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla samt el- och teleledningar. Eventuella anslutningsavgifter bekostas av
exploatören. Eventuellt kommer ledningar att behöva
ﬂyttas i Tryckerigatan, detta bekostas av exploatören.
Om ytterligare ledningar behöver ﬂyttas bekostas
detta av exploatören.
5.2. Trafik

Traﬁksituationen i området har utretts i en Mobility
Management studie.

Markavdelningen
Elisabeth Eickhoff
Markchef

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap
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Utlåtande
Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset, Borås Stad, upprättad 22 juni
2015.
1. Handläggning
Granskning avseende planförslag upprättat den 5 maj
har ägt rum under tiden 20 maj - den 19 juni 2015 och
har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare
har underrättats med brev till samrådet. Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.

2. Sammanfattning
Tio remissinstanser har framfört synpunkter vid granskningen. Tre berörda sakägare inkom under samrådstiden med synpunkter. Eftersom inga nya synpunkter
från sakägarna inkommit under granskningstiden
bedömmer Samhällsbyggnadsnämnden att de är nöjda
med svaren som gavs och att deras synpunkter tillgodosetts. Flera remissinstanser har yttrat sig i samrådet men
inte under granskningen. Samhällsbyggnadsnämnden
utgår ifrån att de är fortsatt positiva till planförslaget.

Remisspart

Yttrat sig

S01

Kommunstyrelsen

ja

S02

Länsstyrelsen

ja

S03

Traﬁkverket

ja

S04

Skanova

-

S05

Fritids- och folkhälsonämnden

ja

S06

Lokalförsörjningsnämnden

ja

S07

Borås Energi och Miljö

-

S08

Vattenfall

-

S09

Försvarsmakten

-

S10

Lantmäterimyndigheten

-

S11

Västtraﬁk

ja

S12

Kulturnämnden

ja

S13

Tekniska

ja

S14

Borås City Samverkan AB

-

S15

Miljö- och konsumentnämnden

ja

S16

Stadsdelsnämnd norr

-

S17

Borås Elnät

ja

Sakägare

S18

Apollo 5

S19

Akademiska hus

-

S19

Högskolan

-

Övriga

S20

Nätverket för bevarande av Folkhets hus

-

En övrig intressent inkom med synpunkter mot förslaget under samrådet. Närverket för bevarandet av Folkets
hus är inte en berörd sakägare och därmed ﬁnns inga
kvarstående synpunkter som ej har tillgodosetts.
3.1 Remisspart

2.1 Ändringar av planförslaget

Antagandehandlingen innebär inga förändringar gentemot granskningshandlingen.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
•

att godkänna utlåtandet som sitt eget samt

•

att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med granskningen
redovisas och kommenteras nedan. Vissa av synpunkterna har sammanfattats för att skapa en enklare
överblick.

S01 Kommunstyrelsen

En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i
ett centralt och väl kollektivtraﬁksanslutet läge skapar
stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads
vision, Borås 2025, samt överensstämmer väl med en
hållbar stadsutveckling.
Kommunstyrelsen noterar att avsteg från Borås Stads
parkeringsnorm görs i detaljplanen. I den till planen
tillhörande mobility managementutredningen konstateras att det är möjligt genomföra planen utan att
tillskapa ytterligare parkeringsplatser och förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detaljplanen för kv Eolus.

ANTAGANDE
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S02 Länsstyrelsen

S05 Fritids- och folkhälsonämnden

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Nämnden vill ännu en gång understryka vikten av
tydlig skyltning, inbjudande omgivning och bra beläggning av stråket som leder från Centralstationen till
Kongresshuset. Man kan även öka antalet cykelparkeringar och överväga att anlägga cykelbroar, för att på
ett enkelt sätt kunna ta sig med mellan områdena runt
järnvägen.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i
allt väsentligt beaktats.
S03 Trafikverket

Traﬁkverket har tidigare yttrat sig i ärendet i samrådsskedet. Traﬁkverket framförde då att vi inte
utesluta att byggnaden kan komma att beröras av den
framtida höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Vi
förutsätter fortfarande att ett avtal mellan Traﬁkverket
och kommunen tecknas som garanterar att kommunen får stå för den ekonomiska risken för den fördyring som byggandet av kongresshuset skulle kunna
innebära för projektet Ny stambana mellan Stockholm och
Göteborg. Avtalet ska vara påskrivet innan detaljplanen
antas.
Planområdet ligger centralt i staden Borås. Här ﬁnns
goda möjligheter att minska andelen resor med bil.
Det är positivt att kommunen tagit fram en Mobility
Managementstudie för att utnyttja denna möjlighet
att gå, cykla eller resa med kollektivtraﬁk till området. I studien beskrivs förslag på åtgärder för att öka
andelen som tar sig till Kongresshuset till fots och
med cykel. Det är dock en brist att man inte skapar
möjlighet för cykelparkering vid Kongresshuset, då
avsaknad av parkering minskar attraktiviteten att ta sig
med cykel. I övrigt är det många bra åtgärder föreslås i
studien och vi hoppas att åtgärderna genomförs, så att
andelen som tar sig med bil till området kan minska.
I övrigt hänvisar vi till tidigare lämnat samrådsyttrande, daterat 2015-02-26.
Kommentar

Avtal kommer att tecknas. Cykelparkering kommer att
ﬁnnas.
S04 Skanova

-

Möjligheterna för invånarna att göra hälsosamma val
och välja miljövänliga transporter ökar genom att man
underlättar för gång-, cykel- och kollektivtraﬁk. Bra
belysning av såväl stråken till Kongresshuset som i
närmiljön runt huset, är viktig ur ett trygghetsperspektiv.
I syfte att skapa en tryggare traﬁkmiljö i närområdet
kan man undersöka möjligheten till en direktlinje med
buss till Kongresshuset.
Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att skyltning
samt övriga åtgärder som föreslås i mobitymanagementutredningen är viktiga och skickar synpunkterna
vidare till Kongresshusets styrgrupp för att verkställa
utredningens förslag.
S06 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
förslagna detaljplanen.
S07 Borås Energi och Miljö

S08 Vattenfall

S9 Försvarsmakten

S10 Lantmäterimyndigheten

S11 Västtrafik

Vi hänvisar till vårt tidigare svar och vill påminna om
vikten av att framkomligheten för kollektivtraﬁken säkerställs och förbättras både under byggtid och efteråt.
I övrigt har vi inga synpunkter.
Kommentar

Synpunkterna om framkomligheten för kollektivtraﬁken under byggtiden hänvisas till tekniska förvaltningen och byggherren.
S12 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
S13 Tekniska

Detaljplanen tillstyrkes.
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S14 Borås City Samverkan AB

S19 Högskolan

-

-

S15 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämndens synpunkter från
samrådet har tillgodosetts. I Mobilitetstudien ﬁnns det
ﬂera bra förslag på åtgärder för att hantera den mängd
kommande besökande utan att ta ytterligare yta i
anspråk till parkering.
Det bör följas upp att åtgärderna genomförts och det
bör därför framgå vem som ansvarar för det i planhandlingarna.
Det bör också framgå i planhandlingarna om parkeringsköp av de platser som samnyttjas är aktuellt.

3.3 Övriga
S20 Nätverket för bevarande av Folkhets hus

-

Planavdelningen
Andreas Klingström
planchef

Kristina Axelsson
planarkitekt

Kommentar

Vem som ansvar för åtgärderna styrs ej i planen. Det
är upp till styrgruppen för Kongresshuset att åtgärderna i studien genomförs. Frågan om ett symboliskt
parkeringsköp är också en fråga för styrgruppen.
S16 Stadsdel Norr

S17 Borås Elnät

Elnätet invid kv. Eolus klarar nuvarande elanslutning.
Vid en utökning av servisanslutningen i kv. Eolus
måste elnätet förstärkas med en ny transformatorstation i området. Beakta lång handläggningstid för en ny
transformatorstation speciellt vid placering i innerstan.
Borås Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i
god tid om en utökning av servisanslutningen kommer att ske. Eventuell ﬂytt av beﬁntliga ledningar
bekostas av initiativtagaren.
Stadsnät
Stadsnät har ﬂera ledningar i området, inklusive
anslutning till fastigheten. Eventuell ﬂytt av dessa
ledningar kommer vara svårt då detta är ett av våra
huvudstråk, väldigt många kunder berörs.
Om så ändå blir fallet, förutsätter vi att kontakt görs
med oss i mycket god tid före byggstart. Initiativtagare
står för alla kostnader.
Kommentar

Synpunkterna har vidarebefordrats till exploatören.
3.2 Sakägare
S17 Apollo 5

S18 Akademiska Hus AB

-
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Förord

Trivector Traffic har fått i uppdrag av Borås Stad att ta fram underlag till hur ett
hållbart resande till kongresshuset ska säkerställas och hur behovet av nya
parkeringsplatser ska minimeras. Utredningen ska vara ett underlag till
detaljplanearbetet och biläggas detaljplanen.
Kontaktperson i Borås Stad har Kristina Axelsson, planarkitekt på
Samhällsbyggnadsförvaltningen varit. På Trivector har utredningen genomförts
av Caroline Mattsson, projektledare, medarbetare Alexander Börefelt och Jesper
Nordlund samt Karin Neergaard som har kvalitetsgranskat rapporten.

Göteborg, juli 2015
Trivector AB
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Sammanfattning

Den här mobility management-studien (MM) ska vara ett underlag till en
detaljplan för kvarteret Eolus där syftet är att möjliggöra byggandet av ett
kongresshus där Folkets hus står idag. Studien ska utreda hur ett hållbart resande
kan säkerställas till och från kongresshuset. Förslag på åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för att gå och åka kollektivt har tagits fram med målet om att
inga nya parkeringsplatser ska anläggas.
Åtgärdsförslag har tagits fram för två olika alternativ med antaganden om antalet
besökare till kongresshuset. Åtgärderna har därefter effektbedömts utifrån
uppgifter och erfarenheter från andra projekt och lokala förutsättningar och
tillämpningar för Borås. Bedömningarna är behäftade med osäkerheter men ger
en indikation på möjligheterna med att skapa ett hållbart resande till
kongresshuset.
Åtgärdsförslagen är en blandning av informationsåtgärder för att påverkar
besökarens resa innan den börjar, t.ex. information om hur man ska resa till Borås
och till kongresshuset, åtgärder som förbättrar gånginfrastrukturen och tydliggör
gångstråken med vägvisning, samt åtgärder som gör det mer attraktivt att resa
med kollektivtrafik, t.ex. ökad turtäthet med direktlinjer och rabatterade biljetter.
Parkeringsbehovet utgår ifrån Borås Stads parkeringsnorm som säger att 50 %
av besökarna till samlingslokaler ska erbjudas en parkeringsplats. Detta är en hög
andel, högre än parkeringstalet i flera andra städer i Sverige. En mer rimlig ansats
för Borås kongresshus, utifrån det centrala läget och de goda förutsättningarna
att gå och åka buss, är parkeringstal på 0,25-0,3 parkeringsplatser per besökare.
Enligt den parkeringsbeläggningsstudie som genomförts i samband med
utredningen finns det en ledig kapacitet i omkringliggande
parkeringsanläggningar på ca 250 platser.
Alternativ 1: 700 samtidiga besökare, vilket innebär att högt räknat 350
parkeringsplatser behövs, med följande åtgärdsförslag:






Information från kongresshusets personal om hur man reser hållbart
Information på plats i foajén, t.ex. realtidsskyltar som visar bussavgångar
Hållbarhetsprofil för kongresshuset
Förbättrat gångstråk och vägvisning
Samnyttjande med befintlig parkering

Med dessa åtgärder finns det risk för ett underskott på parkering i området på ca
30 platser. Genom att öka omfattningen av information till mötesarrangörer och
besökare om att inte anlända med bil finns det möjligheter att nå målet. Med
tanke på den lediga kapaciteten i omkringliggande parkeringsanläggningar samt
att parkeringsbehovet är högt räknat, finns det ändå stor potential till att nå målet.
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Alternativ 2: 1000 samtidiga besökare, vilket innebär att högt räknat 500
parkeringsplatser behövs, med följande åtgärdsförslag:








Information från kongresshusets personal om hur man reser hållbart
Information på plats i foajén, t.ex. realtidsskyltar om bussavgångar
Hållbarhetsprofil för kongresshuset
Förbättrat gångstråk och vägvisning
Utökat kollektivtrafikutbud
Rabatterad kollektivtrafik och kombinerade evenemangs-resebiljetter
Samnyttjande med befintlig parkering

Med dessa åtgärder uppfylls troligen målet om att inte anlägga nya
parkeringsplatser, särskilt med tanke på att parkeringsbehovet är högt räknat.
Eftersom antalet besökare är större är också målgruppen som kan påverkas större,
vilket gör att åtgärdsinsatserna får större genomslag.
Båda alternativen förutsätter att mycket arbete läggs ner för att åtgärderna ska
bidra till att uppfylla målet. Samarbete krävs mellan Borås Stads berörda
förvaltningar, parkeringsbolaget, kongresshusets hyresgäst, m.fl. för att skapa ett
hållbart resande.
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1. Bakgrund

Detta är en mobility management-studie (MM) som ska vara ett underlag till en
detaljplan för kvarteret Eolus där syftet är att möjliggöra byggandet av ett
kongresshus där Folkets hus står idag. Studien ska utreda hur ett hållbart resande
kan säkerställas till och från kongresshuset.
Syftet med MM-studien är att den ska utgöra ett underlag med förslag på hur
bilresandet till kongresshuset kan hållas så lågt att inga parkeringsplatser behöver
anläggas.
Utredningen har utgått ifrån de förutsättningar för att resa som finns idag kring
platsen och i centrala Borås. Kontinuerlig förankring har genomförts med aktörer
under utredningens genomförande. Startmöte hölls med representanter från
Boråsborås, Borås Stads parkeringsbolag och Tekniska förvaltningen. Därefter
samlades till ett möte för att sätta ambitionsnivå och diskutera mål för
utredningen där även representanter från Strategisk planering,
Miljöförvaltningen och byggherren IBAB deltog tillsammans med ovan nämna
aktörer. Fastighetsägare till omkringliggande fastigheter, Borås cityhandel,
övriga berörda förvaltningar, privata parkeringsbolaget Kanico, kommunala
parkeringsbolaget, m.fl. bjöds in vid en slutpresentation för att diskutera
föreslagna åtgärder och komma med synpunkter och förslag på MM-utredningen.

1.1

Mobility Management

Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan som handlar om att
främja hållbara transporter genom att förändra resenärers resmönster och val av
färdmedel. En ofta använd definition av mobility management är ”mjuka
åtgärder för att påverka resan innan den börjar”. Det innebär ofta ett
kostnadseffektivt sätt att öka andelen hållbara resor. Särskilt effektivt har det
visat sig vara när det genomförs i kombination med fysiska åtgärder eftersom
åtgärderna gör att infrastrukturen används mer effektivt.
Grundläggande för mobility management är användningen av mjuka åtgärder,
såsom information och kommunikation, organisation och samverkan, samt
marknadsföring. Exempel på vanligt förekommande åtgärder är cykelkampanjer,
service för gående och cyklande, resplaner för verksamheter, rabatterad
kollektivtrafik, resfria möten, etc.

1.2

Upplägg och avgränsningar

Utredningen har strukturerats enligt följande upplägg:
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Förslag på mål för resandet
Åtgärder som bidrar till att uppfylla målen om ett hållbart resande

Studien har endast fokuserat på framtida besökares resor, inte de anställdas resor.
Ytterligare avgränsningar är att anställda och besökare till högskolan och
verksamheter inom Simonsland inte har tagits med. Det finns goda skäl att
studera möjligheterna för hållbart resande för anställda och besökare till
omgivande verksamheter framöver i syfte att knyta samman området än mer med
centrala Borås.

B 1451

kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

3
Trivector Traffic

2. Nuläge och förutsättningar för resande till
platsen

2.1

Kongresshusets förutsättningar enligt detaljplanen

Det nuvarande Folkets hus i kvarteret Eolus ska byggas om till ett funktionellt
kongresshus. Kongresshuset avses kunna hålla minst tre stora möten per år med
ca 800 personer per möte, 12 större möten med ca 250 deltagare, 18 normalstora
möten med ca 150 deltagare och 30 mindre möten med ca 100 personer per möte.
Aktiviteter kommer att finnas både dag- och kvällstid, med huvudsakligen
konferens- och mötesaktiviteter under dagen och teater och konserter på kvällen.
Kapaciteten för kongresshuset kommer enligt detaljplanen att vara 1 500
samtidiga besökare.
Enligt den gällande parkeringsnormen för Borås Stad ska 50 % av besökarna till
användningsområdet kongress ha tillgång till bilparkering. Med 1 500 samtidiga
besökare ger det 750 bilparkeringsplatser.
Kongressanläggningen väntas ha relativt låg arbetstäthet med ca 5-6 fast
anställda. Vid större event kan ytterligare ca 200 anställda finnas i byggnaden.

2.2

Kongresshusets lokalisering

Planområdet för kongresshuset är centralt beläget vid korsningen Järnvägsgatan
och Allégatan vid Akademiplatsen. Platsen markerar början av
stenstaden/rutnätsstaden i centrala Borås. Vägnätet söder om planområdet har
stadskaraktär med breda trottoarer och hastighetsdämpade åtgärder för
fordonstrafik. Denna nordliga del av centrum är relativt kuperad med sluttningar
ner mot Viskan i väster.
Platsens centrala läge ger korta avstånd till viktiga punkter som Borås
resecentrum (700 m), Södra torget (600 m) och Stora torget (400 m). Borås
högskola med 13 000 studenter och drygt 700 anställda är granne med
kongresshuset. I omgivningen finns även flera andra arbetsplatser.
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Figur 2-1

2.3

Planområdets läge i staden. Röd punkt = planområde, vit = Borås resecentrum, mörkblå =
högskolan, ljusblå = Simonsland & Textilhögskolan, ljusgrön = Stora torget, mörkgrön =
Södra torget. Karta: Google Maps.

Målgrupper och hur de reser

Maxkapaciteten för kongresshuset beräknas till 1 500 besökare. Vid de flesta
tillfällen kommer antalet besökare vara markant lägre, även om flera möten
överlappar varandra.
Det finns mycket få uppgifter om resande i Borås Stad, både hur invånarna reser
och hur besökarna reser. I den här utredningen ligger fokus på besökarnas resor.
Som utgångspunkt har antaganden gjorts utifrån erfarenheter från andra
kongresshus i Sverige, då det antas att besökarna till Borås kongresshus kommer
resa på liknande sätt som besökare till andra städers kongresshus.
Målgruppen för Borås kongresshus är till största delen affärsresenärer för
konferenser och möten. För kvällsaktiviteter är målgruppen i första hand boende
i Borås med omnejd. Tre olika målgrupper har identifierats och följande
resmönster har antagits om inga åtgärder görs:
Besökare till flerdagarskonferenser. Dessa gäster kommer relativt långväga ifrån
och reser i huvudsak till Borås med buss, tåg och taxi. Deras första anhalt är
B 1453
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resecentrum eller det hotell där de stannar över. Från resecentrum eller hotellet
rör de sig till största delen till fots eller med stadstrafiken. Resor med cykel är
generellt få. De reser oftare i grupp tillsammans med kollegor. De besökare som
anländer med bil parkerar i anslutning till hotellet.
Besökare till endagarskonferenser och möten. Dessa personer kommer till största
delen från Västra Sverige och Borås omnejd. De anländer i stor utsträckning med
buss eller tåg till resecentrum. Något fler besökare än gruppen ovan anländer i
privat bil. Antalet passagerare per bil antas vara relativt lågt, under 2 personer
per bil. Deras första anhalt är resecentrum eller ett parkeringshus i nära
anslutning till kongresshuset. Från resecentrum går de eller tar taxi. Andelen som
cyklar är generellt låg.
Besökare till kvällsaktiviteter. Detta är personer som till största delen bor i Borås
eller grannkommunerna. De anländer i hög utsträckning med privat bil, ofta i
sällskap med minst två personer per bil. I viss mån antas de även resa med lokaleller regionbuss, samt med cykel. Deras första anhalt är ett parkeringshus i nära
anslutning till kongresshuset eller någon av kollektivtrafikknutpunkterna
varifrån de går till fots.
Anställda vid kongresshuset. Det kommer finnas 5-6 heltidsanställda och ca 200
personer på lönelista som kallas in till evenemang. De anställdas resor har inte
behandlats i den här MM-utredningen. För att de anställda inte ska belasta
biltrafiksystemet och befintliga parkeringsanläggningar rekommenderas att en
plan för resandet tas fram.

2.4

Förutsättningar att resa

Till fots och cykel
Möjligheterna att färdas till fots och med cykel är goda kring planområdet.
Separerade cykelbanor finns utmed Järnvägsgatan, Sven Erikssonsgatan,
Skaraborgsvägen samt Yxhammarsgatan, se Figur 2-1. I övrigt färdas cyklister i
blandtrafik. Gångvägarna i centrala Borås skapar ett finmaskigt nät med breda
trottoarer. Delar av Allégatan samt Akademiplatsen, utmed Järnvägsgatan
mellan den norra högskolebyggnaden och planområdet, är ett gångfartsområde.
Den stenbelagda ytan kopplar samman högskoleområdet med centrum genom
Allégatan och Österlånggatan.
Restiderna till fots och med cykel mellan planområdet och ett par utvalda
målpunkter listas i tabellen nedan. Uppskattningen av restid för cykel respektive
till fots grundar sig på att cyklisten färdas i 12 km/h och fotgängaren i 5 km/h.
En hastighet på 12 km/h för cykel är relativt lågt räknat. Det baseras på att
cyklisten färdas i stadsmiljö med flera stopp på vägen.
Tabell 2-1 Reslängd och restider för fotgängare och cyklister till målpunkter i Borås.
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Målpunkt

Reslängd [m]

Restid, gång [min] Restid, cykel [min]

Borås resecentrum

700

8

4

Stora torget

400

5

2

Södra torget

600

7

3
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Gångstråket mellan resecentrum och kongresshuset längs med järnvägsspåren
uppfattas som en relativt tråkig gångmiljö med karaktär av bakgata. Fotgängare
måste även korsa gatan för att sedan korsa igen, eftersom det bara finns gångbana
på ena sidan av Sven Erikssonsgatan, vilket är ologiskt och minskar
attraktiviteten.
En inventering av parkeringsmöjligheter för cyklar i Borås tätort genomfördes år
2013. Studien visade att det vid högskolans lokaler finns 500 tillgängliga platser
men enbart 135 var belagda. Dock var det stora skillnader mellan olika cykelställ
där några var överfulla. Detta tyder på att placeringarna inte är optimala.
Vid resecentrum är beläggningen på cykelparkeringarna generellt hög och
inventeringen pekar på att de behöver utökas. Nyligen anlades ett nytt bemannat
cykelgarage vid resecentrum vilket har använts flitigt. Inom centrumringen
visade inventeringen att cykelställen står relativt glest och att det ofta finns lediga
platser.

Kollektivtrafik
Borås har mycket bra kollektivtrafikutbud till Göteborg med minst 20minuterstrafik med buss från resecentrum. I högtrafik är det 10-minuterstrafik
eller tätare. Med tåg finns anslutningar mot Göteborg, Varberg, Alvesta/Kalmar
samt Herrljunga.
I direkt anknytning till planområdet ligger hållplatsen Högskolan där
stadsbussarna 1, 3, 7 och 31 stannar, se figur 2-2. Turtätheten varierar under
dygnet. Under högtrafik trafikeras hållplatsen med 6-minuterstrafik och under
lågtrafik med 15-minuterstrafik. Hållplatsen är tillgänglighetsanpassad och
plattformen klassificeras som grön standardnivå, det vill säga den högsta nivån.
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Högskolan

Hötorget

Resecentrum
Södra
Torget

Figur 2-2

Resväg med buss mellan högskolan och utvalda målpunkter i Borås.

Som beskrivet ovan ligger Borås resecentrum 700 meter från kongresshuset.
Därmed är planområdet strategisk väl beläget med nära kopplingar till både
regional som lokal kollektivtrafik. I Tabell 2-2 listas restiden med buss från
kongresshuset till var och en av de utvalda målpunkterna. Som resenär kan man
enbart resa med linje 31 mellan resecentrum och högskolan utan byten. Dock
trafikerar linjen sträckan enbart under högtrafik på förmiddag och eftermiddag.
Övriga tre linjer kräver byte på Södra torget vilket gör att restiderna för buss
generellt sett är längre från resecentrum till kongresshuset än med både cykel och
gång. Medelhastigheten för buss är enligt tidtabell 19 km/h.
Tabell 2-2 Restider för kollektivtrafikresenärer mellan kongresshuset och målpunkter i Borås inkl.
väntetid och gångsträcka.
Målpunkt

Restid [min]

Sträcka att gå
[meter]

Antal byten

10-18

50

1

Stora torget (hpl. Hötorget)

6

350

0

Södra torget

3

50

0

Borås resecentrum*

* Mellan resecentrum och Södra torget trafikerar linjerna 2, 5, 6 och 8.
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Bil och parkering
Centrala Borås är generellt sätt mycket tillgängligt för biltrafik. Stora delar av
centrum har dock gångfartsgator där alla färdmedel ska hålla en fotgängares
hastighet. I kartbilden nedan visas med cerise linjer de sträckor där gångfart
gäller. På resterande gator gäller maximalt 50 km/h. Även de viktiga
målpunkterna resecentrum, högskolan, Stora torget och Södra torget är
utmarkerade.

Figur 2-3

Gatunät i centrala Borås där bilar kan färdas (cyanfärgad linje) och gångfart (cerise linje).
Utpekade målpunkter: Borås resecentrum (vit), högskolan (mörkblå), Simonsland &
Textilhögskolan (ljusblå), Stora torget (ljusgrön) och Södra torget (mörkgrön).

Det finns även mycket god tillgång till parkering för bilar i staden. En inventering
har genomförts av befintliga parkeringsplatser i parkeringsanläggningar inom en
radie av 500 meter från kongresshuset, se Figur 2-4. Där finns idag cirka 1 800
parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten som drivs av Borås kommuns
Parkerings AB1. Dessutom byggs parkeringshuset Kungsbron om och kommer
när det är färdigt ha 272 platser. Valet av 500 m har gjorts för att likställa
gångavståndet till parkering med det till kollektivtrafikknutpunkterna. Det är ett
förhållandevis långt gångavstånd som ändå bedöms vara realistiskt för större
evenemang och med tanke på att kollektivtrafikutbudet är bra.
Parkeringsbolaget har inför föreliggande utredning (våren 2015) genomfört en
mindre beläggningsstudie som visar att den genomsnittliga beläggningen för alla
parkeringsplatser inom 500 m från kongresshuset är 80 % under förmiddagar och
63 % under eftermiddagar. Efter klockan 18 minskar beläggningen markant.
Fördelningen är relativt ojämn med några parkeringsanläggningar som har över
1

Det finns även allmän parkering på gatumark som inte är medtagen i studien. Den är tidsbegränsad och
bedöms därför inte vara relevant som evenemangsparkering.
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95 % beläggning och andra som har under 70 % på förmiddagen, se Tabell 2-3
för mer information. Sedan Simonsland öppnade efter upprustningen år 2013 har
beläggningen ökat generellt och framförallt på parkeringshuset Nybron (den
parkeringsanläggning som ligger närmast), se den grönmarkerade anläggningen
i figur 2-4.
Beläggning är förhållandet mellan totalt antal tillgängliga platser och antal
belagda platser. 80 % beläggning innebär alltså att 80 % av platserna är upptagna
vid just det tillfället, eller att 20 % av platserna är lediga. Teoretiskt innebär det
att det finns 360 platser lediga på förmiddagen i det studerade området. I
praktiken är det dock färre. Normalt uppstår så kallad söktrafik (extra resväg då
man letar parkeringsplats) vid 80-85 % beläggning, vilket innebär att man inte
ser en ledig plats direkt när man kommer in på parkeringen utan man för köra
runt lite. P-In system, system som hänvisar till lediga parkeringsplatser i entrén,
höjer denna nivå. Det är svårt att få högre beläggning än 95 % för att det då
upplevs som fullt (beroende på hur länge bilarna står parkerade). I och med att
anläggningarna är så pass utspridda som de är idag upplevs det som mer fullt och
söktrafiken är troligtvis också hög.

500 meter

Figur 2-4
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Placering av parkeringsplatser inom 500 meter från kongresshuset. (Blå=P-plats, röd=Endast
hyrplatser & grön=P-plats samt elladdplats.) Källa: Borås kommuns Parkerings AB.
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Tabell 2-3 Beläggningsstudie av parkeringsplatser inom 500 meter från kongresshuset. Källa: Borås
kommuns Parkerings AB.
Parkeringsplats

Antal platser

Beläggning FM

Beläggning EM

Viskastrandsgymnasiet

104

84 %

92 %

Borås Öfwre

23

78 %

13 %

Högskolan

108

94 %

39 %

P-huset Nybron

185

96 %

52 %

Gjutaren

380

73 %

57 %

Bangården

140

91 %

60 %

Krokshallsberget

79

65 %

73 %

Viskaholm

26

73 %

62 %

Krokshall

54

56 %

76 %

Krokshallstorget

47

79 %

68 %

Elektra

59

83 %

73 %

Posthuset

7

100 %

57 %

Midasgaraget

93

70 %

61 %

Midasterassen

13

100 %

100 %

Hugin

37

97 %

73 %

Nornan

51

55 %

63 %

Övre Nornan

53

70 %

85 %

Valhall

76

90 %

72 %

De parkeringsanläggningar som ligger närmast kongresshuset, inom 200 m, är Phuset Nybron, Borås Öfwre, Högskolan och Elektra med sammanlagt 375
parkeringsplatser. I nära anslutning till högskolan ligger en anläggning som drivs
av Kanico, där enbart tillståndsparkering gäller. I några av de allmänna
parkeringsanläggningarna finns det också möjlighet att köpa särskilda tillstånd.
Dessa nyttjas till stor del som arbetsplatsparkeringar.

På de flesta av parkeringsanläggningarna inom 500 meter från
kongresshuset är det tillåtet att parkera i maximalt 1 dygn, med några
undantag. Avgiften per timme under dagtid, 09-18, varierar mellan 4 och 20
kr och på enbart tre anläggningar finns möjligheten att hyra en bilplats på
månadsbasis, se Tabell 2-4. På nästan samtliga 18 anläggningar är taxan
lägre under natten då den varierar mellan 1-4 kr/h. Kostnaden för parkering
över tid styr i stor utsträckning hur ofta och hur länge en bil står parkerad.
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Tabell 2-4 Villkor för parkeringsanläggningar inom 500 meter från kongresshuset.
Parkeringsplats

Maxtid [tim]

Avgift dagtid
[kr/tim]

Hyra/månad [kr]

Viskastrandsgymnasiet

24

4

-

Borås Öfwre

24

15

-

Högskolan

24

8

-

P-huset Nybron

2 dygn

10

700-800

Gjutaren

24

20

-

Bangården

24

4

-

Krokshallsberget

7 dygn

6

400

Viskaholm

24

8

-

Krokshall

24

10

-

Krokshallstorget

2

10

600

Elektra

24

10

-

Posthuset

1

20

-

Midasgaraget

24

18

-

Midasterassen

24

20

-

Hugin

24

10

-

Nornan

24

10

-

Övre Nornan

24

10

-

Valhall

24

10

-

Öster om centrala Borås har kommunen reglerat parkeringsmöjligheterna delar
av området Östermalm genom att minska gratisparkeringen och införa
boendeparkering. Liknande åtgärder planeras längre norrut i Östermalm.

2.5

Mål- och styrdokument i Borås

Borås vision 2025
Det finns tre strategiska målområden i Borås vision som har direkt beröring till
ett nytt kongresshus och resandet till det.
Det första målområdet är: Människor möts i Borås
Strategierna innebär att människor möts i spontana och planerade möten och
utbyter kunskap, erfarenheter och insikter. Nya mötesplatser skapas som
påverkar utvecklingen av staden.
Målområde 4 i visionen är: Livskraftig stadskärna
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En attraktiv stadskärna är levande under dygnets flesta timmar med en blandning
av boende, handel och upplevelser. En av strategierna är att mötesplatser ska
utvecklas i stadsrummet. En annan att göra delar av stadskärnan bilfri och låta de
kollektiva färdmedlen dominera. Det ska även vara lätt för människor att förflytta
sig inom staden.
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Målområde 6 är: Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Skapa goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer för att
minska miljöbelastningen. Strategierna ska stimulera miljövänliga resvanor både
inom staden, kommunen och utifrån. Det ska vara lätt att förflytta sig till fots och
till cykel och fler ska resa med kollektiva färdmedel. Samverkan med Göteborg
och övriga Västsverige ska utvecklas så att fler får snabba, pålitliga och hållbara
transporter.

Borås Stads miljömål
Borås Stad har antagit miljömål för tidsperioden 2013-2016. Två övergripande
mål är intressanta för utredningen:




Energianvändningen ska bli mer effektiv,
med etappmålet:
 Minska energianvändningen med 15 % jmf med 2009
Minskad miljöpåverkan från trafiken,
med etappmålen:
 Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
 Bättre infrastruktur för cykling
 Det finns laddstationer för elbilar

Etappmålen följs av åtgärder och plan för uppföljning.

Trafikstrategi och parkeringsnorm
Borås Stad saknar strategiska dokument såsom trafikstrategi, cykelstrategi,
parkeringspolicy, mm. Det saknas även information om färdmedelsfördelning.
Parkeringsnormen, från 19982, anger att för ”samlingslokaler” under vilken
kongresshuset faller är behovsparkeringstalet 50 % av normalt besöksantal eller
15 % av maximalt besöksantal. I parkeringsnormen finns även en
samnyttjandenorm för Borås centrum där en reducering med 30 % av
parkeringsbehovstalen är möjlig.
För samlingslokaler behöver maxbehovet vara dimensionerande endast om det
ofta förekommer. Normalbehovet kan vara dimensionerande om maxbehovet
bara inträffar någon enstaka gång per år och lite "vild" parkering då inte bedöms
ge allvarliga olägenheter och trafiksäkerhetsrisker för omgivningen.
Samnyttjandemöjligheterna och möjligheterna till gatuparkering blir avgörande
för hur man i det enskilda fallet kan klara maxtillfällena och om de behöver vara
dimensionerande för kraven.

2.6

Framtida förändringar

Borås Stad arbetar med flertalet parallella planer gällande förtätning av bostäder,
verksamheter samt skapa ett mer hållbart trafiksystem i Borås tätort.

2

Parkeringsnorm 335:7, fastställd av kommunfullmäktige 1998-06-11.
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Campus 2025
Högskolan i Borås har tillsammans med Akademiska Hus tagit fram en
visionsplan för campusområdet, ”Campus 2025”. Visionen är att utöka
campusområdet med fler byggnader och stärka kopplingarna med centrala Borås.
Idag finns 5 800 helårsstudenter på Högskolan i Borås och uträkningar baserat
på visionen visar att antalet studenter kommer att öka till omkring 7 500. Även
inom forskningsområdet är ambitionen att växa avsevärt jämfört med dagens
cirka 700 anställda.
I visionsdokumentet pekas Allégatan och vägen från Resecentrum ut som
naturliga och viktiga stråk till högskolan. Strävan mot ett hållbart campus
innefattar även en strävan mot fossilfri mobilitet.

2.7

Sammanfattning av förutsättningarna

Följande förutsättningar ligger till grund för förslagen på åtgärder:

Lokalisering




Kongresshusets läge i centrum är en fördel för resande med gång, cykel
och kollektivtrafik.
Viktiga målpunkter för besökare, t.ex. resecentrum, hotell, Stora torget
och Södra torget ligger inom gångavstånd.
Närheten till högskolan stärker attraktiviteten för den delen av centrum.

Gång



Gångvänliga ytor utanför kongresshuset stärker viljan att gå.
Gångstråket från resecentrum upplevs som gent men ”tråkigt”, längs med
järnvägsspåren. Flera ologiska korsningspunkter gör att gångstråket
mindre attraktivt.

Cykel




Det finns cykelbanor till kongresshuset och relativt många
cykelparkeringar tillgängliga vid högskolan nära kongresshuset.
Beläggningen på cykelparkeringen resecentrum är hög vilket är en
nackdel.
Andelen besökare som cyklar antas generellt vara låg.

Kollektivtrafik





B 1462

Utbudet med kollektivtrafik till Borås från framförallt Göteborg är mycket
bra.
Det är en fördel att det finns tillgänglighetsanpassade hållplatser direkt
utanför kongresshuset.
Stombussen har hög turtäthet.
Det är en nackdel att utbudet med direktbuss från resecentrum till
kongresshuset är dåligt. Byte krävs oftast på Södra Torget.
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Parkering och biltrafik







Det finns stor tillgång till parkeringsplatser inom 500 m från
kongresshuset.
Beläggningen är hög, ca 80 %, under förmiddagar på vardagar. Detta är
den dimensionerande tidpunkten för parkering.
Parkeringsanläggningarna ligger utspridda och kan vara svåra att hitta för
besökare.
Alla parkeringsplatser är avgiftsbelagda.
Borås centrum är relativt tillgängligt för biltrafik.
Det antas att antalet personer per bil för besökare som ankommer i bil till
endagsmöten är låg.

Visioner och mål


Både visionen och miljömålen stödjer satsningar på hållbara färdmedel
och att dessa prioriteras framför bilen.
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3. Exempel från andra städer

I detta kapitel ges inspiration i form av exempel på hur trafiksituationen har lösts
vid besöksintensiva anläggningar i andra städer. Exemplen beskriver hur
resonemangen kring resandet har gått i planeringsskedet, och i de fall
anläggningen är i drift, vilka erfarenheter som gjorts.

3.1

Uppsala konsert och kongress, Uppsala

Uppsala Konsert och Kongress (UKK) är beläget mycket centralt i Uppsala,
endast 400 meter från Uppsala C och därmed med mycket god
kollektivtrafikförsörjning. Anläggningens totala kapacitet uppgår till över 3 000
personer, varav stora salens kapacitet utgör 1 120 personer. I närhet till
anläggningen hänvisas till hotell med sammanlagt 1 500 rum och 2 600 bäddar.
Totalt innehåller UKK 13 800 kvm BTA, fördelat på 8 våningar.
Parkeringsgarage finns i form av Centralgaraget (350 platser) och Kvarnen (300
platser) inom ca 200 till 300 meters gångavstånd. Avgiften i Kvarnen uppgår till
10 kr/20 min, och i Centralgaraget är avgiften 12 kr/20 min.
I samband med detaljplaneringen av Uppsala Konsert & Kongress gjordes även
en trafikutredning3. Denna bedömde parkeringsbehovet till mellan 190 (dagtid)
och 270 (kvällstid) parkeringsplatser vid större evenemang. I utredningen
räknades även beläggningen på parkeringsplatser inom 400 meters radie från
planområdet inklusive de platser som försvann i och med utbyggnaden, samt
tillkommande kapacitet i Centralgaraget med sina drygt 300 platser. Utredningen
landade i ett underskott på ca 30 parkeringsplatser kvällstid. För dessa hänvisas
till ledig kapacitet som bedöms finnas inom ett gångavstånd om ca 500-600 m.
Trafikutredningen indikerar även att parkeringsbelastningen lättar avsevärt om
evenemangstiderna anpassas till tidpunkt när de flesta arbetspendlare begett sig
hem.
Med hänsyn till osäkerheterna i bedömningarna lämnas även öppning för ett
framtida parkeringsgarage under Vaksala torg, i anslutning till planområdet. Här
finns utrymme för 180 platser i ett plan eller 360 platser i två plan.
Med beaktande till genomförd beläggningsstudie och beredskap för vid behov
framtida utbyggnad av parkeringsgarage under Vaksala torg, samt med hänsyn
tagen till det mycket goda kollektivtrafikläget, så tillfördes ingen parkering inom
egen fastighet. Fastigheten behövde med hänsyn till detta inte tillfogas något
parkeringsköp4.

3
4
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Uppsala kommun, 2004, Detaljplan för kvarteret Gerd och Vaksala torg.
Telefonsamtal med Nina Hassaine Gustafsson, Uppsala Parkerings AB, 2015-05-06.
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3.2

Carlstad Conference Center, Karlstad

Carlstad Conference Center (CCC) invigdes i januari 2011 och drivs av Visit
Karlstad AB som ägs till 49 % av Karlstad kommun och 51 % av näringslivet.
CCC är en utbyggd konferens- och konsertanläggning i centrala Karlstad som
ligger 1 kilometer, eller 10 minuters promenad, från centralstationen där mycket
av stadens kollektivtrafik finns samlad. Innan ombyggnaden kunde
konferensanläggningen ta emot upp till 700 besökare medan den efter
ombyggnation innehåller en stor sal för 1 600 besökare, konferensrum,
restaurang och andra serviceytor.
Trots att CCC är en utbyggnad av befintlig konferensanläggning finns inga
cykelbanor som leder hela vägen fram till byggnaden. Däremot finns bra
gångstråk och bilvägar. I övrigt innehåller området bostäder, kontor, hotell och
andra verksamheter. Utmed CCC går Tage Erlandergatan som binder ihop
byggnaden med Karlstads centrum samt den större infartsleden Hagaleden.
Enligt trafikutredningen trafikerar 4 500 fordon per dygn Tage Erlandergatan,
med en beräknad ökning av antalet fordon till 4 800, där tillskottet av besökare
antogs stå för 80 % av trafikökningen.
Karlstad kommun hade ingen parkeringsnorm för konferensanläggningar innan
byggnationen av CCC, varför en parkeringsutredning genomfördes. I den fann
man det inte rimligt att parkeringsbehovet för 1 600 besökare skulle lösas. Istället
antogs ett normalvärde om 800 besökare vilket medförde ett parkeringsbehov om
mellan 200-250 parkeringsplatser. Vid stora evenemang beräknades maxbehovet
av parkeringsplatser till cirka 400 platser. Invid byggnaden anlades 216 bilplatser
medan resterande parkeringsbehov skulle täckas av befintligt utbud i närområdet.
Konferensanläggningen är välförsedd med kollektivtrafikförbindelser till stora
delar i Karlstad. Dock är restiden betydligt längre med kollektivtrafik jämfört
med gång och cykel mellan centrum och CCC. Närmaste hållplats ligger
90 meter från huvudentrén.
Förbindelserna till centrum har förbättrats med en ny gång- och cykelbro mellan
CCC och centrala staden. Det har även tagits politiska beslut att bygga en gång
och cykelbro över Klarälven i syfte att binda samman Karlstad än mer. För att
möta ett ökat cyklande till konferensanläggningen anlades 100 cykelplatser vid
huvudentrén.
I parkeringsutredningen för CCC föreslogs ett antal åtgärder i syfte att minska
besökarnas resande med bil:







Informera om gång-/cykelvägar samt gångtider och restider med cykel.
Tydlig vägvisning för fotgängare och cyklister.
Informera om var närliggande busshållplatser är lokaliserade.
Kollektivtrafikbiljett ingår i evenemangskostnaden.
Charterbusstrafik till evenemang.
Uppmana till samåkning.

Under våren 2015 har ett samarbete mellan CCC och Karlstad kommun startat
där kommunen lånar ut ett tjugotal cyklar till CCC och dess besökare.
Kommunens nya cykelplan kommer att inkludera utbyggnad av cykelstråk till
CCC, vilket förbättrar möjligheterna till säker cykling till evenemang. Vid större
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evenemang har besökare haft svårt att hitta lediga bilparkeringsplatser trots den
närliggande parkeringsanläggningen. Genom att arbeta mer aktivt med
information om hållbara färdmedel och andra MM-åtgärder finns stor potential
att minska andelen besökare som reser med bil.

3.3

Munktell arena, Eskilstuna

I den centralt belägna stadsdelen Munktellstaden byggs en ny inomhusarena
innehållande tre hallar för olika ändamål, däribland handboll, basket och mässor.
Den stora hallen rymmer 3 700 sittplatser och kan husera 4 500 gäster vid
konserter. Vid mässor och utställningar finns plats för 1 200 besökare om alla tre
hallarna används. Arenan har en hög miljöprofil gällande energianvändning och
transporter där kommunen arbetar med mobility management för att få fler att
resa hållbart till arenan.
Arenaområdet ligger drygt en kilometer, det vill säga 10 minuters promenad,
nordväst om Eskilstuna centralstation. Den nya arenan ska ersätta den nuvarande
handbollshallen som ligger på grannfastigheten. I övrigt planeras bostäder,
badhus och verksamheter i Munktellstaden i syfte att utvidga Eskilstunas
centrum över Eskilstunaån som skiljer staden i en nordlig och en sydlig del.
I dagsläget är Munktellstaden främst ett industriområde innehållande mindre
industrier men även idrottsanläggningar, konsertlokal och kontor. Området är
försett med breda gator i ett relativt finmaskigt nät men få gång- och cykelbanor
varför cykling till största delen sker i blandtrafik. Utmed den i Munktellstaden
genomgående huvudgatan färdades år 2011 6 000 fordon per årsvardagsdygn.
Området trafikeras av en stadsbuss, linje 6, och kopplar samman Munktellstaden
med Eskilstuna centrum med halvtimmestrafik under kontorstid.
Inom området planeras en stor utbyggnad av nya separerade gång- och
cykelvägar samt en ny bro för fotgängare och cyklister över Eskilstunaån i syfte
att skapa fler kopplingar mellan centrum och Munktellstaden. En busslinje
föreslås trafikera området med ökad turtäthet jämfört med idag samt nya
hållplatser intill viktiga målpunkter i området, exempelvis nya arenan. Den
största delen av gatorna i Munktellstaden är begränsade till 30 km/h, vilket även
kommer att gälla på de tillkommande gatorna. De nya gatorna ska verka för att
minska genomfartstrafiken och därmed förbättra boendemiljön och tryggheten i
området kring arenan.
På arenaområdet kommer inte några bilparkeringsplatser att anläggas utan
besökarna är hänvisade till befintliga platser. Inom 500 meter från arenan finns
knappt 800 bilparkeringsplatser och i centrum finns ytterligare 500 tillgängliga
platser. Inom Munktellstaden ska 750-850 cykelplatser, både utomhus och under
tak, anläggas i anknytning till den nya arenan.

Åtgärdsförslag
I den framtagna trafikstrategin för den nya arenan finns åtgärder för att främja att
större andel av besökarna reser hållbart till arenan:
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Fysiska åtgärder:





Ny gång- och cykelbro över Eskilstunaån
Utökat gång- och cykelvägnät inom området
Nya gator ska minska genomfartstrafiken
Anlägga 750-850 säkra och attraktiva cykelparkeringsplatser

Mobility Management-åtgärder:






3.4

Skyltning och belysning för fotgängare och cyklister
Förbättrat kollektivtrafikutbud
Evenemangsbussar
Kampanjer för hållbart resande
Biljetter/Kombibiljetter till kollektivtrafiken

Malmö Live, Malmö

Kvarteret Malmö Live i Malmö är ett kombinerat kongress-, konsert- och
hotellkvarter som är under byggnation och invigdes i maj 2015. Läget är mycket
centralt, endast 150 meter från nedgång till Malmö C och har således ett mycket
gott läge sett utifrån tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel. Hela
kvarteret, tillsammans med bostäder och kontor, omfattar sammanlagt 90 000
kvm. Totalt kommer konsert-, kongress- och hotellanläggningen sysselsätta
mellan 250 och 500 anställda.
Den största kongressalen rymmer 1 500 deltagare, och intill denna finns en
utställningsyta på ca 3 000 kvm. Det finns 24 konferensrum av varierande
storlek, varav det största rummet tar 650 deltagare. Hotellet har sammanlagt 445
rum, två restauranger, skybar, mm. Konsertdelen består av två scener; den största
tar 1 600 besökare, medan den mindre scenen tar 850 besökare.
Malmö Live uppfördes efter en markanvisningstävling där flera arkitektbyråer
deltog. Vinnande bidrag var Schmidt/Hammer/Lassens bidrag ”Kontrapunkt”.
Bland bedömningskriterierna av bidragen var en av punkterna det
stadsstrukturella
greppet
avseende
platsen,
byggnaderna
och
kommunikationerna. Ett annat bedömningskriterium var hållbarhetsaspekter.
En ambition för projektet vad gäller stadsrummet har varit att skapa en bilfredad
kajpromenad och ta vara på platsens potential som mötesplats och vistelsemiljö.
Genom detta nyttjas både kontakten med vattnet och den visuella kopplingen mot
staden på bästa sätt. Trafik hänvisas i första hand till kvarterets norra sida.
Med sitt centrala läge är gång- och cykelmöjligheterna mycket goda.
Cykelparkering kommer att finnas ut mot Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan,
och stora ytor kommer avsättas för cykelparkering vid den norra entrén. Exakt
hur mycket cykelparkering som kommer finnas vet man först efter invigningen
då man också vet hur människor kommer att resa till Malmö Live. I
tävlingsförslaget för Kontrapunkt angavs sammanlagt 280 cykelparkeringsplatser vid Norra Entrétorget och Foajén. Cykelparkering anordnas på allmän
platsmark, då det inte finns kvartersmark att anordna det på. Däremot får bostäder
och kontor lösa sin parkering inom egen fastighet. En svårighet för anordnande
av cykelparkering är att avgöra vilken parkering som används av studenter
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(Högskolans nya administrationsbyggnad ligger alldeles intill) och vilken som
används av besökare till konserthuset. Därutöver finns flera andra funktioner och
verksamheter i området. Ambitionen har därför varit att hantera området som en
helhet. I planbeskrivningen anges att cykelparkering kommer att lokaliseras
utefter cykelströmmarna och placeras i direkt närhet till entréerna.
Gibraltargatan som ligger direkt väster om området tillförs gång- och cykelgata,
vilket förbättrar tillgängligheten med gång och cykel. Dessutom öppnas hela
området upp för cyklister.
Kollektivtrafikutbudet är mycket gott i området, med sin direkta närhet till
Citytunneln och station Malmö C och dess tågtrafik. Fem stadsbusslinjer angör
också hållplatser direkt i anslutning till planområdet, och de två körfälten längst
i norr på Neptunigatan avsätts i detaljplanen för en framtida spårvägsutbyggnad.
En av busslinjerna, linje 5, är den s.k. MalmöExpressen; en dubbelledad buss
som till stora delar lanserats enligt BRT-koncept.
Inför detaljplaneringen av Malmö Live genomfördes en parkeringsutredning,
vilken konstaterade att Malmö Parkering hade 17 anläggningar inom 500 meters
gångavstånd från anläggningen med totalt ca 2 000 parkeringsplatser.
Sammantaget kommer efter utbyggnaden ca 200 platser försvinna. Det bedömdes
inte finnas någon överkapacitet i dessa parkeringsanläggningar.
I Malmö Lives källarplan ordnades 213 parkeringsplatser, men behovet
bedömdes vara större än så. En större del av parkeringsbehovet har därför lösts
med parkeringsköp och samnyttjande i närliggande anläggningar. Bland annat
har Malmö stads kommunala p-bolag byggt ett nytt p-hus, Godsmagasinet, inom
100 meter från Malmö Live.
Parkeringsavgift tillämpas för samtliga platser. Avgiftsnivån ligger på ca 2025 kr/tim över hela dygnet, alla dagar och dygnsparkering kostar ca 120-180 kr
per dygn.
För långväga busstrafik finns en vändplan framför hotelldelen som kan användas
som vändslinga för på- och avlastning av resenärer. Här angör även taxi.
Mobility Management var vid tiden för planeringen av Malmö Live inte en
särskilt debatterad fråga, varför man inte använt detta i någon särskild
utsträckning.

3.5

Uppsala Arena, Uppsala

Uppsala planerar en ny arena i stadsdelen Norra Gränby som ligger ca 3 km från
Uppsala C. Uppsala Arena är en planerad evenemangsarena som kommer att få
en kapacitet om 8 000 – 10 000 åskådare beroende på evenemang och innehåller
utomhusarena för friidrott, inomhusarena, ishallar, tennishallar, bandyhall, m.m.
Läget är perifert i Uppsalas nordöstra utkant och kommer att ligga intill två större
köpcentrum (Gränby Centrum och Gränby Köpstad). Det finns åtta olika
cykelstråk till och från arenan som studerades utifrån standard och hur gen
sträckningen var. Endast två av dessa hade en genhetskvot 5 under 1,25 (god
standard), medan övriga sex stråk hade en genhetskvot på mellan 1,25 och 1,5.
5
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Flera brister längs med stråken noterades såsom saknade länkar, avsaknad av
trygga passager eller otrygga stråk etc. Från Uppsala C till hållplats Gränby C är
kvoten mellan restiden för kollektivtrafik och restiden för bil god och turtätheten
hög. Hållplatsen ligger ca 500 meter från arenan. Till flertalet övriga stadsdelar
är dock kollektivtrafiken inte fullt lika konkurrenskraftig med bilen. En
tillgänglighetsanalys för kommande utbyggnad av Uppsala Arena6 har gjorts.
Utredningens syfte var att studera trafikförutsättningarna för den kommande
exploateringen och dess närområde och hur en god tillgänglighet till området ska
kunna säkerställas.
Behovet av bilparkeringsplatser för Uppsala Arena utan att särskilda åtgärder
vidtas för att påverka färdmedelsvalen och förbättra tillgängligheten, uppgår till
1 100 – 1 300 bilplatser. Fredagar och lördagar under september månad är dimensionerande för området. Utomhusfriidrotten, tennishallarna, bandyhallen och
ishallarna väntas tillsammans generera ett visst samtidigt besökande i form av
träningar och matchdagar, vilket uppskattningsvis bedömts till mellan ca 500 och
2 000 samtidiga besökare beroende på om Almtuna ishockey har matchdag eller
inte.
Antalet besökare till köpcentret Gränby Centrum bedömdes under maxtimmen
uppgå till 3 750. Av dessa beräknades ca 10-20 % även besöka Uppsala Arena
vid match- och evenemangsdag. Gränby Köpstad är inte befintligt, men väntas
få något mindre antal samtidiga besökare jämfört med Gränby Centrum.
Den teoretiskt lediga kapaciteten i området bedömdes uppgå till 420 bilplatser.
Därmed hade området i sin helhet varit kort på ca 700 – 900 platser vid ett utsålt
arenaevenemang. Utmaningen för planeringen var att inga nya parkeringsplatser
kunde tillförskaffas inom arenans tomt eller i övriga delar av området och att
samnyttjande var tvunget att tillämpas i största möjliga utsträckning.

Åtgärdsförslag
Två paket med åtgärder togs fram för att främja tillgängligheten till arenan, ett
baspaket och ett extra-paket:
Baspaket:






Förstärk kollektivtrafiken vid stora evenemang
Informera om resmöjligheterna på arrangörens/evenemangets webbsida,
och uppmuntra samåkning
Bygg ut gång- och cykelvägnätet
Ljussätt ett arenastråk för gång och cykel till arenan
Erbjud bra cykelparkering inom arenans kvartersmark

Extra-paket:






6

Kombinera inträdes- och resebiljetter
Uppmuntra ökad charterbusstrafik genom förmånliga biljetter
Anpassa trafikljusen vid större evenemang (för att effektivisera
trafiksystemet)
Avgiftsbelägg parkering
Samnyttja parkering med handel

Trivector, rapport 2014:51, Tillgänglighetsanalys för Uppsala Arena
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4. Resande till kongresshuset om inga åtgärder
genomförs

Kongresshuset uppförs enligt detaljplanen för 1 500 besökare. Det kommer dock
vara mycket ovanligt med 1 500 samtidiga besökare. Ett mer realistiskt
antagande, vilket kan inträffa ett par gånger per år, är att det genomförs en större
kongress och ett ”mellanstort möte” samtidigt, vilket skulle ge ca 1 000 samtidiga
besökare, se tabell 4-1. Ett mer normalt besöksantal som troligen kommer
inträffa flera gånger per år är mellan 400 och 600 i form av t.ex. två mindre möten
och ett stort.
Med det i åtanke föreslås att resandet bedöms för två alternativ:
1) 700 samtidiga besökare
2) 1 000 samtidiga besökare
Tabell 4-1 Bedömt antal besökare och möten på kongresshuset enligt av kommunen framtagen
riskanalys.

Det antas att dessa besökare är på plats under förmiddagen, vilken är den
dimensionerande tidpunkten för parkering enligt beläggningsstudien. För de
tillfällen när antalet besökare skulle bli högre än 1 000 föreslås att en
beredskapsplan för ”sällantoppar” tas fram.

Bilandel och parkeringsbehov till kongresshus
Enligt den gällande parkeringsnormen för Borås Stad ska 50 % av besökarna till
användningsområdet kongress ha tillgång till bilparkering. Det finns anledning
att ifrågasätta om det är rätt nivå. Om 50 % av besökarna är bilförare innebär det
en bilandel på ca 60 % (i genomsnitt sitter det 1,2 personer per bil), vilket är en
hög andel. Läget för kongresshuset och det goda utbudet med kollektivtrafik gör
att en bilförarandel på under 50 % är högst rimlig.
I både Uppsala och Karlstad har lägre parkeringstal använts vid beräkningarna
av parkeringsbehovet för sina kongresshus. I ”Trafikutredning Uppsala konsertoch kongresshus” görs bedömningen att 40 % av besökarna anländer med bil och
att antalet personer per bil är 2,5 stycken, dvs. väsentligt högre än 1,2 personer
per bil som är genomsnittet i Sverige för alla typer av resor. Detta utmynnar i ett
parkeringstal på mellan 0,16 och 0,22 parkeringsplatser per besökare.
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Parkeringsutredningen för Karlstad CCC utmynnade i parkeringstal på 0,25-0,3
parkeringsplatser per besökare. Liknande normvärden för samlingslokaler,
biografer, idrottsanläggningar, etc. finns för andra städer i Sverige. Varken
Uppsala eller Karlstad har genomfört några särskilda åtgärder för att minska
bilresandet utan har bedömt att läget och det goda utbudet av kollektivtrafik och
infrastruktur för gång och cykel är tillräckligt. Den potential som läget och
utbudet ger ska med andra ord inte underskattas.
Det är med andra ord rimligt att anta att bilandelen till kongresshuset kommer att
vara lägre än vad den gällande normen anger. Om andelen bilförare istället för
50 % är 30 % och det antas att antalet personer per bil under förmiddagen är 1,2,
leder det till att 36 % av besökarna kommer med bil. Om antalet personer istället
är 2,5, som Uppsala räknar med, blir andelen besökare som kommer med bil
75 %. 30 % bilförarandel motsvarar 210-300 parkeringsplatser, betydligt lägre
än vad normvärde ger.
Parkeringsbehovet för alternativ 1, med 700 samtidiga besökare, innebär med
30 % bilförarandel att 210 parkeringsplatser behöver anläggas istället för 350
enligt normen.
Parkeringsbehovet för alternativ 2, med 1 000 samtidiga besökare, innebär med
30 % bilförarandel att 300 parkeringsplatser behöver anläggas istället för 500
enligt normen.

Samnyttjande
Eftersom de allra flesta parkeringsplatserna inom 500 m från kongresshuset inte
är reserverade för en viss persons bil finns det möjligheter till samnyttjande av
de befintliga platserna. Enligt Borås Stads parkeringsnorm kan en reducering
med 30 % av parkeringstalen komma ifråga för exploateringar inom Borås
centrum. Det skulle innebära en sänkning med 105 parkeringsplatser för
alternativ 1 och med 150 parkeringsplatser för alternativ 2.
Den beläggningsstudie som har genomförts indikerar att det finns en ledig
kapacitet på ca 250 parkeringsplatser under den dimensionerande tidpunkten på
förmiddagen. Den lediga kapaciteten är med andra ord större än reduceringen av
parkeringsplatser på grund av samnyttjande.
Många parkeringsplatser upptas i dagsläget av förvärvsarbetande på förmiddag
och eftermiddag. Om fler platser behöver frigöras till förmån för besökare kan
beteendepåverkande insatser mot arbetsplatser genomföras. Det är troligt att
bilandelen är högre för kvällsevent. Därför är det bra om dessa kan anpassas till
tidpunkt när de flesta arbetspendlare begett sig hem.
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5. Resande till kongresshuset om åtgärder för
minskat bilresande genomförs

Målet är att inga nya parkeringsplatser ska anläggas. Det innebär att
möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt till kongresshuset ska vara så bra
att de utgör förstavalet, samt att befintliga parkeringsanläggningar ska kunna
användas i så stor utsträckning som möjligt.
Utifrån de två målalternativen som beskrivits i kapitlet ovan, har åtgärder som
minskar användandet av bil och ökar användandet av kollektivtrafik, gång och
cykel tagits fram, se kapitel 5.1. Åtgärderna som beskrivs är en blandning som
påverkar besökarnas resor till platsen och som förbättrar de fysiska
förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt genom bättre tillgänglighet
och ökad attraktivitet.
Effektbedömningarna (kapitel 5.2) tar fasta på att den primära målgruppen är
besökare till kongresshuset. Det är personer som till stor del kommer utifrån, från
andra kommuner och platser i Sverige och utomlands. Besökare karaktäriseras
av att inte ha en fast resvana utan vara öppna för att använda det eller de
färdmedel som är lättast för tillfället. Det antas att besökarna till största delen
kommer att anlända med kollektivtrafik till Borås resecentrum och därefter välja
kollektivtrafik eller att gå när de rör sig inom staden. De kommer cykla i liten
utsträckning. Därför har fokus lagts på förslag som gör det enklare, lättare och
mer naturligt att gå och/eller åka kollektivt inom Borås, till förmån för att ta bilen.
Med tanke på kongresshusets läge är flera av de föreslagna åtgärderna till stor
nytta för allmänheten, boende, studenter, anställda och övriga besökare.
De beskrivna åtgärderna bedöms ha en positiv effekt på resandet med gång, cykel
och kollektivtrafik till kongresshuset. Exakt vilken effekt är svår att uppskatta.
Det finns få utvärderingar där effekten av genomförda åtgärder på besökares
resor har undersökts. De bedömningar som gjorts utgår därför från kända effekter
för andra målgrupper, t.ex. för boende och anställda. Därefter förs ett
resonemang kring möjliga effekter på besökares resor.

5.1

Beskrivningar av föreslagna åtgärder

Följande åtgärder bedöms vara viktiga för att minska andelen besökare som
anländer med privat bil till kongresshuset. För var och en av åtgärderna beskrivs
vad den innebär, bedömd effekt, ansvarig och när åtgärden bör genomföras för
att få bäst effekt.
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Information om hur man reser till kongresshuset
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

En av de viktigaste åtgärderna är att tydligt informera om vilka
möjligheter det finns att resa till Borås och till kongresshuset.
Besökare behöver tidigt kunna söka information om var buss- och
tågstationer ligger, vilka bussar som går till kongresshuset och om
gångstråk. Informationen bör finnas på kongresshusets webbsida och
vara lätt att hitta. Information om gångvägar, bussutbud, cykelvägar
och cykelparkering bör komma före information om bilvägar och
bilparkering för att på så sätt visa på prioriteringen av hållbara
färdmedel. Det bör finnas länkar till reseplanerare för gång, cykel och
kollektivtrafik där platsen redan är ifylld som målpunkt. Samma
information bör också vara tillgänglig på kommunens webbsida.
Vid kongresser och större möten bör kongresshusets anställda aktivt
sprida information om resealternativ och se till att reseinformation når
besökarna genom program, inbjudningar och ev. kongresswebbsidor.
På hemsidan kan även information om fördelarna med att välja
hållbara färdmedel framför bilen inkluderas.
Ett exempel på det är Uppsala Konsert och Kongress som på sin
webbsida tydligt prioriterar att informera om hur besökaren på bästa
sätt ska färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik. Hänvisning till
bilparkeringsplatser sker separat och till befintliga
parkeringsanläggningar i centrum.

Effekt

Effekten är svår att uppskatta och beror till stor del på vilken tid som
läggs på att löpande informera om resmöjligheterna och hur det
kommuniceras.
Från sammanställningar av studier med rådgivning till anställda på
arbetsplatser visar på 12 % minskning av bilresandet och för boende
en minskning med 14 % av ensamåkandet med bil.
Besökare är en grupp som lätt tar till sig information och är lätta att
påverka. Med det i åtanke antas effekten för besökare vara minst lika
hög som för anställda och boende. Lågintensiv information: ca 5 %
minskat bilresande. Högintensiv kontinuerlig information: ca 20 %
minskat bilresande.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst, samt mötesarrangörer

Genomförandefas Användarskede
En plan för informationsspridning kan påbörjas när hyresgästen är
utsedd. Åtgärden kan påbörjas omgående. Den bör uppdateras
regelbundet så att informationen alltid är aktuell.
Källa

7

Department for Transport, London7

Department for Transport, London, Smarter choices – Changing the Way We Travel, 2005
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Forma och kommunicera en hållbarhetsprofil för kongresshuset
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

Borås kongresshus kan genom en tydlig hållbarhetsprofil, både
gällande energieffektivitet och transport, förmedla en bild för
anläggningen som uppmuntrar besökare att resa hållbart.
I hållbarhetsprofilen bör utbildning för anställda ingå om hur hållbara
resor ska kommuniceras och vilka förslag som ska ges till kongressoch mötesarrangörer. Vid speciella tillfällen med många besökare bör
personalen också ha kunskap om hur en plan för sällantoppar kan
genomföras.

Effekt

Åtgärden har ingen effekt i sig, men bidrar till att andra åtgärder får
större effekt.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst är ansvarig. Borås Stads MM-ansvarige
kan ge stöd.

Genomförandefas Användarskede
Åtgärden kan påbörjas omgående och ingå som kriterium i
upphandlingsförfarandet till hyresgäst.

Information på plats om resmöjligheter till fots och kollektivtrafik
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

Åtgärden syftar till att informera och uppmuntra kongresshusets
besökare om hur de kan ta sig till fots och med kollektivtrafik när de
är på plats. Informationen kan förmedlas via digitala
informationsskärmar och tryckt information och bör bestå av resväg
och restid till olika målpunkter, taxiplatser mm. beroende på om
besökaren vill gå, resa med kollektivtrafik, åka taxi eller kanske cykla.
Information om kollektivtrafikavgångar kan förmedlas med hjälp av
realtidsskyltar i foajén.
Information kan förmedlas antingen som punktinsatser, kontinuerligt
eller båda delarna. Information och marknadsföring av kollektivtrafik
får större effekt om det kombineras med en förändring i utbud, t.ex.
en ny linje, högre turtäthet etc.

Effekt

En rapport som bygger på Smarter Choices visar att effekten av
information och marknadsföring av kollektivtrafiken varierar med 0,93,8 % färre bilresor per år. Ju tidigare marknadsföringen sker då ett
område ska bebyggas desto större effekt får den på minskat
bilresande och ökat kollektivtrafikresande. Effekten berör alla
resenärer.
För besökare antas effekten vara relativt låg. Det är däremot en
åtgärd som ger ett positivt intryck på besökarna.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst

Genomförandefas Realtidsskärmar kan ingå som en del i byggskedet, övrigt i
användarskede.
Åtgärden kan påbörjas omgående
Källa

8
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Cairns et al, 2010, Smarter Choices: Assesing the Potential to Achieve Traffic reduction Using ’Soft
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Förbättrad gånginfrastruktur
Kategori

Fysisk åtgärd för fotgängare

Beskrivning

Gångstråket mellan kongresshuset och resecentrum bör förbättras
genom en genare sträckning och med tydligt företräde för fotgängare
och cyklister vid korsningspunkter med biltrafik. Det är även viktigt att
gång- och cykelvägar knyter an till busshållplatser och övriga gångoch cykelnätet i Borås. Aspekter som värderas högt hos fotgängare
är trygghet, genhet samt att gång- och cykelvägarna leder ända fram
till målpunkten. En upprustning av gångstråket kommer en stor del av
allmänheten till nytta och leder till en trafiksäkrare trafikmiljö.
Gångstråket från Stora Torget är i dagsläget av bra standard och
kräver inga åtgärder på kort sikt.

Effekt

Studier visar att boende/anställda i ett område med goda
förutsättningar för gång går 2-4 gånger mer och kör 5-15 % mindre bil
jämfört med boende/anställda i område med sämre förutsättningar för
gång.
För besökare bedöms ett förbättrat gångstråk ha en positiv effekt
under förutsättning att den kommuniceras av kongresshusets
anställda. En minskning med ca 5 % färre bilresor antas.

Ansvarig

Borås Stad, tekniska förvaltningen

Genomförandefas Åtgärden faller utanför detaljplanen för kongressområdet. Planering
kan påbörjas omgående. Därefter bör en drift- och underhållsplan tas
fram.
Källa

Litman, 20149

Inbjudande stråk och vägvisning för fotgängare
Kategori

Fysisk åtgärd för fotgängare & informationsåtgärd

Beskrivning

Tydlig vägvisning i form av skyltar och ljussatta stråk underlättar för
besökaren att ta sig fram i staden. Skyltning syftar till att visa den
snabbaste färdvägen till viktiga målpunkter och göra resan
överskådlig genom att ange avstånd. Stråket mellan kongresshuset
och resecentrum bör skyltas upp och kan även utformas med ljusoch färgsättning för att göra gångvägen mer attraktiv. Stråket mellan
Södra Torget och kongresshuset bör skyltas upp. Åtgärden kommer
även besökare till högskolan till gagn.

Effekt

Den exakta effekten av vägvisning är osäker, men ett förbättrat
gångstråk ha en positiv effekt för besökare. Det innebär en trygghet
för besökaren att snabbt och utan omvägar hitta till sitt slutmål. En
minskning med ca 5 % färre bilresor antas.
Åtgärden bör kommuniceras för bästa effekt.

Ansvarig

Borås Stad, tekniska förvaltningen

Genomförandefas Åtgärden faller utanför detaljplanen för kongressområdet. Den kan
påbörjas omgående. Därefter bör en drift- och underhållsplan tas
fram.

9

Todd Litman, Land Use Impacts on Transport – How Land Use Factors Affect Travel Behavior, 2014
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Förbättrat utbud av kollektivtrafik
Kategori

Kollektivtrafikåtgärd

Beskrivning

Stadsbusslinje 31 trafikerar korta perioder på morgonen och
eftermiddagen vilket inte är tillräckligt då större evenemang
arrangeras i kongresshuset. Under övrig tid tvingas resenärer byta på
Södra Torget. Samtal bör föras med Västtrafik för att se över
möjligheten att utöka turtätheten. Ett alternativ är att ha tillfälliga turer
när större kongresser och event anordnas. Busslinjen kan då även
skyltas upp så att det blir tydligt att den går till kongresshuset. Ett
annat alternativ är att öka turtätheten över hela dagen.
Genom åtgärden förbättras möjligheten för fler besökare att resa utan
bil. Hållplats Högskolan ligger i direkt anslutning till kongresshuset
och är tillgänglighetsanpassad.

Effekt

Studier visar att om turtätheten ökar med 10 %, ökar andelen
resenärer med ca 1 %. Effekten kan bli större om samordning sker
med information och kampanjer om kollektivtrafiken. Effekten berör
alla resenärer.

Ansvarig

Borås Stad och Västtrafik

Genomförandefas Åtgärden faller till viss del utanför detaljplanen för kongressområdet.
Samtal med Västtrafik kan påbörjas omgående. Åtgärden kan ingå i
en plan för sällantoppar.
Källa:

10
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Bengt Holmberg, Ökad andel kollektivtrafik – hur?, 2013.
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Biljett ingår i evenemangskostnad
Kategori

Kollektivtrafikåtgärd

Beskrivning

För att uppmuntra fler besökare till att använda kollektivtrafiken kan
kostnaden för resan ingå i kostnaden för evenemanget, dvs.
entrépriset ökar med kollektivtrafikkostnaden. Genom åtgärden ökar
möjligheten för att fler besökare ska välja att resa kollektivt till och
från evenemanget. Åtgärden kan vara standard för alla event eller
ingå som tillval om mötesarrangören önskar. För att få effekt måste
åtgärden kommuniceras till besökaren.
Ännu större effekt kan fås om reskostnaden rabatteras eller ingår
kostnadsfritt i entrébiljetten. Köpet av den rabatterade
kollektivtrafikbiljetten kan i så fall ske samtidigt som anmälan till
evenemanget. Arrangören av konferensen har sedan möjlighet att
fakturera kostnaden tillsammans med övriga konferenskostnader.
Liknande upplägg har genomförts i flera städer kopplat till
idrottsevenemang, t.ex. i Luleå där man mot uppvisande av
matchbiljett till Luleå basket åker gratis med kollektivtrafiken.
Sommaren 2014 erbjöd Havets Hus i Lysekil fri entré för barn vid
uppvisande av sitt västtrafikkort.

Effekt

Effekten är osäker för de fall där kollektivtrafik ingår i biljettpriset utan
reduktion.
Studier visar att vid en rabatt på 20 % av priset för en resa ökar
antalet kollektivtrafikresenärer med 6 %.
Åtgärden bör kombineras med information och marknadsföring för att
uppnå högsta möjliga potential.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst,
Åtgärden förutsätter samarbete med Västtrafik och Borås Stad

Genomförandefas Användarskede
Källa

5.2

Trafikverket, SKL, 201211

Bedömningar av åtgärdernas effekter

Bedömningar av åtgärderna har gjorts för de två alternativen som beskrivs i
kapitel 4 för att se om och hur målet om att inga nya parkeringsplatser ska behöva
anläggas kan uppfyllas. Bedömningarna ska ses som inriktningar för vad som är
möjligt, inte som exakta tal. Att 50 % av besökarna ska erbjudas en
bilparkeringsplats är, som tidigare sagts, en hög siffra. Som en försiktig
utgångspunkt har ändå det värdet använts vid bedömningarna av antalet
parkeringsplatser som behöver anläggas.

Alternativ 1: Dimensionering av 700 samtidiga besökare
I det första alternativet antas att 700 besökare är dimensionerande, vilket innebär
att högt räknat 350 parkeringsplatser behöver tillkomma eller att besökarna reser
på annat sätt.
Med ett informationspaket där kongresshusets anställda aktivt informerar om hur
man reser till Borås med buss och tåg, samt tar sig inom Borås till fots, med cykel
11

Trafikverket, SKL, Kol-TRAST – Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, 2012.
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och kollektivtrafik tillsammans med utformning av inbjudande stråk och
vägvisning kan stora effekter fås på resandet. Det förutsätter välutbildad personal
som följer och kommunicerar den hållbarhetsprofil som utformats för
kongresshuset.

Bedömd effekt för att inte skapa nya parkeringsplatser
Information om hur man reser till Borås och kongresshuset med reseinformation
på webbsidorna, länkar till reseplanerare och aktiv marknadsföring till
mötesarrangörer:


Ca 20 % minskat bilresande vid stor omfattning = 140 parkeringsplatser
färre

Realtidsskyltar för kollektivtrafik och tryckt information i kongresshusets foajé:


Ca 1 % minskat bilresande = 7 parkeringsplatser färre

Utformning och kommunikation av hållbarhetsprofil för kongresshuset inklusive
utbildning av personal.


En förutsättning för att informationspaketet ska få effekt

Förbättrad och tydlig gånginfrastruktur och inbjudande stråk som ljus- eller
färgsätts med vägvisning för fotgängare och cyklister:


Ca 10 % minskat bilresande, under förutsättning att det kommuniceras
aktivt = 70 parkeringsplatser färre

Samnyttjande 30 % av det beräknade
samnyttjandenormen =105 parkeringsplatser färre

parkeringsbehovet

enligt

Tabell 5-1 Sammanfattning av åtgärdsförslagens effekter i % och antal p-platser för alternativ 1.
Åtgärd

Effekt %

Effekt, antal pplatser

P-platsbehov

Effekt, ackumulerat
antal p-platser

350

Information om hur man reser

20

140

210

Information på plats i foajén

1

7

203

Hållbarhetsprofil

-

-

203

Stråk och vägvisning

5

35

168

Förbättrad gånginfrastruktur

5

35

133

Samnyttjande

30

105

28

Antal parkeringsplatser att anlägga

28

Med de föreslagna åtgärderna för alternativ 1 finns det risk att ett underskott på
ca 30 parkeringsplatser bildas. Med tanke på att den lediga kapaciteten är högre
än det antal som reduceras på grund av samnyttjande (250-105=145 platser), bör
det inte bli några problem för besökare att hitta en parkeringsplats.
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Alternativ 2: Dimensionering av 1 000 samtidiga besökare
I alternativ 2 antas att 1 000 besökare är dimensionerande vilket innebär att högt
räknat 500 parkeringsplatser behöver tillkomma eller att besökarna reser på annat
sätt.
Flera av åtgärderna som föreslås för att uppnå målet är samma som ovan, men
med tillägget att satsa på åtgärder inom kollektivtrafik. Information till
mötesarrangörer och besökare är fortsatt den grundläggande åtgärden,
kompletterat med insatser för förbättrad gånginfrastruktur och kollektivtrafik.

Bedömd effekt för att inte skapa nya parkeringsplatser
Information om hur man reser till Borås och kongresshuset med reseinformation
på webbsidorna, länkar till reseplanerare och aktiv marknadsföring till
mötesarrangörer:


Ca 20 % minskat bilresande vid stor omfattning = 200 parkeringsplatser
färre

Realtidsskyltar och tryckt information i kongresshusets foajé:


Ca 1 % minskat bilresande = 10 parkeringsplatser färre

Utformning och kommunikation av hållbarhetsprofil för kongresshuset inklusive
utbildning av personal.


En förutsättning för att informationspaketet ska få effekt

Förbättrad och tydlig gånginfrastruktur och inbjudande stråk som ljus- eller
färgsätts med vägvisning för fotgängare och cyklister:


Ca 10 % minskat bilresande, under förutsättning att det kommuniceras
aktivt = 100 parkeringsplatser färre

Utökat kollektivtrafikutbud på linje 31, direktlinje mellan resecentrum och
kongresshuset, vid speciella tillfällen när besökstoppar nås.


Ca 2 % om turtätheten ökar med 20 % = 20 parkeringsplatser färre

Rabatterad kollektivtrafikbiljett som bokas/ingår i samband med evenemang.


Ca 6 % om avgiften sänks med 20 % = 60 parkeringsplatser färre

Samnyttjande 30 % av det beräknade
samnyttjandenormen =150 parkeringsplatser färre

parkeringsbehovet

enligt
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Tabell 5-2 Sammanfattning av åtgärdsförslagens effekter i % och antal p-platser för alternativ 2.
Åtgärd

Effekt %

Antal
parkeringsplatser

P-platsbehov

Ackumulerat antal
parkeringsplatser

500

Information om hur man reser

20

200

300

Information på plats i foajén

1

10

290

Hållbarhetsprofil

-

-

290

Stråk och vägvisning

5

50

240

Förbättrad gånginfrastruktur

5

50

190

Utökat kollektivtrafikutbud

2

20

170

Rabatterad kollektivtrafikavgift

3

60

110

Samnyttjande

30

150

-40

Antal parkeringsplatser att anlägga

-40

Om alla föreslagna åtgärder i alternativ 2 genomförs finns med andra ord
möjligheten att uppnå målet med att inte anlägga nya parkeringsplatser.

Parkeringsköp
För rättvisans skull bör parkeringsköp av de platser som samnyttjas övervägas.
Att bara föreslå samnyttjande av befintliga anläggningar utan att betala något för
det kan upplevas som att möjligheten utnyttjas. Ett parkeringsköp bidrar till att
utveckla parkeringssituationen i Borås och möjliggör investeringar i framtida
lösningar.

”Plan B” – planläggning av en framtida parkeringsanläggning
På flera andra platser ingår reservat eller planer för framtida
parkeringsanläggningar som en säkerhet om uppsatta mål om hållbart resande
inte skull uppfyllas. Då har kommunen rätt att kräva av fastighetsägaren att
parkeringsbehovet tillgodoses genom att planen för parkeringshus eller -garage
verkställs. Kommunen säkerställa att parkeringsbehovet uppfylls och att
åtgärderna genomförs i avtal. Om parkeringsbehovet visar sig överstiga ett visst
antal, så har kommunen rätt att kräva att fler parkeringsplatser anläggs i
efterhand.

Förslag på övriga åtgärder i området
Det finns flera andra åtgärder som kan påverka trafiksituationen positivt i
området, men som ligger utanför kongresshusets direkta påverkan. Några av dem
beskrivs översiktligt nedan:
Översyn av smarta och säkra cykelparkeringar: En översyn av antal, placering
och standard på cykelställ bör göras i området runt högskolan och kongresshuset.
Översynen bör följas av en plan för komplettering av cykelparkering. Åtgärden
bedöms framförallt öka andelen cyklister till högskolan och omgivande
verksamheter. För kongresshuset bidrar det framförallt till hållbarhetsprofilen,
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Trivector Traffic

samt att besökare har möjlighet att anlända med cykel och kunna parkera säkert.
Ansvarig: Borås Stad, högskolan, fastighetsägare i området
Grön resplan för högskolan och omgivande verksamheter: En stor del av
bilresandet i området genereras av anställda vid högskolan och övriga
verksamheter. Genom att ta fram en s.k. Grön resplan där resandet till och från
arbetet samt i tjänsten analyseras, skräddarsys åtgärder utifrån de mål
verksamheten har. Syften kan vara att minska miljöpåverkan från verksamhetens
resor och transporter, att de anställda får bättre hälsa och att minska kostnaderna
för verksamhetens transporter. Genom minskat bilresandet kan kapaciteten i
parkeringsanläggningarna öka till förmån för t.ex. andra målgrupper. Ansvarig:
Borås Stad, högskolan och andra verksamheter i området
Parkeringsstrategi för området/centrala Borås: En översyn av antal
parkeringsplatser, avgifter, beläggning, tillstånd och förhyrda platser, samt vilka
som parkerar under vilka tider skulle ge värdefull information till en
parkeringsstrategi. Parkeringsstrategin kan ge inriktning om vilken utveckling
bilparkeringen ska ha i centrala Borås och bidra till skapa en livskraftig
stadskärna enligt Borås Stads vision.
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2016-05-16

Dnr 2015/KS0830

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Nr 134
Kommunfullmäktige
Anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens
förskola, kv. Brämhult 4:2 m. fl. Borås.
Anslagsframställan
för nybyggnad av Kärra2016-05-02
Dnr 2015/KS0830
backens
förskola, kv. Brämhult 4:2 m. fl.
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola under förutsättning
att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 34 000 000 kr. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 35 485 000 kr. Detta innebär att ytterligare anslag
om 1 485 000 kr behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta motsvarar en kostnadsökning med drygt 4 % i förhållande till investeringsbudgeten. Detta kan innebära
om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara aktuellt att endast
bygga för att tillgodose ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta
befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Ängsgården (2 avd.) och vid Brämhultsgården (2 avd.) viket innebär
en nettoökning med 2 avdelningar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka investeringsanlaget för Kärrabackens förskola från 34 000 000 kr till 35 485 000 kr samt
anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 485 000 kr för nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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2016-05-16

Dnr 2015/KS0223

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 135
Anslagsframställan förKommunfullmäktige
nybyggnad av Kransmosssen
förskola, kv. Guldhornet 1, Borås.
2016-05-02

Dnr 2015/KS0223 290

Anslagsframställan för nybyggnad av KransFrån Kommunstyrelsen
mossens
förskola, kv Guldhornet 1, Borås.
Till
Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola under förutsättning
att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 30 775 000 kr. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 33 565 000 kr. Detta innebär att ytterligare anslag
om 2 790 000 kr behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta motsvarar en kostnadsökning med 9% i förhållande till investeringsbudgeten. Detta kan innebära om
kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara aktuellt att endast bygga
för att tillgodose ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Östergårdskolan (2 avd.) och vid Tåmarksgården (2 avd.) viket innebär
en nettoökning med 2 avdelningar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka investeringsanlaget för Kransmossens förskola från 30 775 000 kr till 33 565 000 kr samt
anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 565 000 kr för nybyggnad av Kransmossens förskola,
kv. Guldhornet 1, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2016/KS0076

Handläggare: Göran
Björklund
Nr 136

OSTADRESS

01 80 Borås

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande
Kommunfullmäktige
t.o.m. oktober månad 2015 avgivna motioner och interpellationer
Redovisning
från 101
kommunstyrelsen av inne2016-04-27Dnr 2016/KS0076
liggande
t.o.m. oktober månad 2015 avgivna
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
motioner
och interpellationer
För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J Po1

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal
vid upphandling.

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.
KS juni

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E Po3

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om
iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.
KS 4/4

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC/E Po1

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads
camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC/SP Po1

Motion av Kjell Classon (S); Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J Po1

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!

Återremiss KF 2008- 06-12
Under beredning.
KS juni

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E Po3

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke
Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E Po3

Motion av Anders Österberg (S);
Jämlikhetsutredning – Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E Po2

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar
och fler levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E Po2

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna.

Klart för godkännande.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E Po2

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin
är den som inte används.

Klart för godkännande.
KS 4/4 Klar

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E Po3

Motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i
äldreboenden.

Under beredning.
Kostnadsberäkning
behöver kompletteras.
KS 4/4

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP Po2

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik.

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E Po3

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon
(S) och Anders Österberg (S); Lek är en barnslig
rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E Po3

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer
Kliche (S); Let´s dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E Po1

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.
Klar
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn Po1

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar.

Under beredning.
Beslut Valnämnden
KS maj

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E Po3

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP Po2

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP Po2

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica
Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J Po1

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av
lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.
KS juni

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E Po1

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP Po2

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M)
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en
levande stadskärna.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E Po3

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
(M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden
har lämnat svar på remiss.
Under beredning.
KS 4/4 Klar

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E Po1

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social
hänsyn vid upphandling.

Tekniska nämnden har
lämnat svar på remiss.
Under beredning.
Klar

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel
skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.
KS 4/4

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.

Politisk beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett
hållbarare Borås.

Politisk beredning

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP Po2

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig
(KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga
nytt!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU Po3

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD);
Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Politisk beredning

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP Po2

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade
klimatmål för Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP Po1

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga
framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU Po3

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.

Under beredning.
Klar för politisk beredning

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E Po2

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås.

Klart för godkännande.
KS 4/4 Klar

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E Po3

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig
om barnen i förskolan?

Under beredning.
Svar klart men
initiativärende 22 februari
om samma fråga
remitterad till SKA för
beredning. Klar

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal.

Under beredning.
Beredning klar i april

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

Under beredning.
Beredning klar i april

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E Po3

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg
för alla!

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.
Under beredning.
KF 28/4 Klar

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning
(KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
möjligheter.

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeprogram i Borås Stad.

Behandlad i
Kommunstyrelsen 201604-18
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie
Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klar för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E Po3

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna
KS 4/4 Klar

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E Po3

Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar
med profilinriktning.

Under beredning.
Remiss besvarad av
stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.
KS 4/4 Klar

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E Po1

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads
camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP Po1

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E Po2

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1 %-regeln för konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås.

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Minska matsvinnet i
äldreomsorgen

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP Po2

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är sommar!

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Vn Po1

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Elektronisk röstning

Under beredning.
Beslut Valnämnden
KS juni
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU Po3

Motion av Patric Cerny (FP);
Länge leve kärleken!

Under beredning.
Remissrunda klar

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
Vn Po1

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

Under beredning.
Beslut Valnämnden
KS juni

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N Po1

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkompetens.nu

Klar för godkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
PF Po3

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare
mot våld i nära relationer

Behandlad i
Kommunstyrelsen 201604-18

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP Po2

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette
Carlson (M); Trafikflöden till Viareds industriområde

Politisk beredning

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E Po2

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Under beredning.
Klar april.
Klar för godkännande

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling

Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar

Under beredning.

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP Po2

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Inför en Trästadsstrategi i
Borås!

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E Po2

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i
Borås kommun.

Klart för godkännande.

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E Po2

Motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M); Lätt att göra rätt.

Under beredning.

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Lokalförsörjningsnämnden,
Stadsdelsnämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.
Utgick KS 4/4

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E Po2

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangshall i Eventområdet i Knalleland

Under beredning.

B 1501
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs!

Återremiss KF 2015-01-15.
Planeras besvaras i juni
2015.
Ombyggnad medtagen i
budget 2016.Förstudie
pågår hos LFF

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP Po2

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU Po3

Motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin
Martinsson (M) och Annette Carlsson; Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF Po1

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster i
förskolan!

Klar för godkännande
2015-05-22

2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I Po1

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Samlad marknadsföring i Borås!

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N Po1

Motion av Annette Carlsson (M) och LarsGunnar Comén (M); Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning. Politisk
beredning

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E Po1

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny
konkurrenspolicy för Borås Stad.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0455 602
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler speciallärare på skolorna i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0456 624
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför elevhälsogaranti i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0461 291
E Po2

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan.

Under beredning.
KF 28/4

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E Po1

Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander
Andersson (C); Ny återvinningscentral i Sandared!

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0518 212
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson )FP); Förtäta
Borås stadskärna!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0578 231
SP Po2

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens
Borås!

Under beredning.
Avslutas som en del i Öp

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0587 700
PF Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!

Behandlad i
kommunstyrelsen 2016-0418
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0597 040
E Po1

Motion av Tomas Wingren (MP); Frigör Borås
Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen.

Under beredning.
Ok Lyfts tillsammans med
nya placeringsregler

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0598 780
KU Po3

Motion av Tomas Wingren (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.

Under beredning
Remissrunda klar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0632 809
E Po3

Motion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiväggar.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0649 003
J Po1

Motion av Lennart Andreasson (V); Förbud mot
en obefintlig kommunal företeelse.

Avskrives.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0653 759
E Po3

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Mer
medmänsklighet i Borås!

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0654 739
KU Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för personer med permobil.

Under beredning.
Remissrunda klar

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS657 312
SP Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Bygg
gångbana Rydboholm – Borås!

Politisk beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0662 612
E Po3

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för
tonåringar liknande idrottsskola som redan finns
för barn.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0671 406
E Po2

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås
sjöar.

Under beredning.
Klart för godkännande

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0672 700
E Po 3

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Schysta relationer – ett riktigt framgångsrikt projekt.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP Po2

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M)
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP Po2

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0676 609
KU Po3

Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Arbeta
för en narkotikafri skola i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0677 739
KU Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga
Mosse.

Under beredning.
Remissrunda klar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0678 370
E Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller
som tak på parkeringsplatser!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-11-20 § 137
Dnr 2014/KS0796 102
KC Po1

Motion av Johan Österlund (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Minska antalet fullmäktigeledamöter.

KS 21 mars 2016

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E Po3

Motion av Lennart Andreasson (V); Upprustning
av friluftsområdet kring Kolbränningen.

Under beredning

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0097 041
E Po1

Motion av Christer Spets (SD), Tony Strandgård
(SD), Patric Silferklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andras Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut.

Klar för godkännande

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0174 610
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Betyg i årskurs 4 –
Borås bör delta i försöksverksamheten!

Under beredning.
På remiss.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E Po2

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander
Andersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft!

Klart skall upp samtidigt
som 2014/KS0678

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0209 108
KU Po3

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka
våldsbejakande extremism!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0304 701
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Handlinsplan mot
otrygghet!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0305 534
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation
– för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0306 289
E Po2

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Sanering av klotter
inom 24 timmar!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0307 701
KU Po3

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar
2.0 – för ökad trygghet i närmiljön!

Under beredning.
På remiss.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivsverksamheten!

Under beredning

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0318 609
KU Po3

Motion av Kerstin Hermansson (C); Mordenisera
upptagningsområdena för skolan!

Under beredning.
Remissrunda klar.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319 042
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmersson (FP); Särredovisa verksamhet som
konkurrerar!

Under beredning

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0363 230
SP Po2

Motion av Tom Andersson (MP); Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar.

Under beredning
KS 18/4 på väg till KF
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0453 609
KU Po3

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Entreprenörskap i för- och grundskolan.

Under beredning.
Remissrunda klar

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0454 107
E Po1

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Pengar till
verksamhet, inte avgifter.

Under beredning

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0467 111
J Po1

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att
sänka rösträttsåldern.

KS juni

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0490 312
SP Po2

Motion av Anna Christensen (M); Borås som
cykelstad.

Under beredning

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0498 531
SP Po2

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik pendling och arbetsresor.

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0552 050
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och
Hanna Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid
upphandling.

Klart för godkännande
KS 18/4 Klart

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0609 611
KU Po3

Motion av Anna Svalander (FP); Inför en spetsutbildning i matematik på en av Borås grundskolor.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0610 020
PF Po1

Motion av Ida Legemark (V); Pröva sex timmars
arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen!

Behandlad i
kommunstyrelsen 2016-0321

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0612 512
E Po2

Motion av Pirita Isegran (M); Ta fram ett lokalt
trafikhinder!

Under beredning

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0618 619
KU Po3

Motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Att införa en
skol/näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0621 722
KU Po3

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom
hemtjänsten.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0651 253
E Po2

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0689 611
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela
Hallgren (KD): Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen.

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0690 514
E Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri
parkering för ökad tillgänglighet.

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-10 15 § 156
Dnr 2015/KS0693 059
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som
bojkottar varor producerade på ockuperad mark

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-11-01—2016-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0701 109
KU Po1

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström
(SD) om tillstånd för tiggeri

Politisk beredning

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0763 611
KU Po3

Motion av Anna Svalander (FP) om obligatoriskt
skolval till grundskolan

Under beredning

KF 2015-12-10 §199
Dnr 2015/KS0765 86
KC/KU Po1

Motion av Ida Legnemark (V): Borås - en fristad
för förföljda konstnärer

Under beredning
Remissrunda klar

KF 2015-12-10 § 199
Dnr 2015/KS0808 028
KC/PF Po1

Motion av Ida Legnemark (V): Cykel som 25årsgåva – bra för klimatet och för folkhälsan.

Behandlad i
Kommunstyrelsen 201603-21

KF 2015-12-10 § 199
Dnr 2015/KS0809 312
SP Po2

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) : Stimulera boråsare att cykla

Under beredning

KF 2016-01-28 § 2
Dnr 2016/KS0099 016
KC Po1

Motion av Alexander Andersson (C): Kommunal
beredskap.

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0184 530
SP Po2

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för
linbana i Borås!

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0207 005
KC Po1

Motion av Leif Häggblom (SD): Digitalisering av
delegationsärenden.

Politisk beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0208 609
KU Po3

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD) om mobil- och surfplatteförbud
i grundskolan.

Under beredning

KF 2016-02-25 § 40
Dnr 2016/KS0211 710
KU Po3

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) - Maxantal i barngrupperna
på förskolan.

Under beredning

KF 2016-03-17 § 76
2016/KS0308 139
KU Po3

Motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets
(SD) och Leif Häggblom (SD): Åldersbestämning
av ensamkommande barn - Utrymme för kommunen att agera.

Under beredning

KF2016-04-28 §
2016/KS0353 619
KU Po3

Motion av Lotta Preijde (L): Försöksverksamhet
med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor!

Under beredning

B 1507

12
kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-11-01—2016-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-11-01—2016-04-30 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

14

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
t o m november 2015 avgivna interpellationer
Inkom
Diarienummer

Interpellation

Behandling

KF2015-12-10 § 137
Dnr 2015/KS0587 109
KC

Interpellation av Morgan Hjalmarsson (FP): Är
villkoren i Orangeriet ohållbara

Avskrives

B 1509
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2016-05-16

Dnr 2014/KS0671

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Nr 137
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Mattias
Karlsson (M) och Annette
Carlson
Tuffa
mot Karlsson
regeltrotset
Svar på (M);
motion
av tag
Mattias
(M)vid
ochBorås sjöar
2016-04-29

Dnr 2014/KS0671 406

Annette Carlson (M): Tuffa tag mot regeltrotFrån Kommunstyrelsen
set
vid Borås sjöar
Till
Kommunfullmäktige

Ovanstående motionärer har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att ”Höja kontrollavgiften för de
personer som bryter mot Borås stads fiskeregler, i enlighet med motionens intentioner”.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som avstyrker motionen.
Nämnden är överens med motionärerna om att reglerna för stadens sjöar ska följas
men avstyrker motionen eftersom huvuddelen av det tjuvfiske som motionärerna vill
stävja är lagbrott. Lagbrott behandlas av åklagare och kommunen kan i dessa fall inte
ta ut någon kontrollavgift.
Kommunstyrelsen gör givetvis ingen annan bedömning än Tekniska nämnden att
”tjuvfiske” är en polisiär fråga och böternas omfattning ligger därför inte inom
kommunens ansvarsområde. Den kontrollavgift som kommunen kan ta ut omfattar
till exempel regler om hur många redskap en fiskare får fiska med eller minimimått på
fisken. Bryter en fiskare mot dessa regler kan en kontrollavgift tas ut. I dagsläget
uppgår denna kontrollavgift till 1 000 kr. Det åligger Tekniska nämnden att besluta
om regler och avväga kontrollavgiftens storlek. Kommunstyrelsen uppmanar Tekniska
nämnden att se över kontrollavgiften om den kan behöva höjas i preventivt syfte för
att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Tekniska nämnden uppmanas att se över kontrollavgiften, samt om den kan behöva höjas i
preventivt syfte för att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55

B 1510

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Tekniska nämnden

2014-12-16

2014/854 650
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Kjell Johansson, 73 54
Kommunstyrelsen

Motion: Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0671

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Tekniska nämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden är överens med motionärerna om att reglerna för stadens sjöar ska
följas men avstyrker motionen eftersom huvuddelen av det tjuvfiske som
motionärerna vill stävja är lagbrott. Lagbrott behandlas av åklagare och kommunen
kan i dessa fall inte ta ut någon kontrollavgift.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden ansvarar för fiskefrågor i kommunen. Det innebär bland annat
skötsel av regnbågsfisket i flera av våra tätortsnära sjöar. Tekniska förvaltningen
arbetar aktivt i de fiskevårdsområden där Borås Stad har betydande andel av
fiskerätten men har även regelbunden kontakt med samtliga fiskevårdsområden i
kommunen.
En viktig fråga som motionärerna tar upp är hur man skall minska de fiskerelaterade
brotten.
Mörkertalet för tjuvfiske är stort. Hur utbrett tjuvfisket är i kommunens vatten är
omöjligt att säga. Kommunens vatten bevakas av cirka 30 fisketillsyningsmän. Polisen
har informerats om våra regler för att underlätta för initiativ från deras sida.
Det är viktigt att först klargöra att det finns två kategorier av brott:
1. Brott mot lagen – Staten kan besluta vilka tider på året fiske får ske och med vilka
fiskeredskap men även att helt freda fiskarter. Det vanligaste lagbrottet är troligen när
någon som inte har fiskerätt fiskar utan fiskerättsägarnas tillstånd – ”tjuvfiske”.
Påträffas någon som begår ett lagbrott får en fisketillsyningsman beslagta
utrustningen och lämna in den till polisen. Ärendet hamnar sedan hos åklagaren.
Eventuella böter tillfaller staten.
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2. Brott mot de beslut som fattas av fiskevårdsområdena – till exempel hur många
redskap en fiskare får fiska med eller minimimått på fisken. Bryter en fiskare mot
dessa regler kan en kontrollavgift (som tillfaller fiskevårdsområdesföreningen) tas ut.
Fiskevårdsområdesföreningen måste besluta om kontrollavgiftens storlek på sitt
årsmöte. För närvarande är maximalt belopp cirka 4000 kronor.
I kommunens vatten är det absolut vanligaste brottet att någon fiskar utan att ha löst
fiskekort. Detta är ett lagbrott och berörs inte av den ställda motionen. Det största
problemet med att minska tjuvfisket är att en fisketillsyningsman inte har samma
befogenheter som en polisman. De får inte hålla fast en misstänkt eller kräva
legitimation. I sådana situationer måste tillsyningsmannen tillkalla polis.
I de vatten som kommunen förvaltar (kommunen har här övertagit fiskevårdsområdets roll) beslutar vi om regler och kontrollavgift. Reglerna trycks på fiskekorten
och har den som fiskar inget kort är det som tidigare sagts ett lagbrott. Tekniska
nämnden beslutade 2011 om en kontrollavgift på 1000 kronor. Beloppet motsvarar
ungefär det bötesbelopp som de som döms för lagbrott normalt får betala. Tekniska
nämnden ser ingen större preventiv anledning i dagsläget att höja detta belopp. En
ändring av kontrollavgiften medför dessutom att broschyrer, informationsskyltar,
fiskekort och beslagsblanketter blir inaktuella och måste göras om.
För att kunna bedriva ett bra fiskevårdsarbete är det viktigt att kunna fatta beslut nära
där verksamheten bedrivs. Tekniska nämnden anser att frågan om kontrollavgift bör
fattas på nämndnivå.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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Dnr 2015/KS0209

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin

Nr 138
Svar på motion av Morgan
Hjalmarsson (FP): Motverka
Kommunfullmäktige
våldsbejakande extremism!
2016-04-20

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Motverka våldsbejakande extremism!

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på en strategi för att motverka den våldsbejakande extremismen i Borås.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det behövs ett styrdokument men anser att
en plan är ett mer passande styrdokument än en strategi. En plan ska ”beskriva önskade åtgärder” medan en strategi ska ”peka ut en riktning” (se Borås Stads riktlinjer för
styrdokument för mer information).
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på en plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad (se 2016/KS0732).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Dnr 2015/KS0651

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Nr 139
Svar på motion av Morgan
Hjalmarsson (Fp); Sälj 25
Kommunfullmäktige
procent av fastighetsbeståndet!
2016-05-03

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp);
Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet!

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (Fp) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att sälja 25
% av fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra nödvändigt kapital
inför kommunens kommande stora investeringsbehov, samt ge en flexiblare fastighetsorganisation.
Kommunstyrelsen konstaterar liksom motionären att kommunen står inför stora investeringar framöver, men delar inte motionärens åsikt om att sälja delar av fastighetsbeståndet.
Vid ett långsiktigt behov bör kommunen äga de fastigheter där egen verksamhet bedrivs. Ägandet ger bästa möjligheten att utveckla Borås Stad för bostäder, verksamheter, service, infrastruktur, rekreation, bytesobjekt m.m. Avyttring kan aktualiseras först
om strategiska motiv saknas eller ingen kommunal verksamhet bedrivs i fastigheten.
För närvarande finns det inget behov av att frigöra kapital för kommunen. Med nuvarande marknadsläge är det dessutom svårt att få en positiv avkastning på penningmarknadsplaceringar, varför det får ses som en god kapitalplacering att fortsätta äga
verksamhetsfastigheter, mark och skog.
Utgångspunkten för Borås Stad bör därför vara att fortsätta äga, och inte sälja av fastighetsbeståndet. Utifrån investeringsnivåer och behov av att frigöra kapital på längre
sikt, får kommunen vid varje tillfälle ta ställning till eventuella avsteg från huvudprincipen att äga.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Marie
Fridén (M) till förmån för Annette Carlson och Kerstin Hermanssons yrkande, se
bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L) till förmån för sitt yrkande, se
bilaga.
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KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
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E5

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås
För Moderaterna
Annette Carlson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
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ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att sälja 25 % av
fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra nödvändigt kapital inför
kommunens kommande stora investeringsbehov, samt ge en flexiblare fastighetsorganisation.
Kommunstyrelsen konstaterar liksom motionären att kommunen står inför stora investeringar
framöver, men delar inte motionärens åsikt om att generellt sälja delar av fastighetsbeståndet.
Det är oklart vad motionären menar med att sälja 25 procent av fastighetsbeståndet.
Skillnaden i vad som ska försäljas kan bli betydande beroende på vilket innehåll motionärens
förslag ges.
Vid ett långsiktigt behov bör kommunen äga de fastigheter där egen verksamhet bedrivs.
Ägandet ger bästa möjligheten att utveckla Borås Stad för bostäder, verksamheter, service,
infrastruktur, rekreation, bytesobjekt m.m. Avyttring ska aktualiseras när strategiska motiv
saknas eller ingen kommunal verksamhet bedrivs i fastigheten. Det är av vikt att så verkligen
sker så att Borås Stad inte har mer lokaler och fastigheter än vad som är nödvändigt.
Kommunstyrelsen noterar att Lokalförsörjningsnämnden för närvarande, inom ramen för ett
särskilt budgetuppdrag, arbetar med att försälja fastigheter, omförhandla hyror samt riva vissa
fastigheter i syfte att sänka kostnaderna för fastighetsförvaltningen.
I samband med att motionen behandlas kan konstateras att Lokalförsörjningsnämnden i
reglemente är ålagt att ständigt ompröva det kommunala fastighetsbeståndet och i
förekommande fall föreslå exempelvis försäljning av fastigheter som inte behövs för
kommunal verksamhet.
För närvarande finns det inget behov av att frigöra kapital för kommunen. Med nuvarande
marknadsläge är det dessutom svårt att få en positiv avkastning på
penningmarknadsplaceringar, varför det får ses som en god kapitalplacering att fortsätta äga
verksamhetsfastigheter, mark och skog.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2015
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att sälja 25 procent
av fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra nödvändigt kapital inför
kommunens kommande stora investeringsbehov, samt ge en flexiblare fastighetsorganisation.
Kommunstyrelsen delar motionärens bedömning av storleken på de investeringar som
kommer att krävas i en kommun med Borås Stads tillväxt. Det handlar om skolor och
förskolor men också om lokaler för äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen med mera.
Dessutom krävs medel för stadsutveckling, bland annat i form av stationsområdet för
Götalandsbanan och utbyggnation av verksamhetsområden och bostadsområden.
Motionärens förslag syftar också till att åstadkomma en flexiblare fastighetsorganisation för
kommunen. Det finns fördelar med att i vissa lokaler och på vissa tider har inhyrning av
lokaler på bekostnad av att äga och förvalta i egen regi. Det ger en möjlighet att snabbare
träda ifrån eller träda till de lokaler som behövs för närvarande samtidigt som det ger
kommunen möjligheter att jämföra drift, underhåll och kostnader mellan de kommunala
lokalerna och de inhyrda.
Utöver ovan anser Kommunstyrelsen att det finns utrymme att försälja en del av det
skogsinnehav som Borås Stad har. Kommunen är en mycket stor skogsägare och långt ifrån
all kommunal mark har strategiskt eller annat intresse. Kommunal drift av så kallad
produktionsskog kan med fördel utföras av någon annan än Borås Stad.
Sammantaget delar Kommunstyrelsen motionärens bedömningar av behovet av att frigöra
kapital för framtida investeringar, om fördelarna med en flexiblare fastighetsorganisation samt
att det finns utrymme att sälja skog som saknar strategisk betydelse.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
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MOTION
FOLKPARTIET

2015-09-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet!

Kommunen står inför en stor investeringspuckel de kommande åren, vilket kommer sig av den
stora befolkningstillväxten i Borås. Det kräver utbyggda kommunala verksamheter och det kräver
nya lokaler. Det kommande decenniet står vi också inför ett enormt infrastrukturprojekt i form
av Götalandsbanan. Borås Stad kommer att behöva göra betydande investeringar för att bygga
kompletterande infrastruktur och nya verksamhetsområden.
Investeringspuckeln talar för att vi behöver frigöra kapital för nya investeringar som bygger vår
stad starkare. Samtidigt kan vi skapa en flexiblare fastighetsorganisation genom att äga en mindre
andel själva. Det gör att vi flyttar risk från kommunen till marknaden och vi kan optimera vårt
fastighetsägande.
Folkpartiets förslag är att sälja 25 procent av kommunens fastighetsbestånd, inklusive
skogsfastigheter. Det frigör kapital till nya investeringar och ger oss en flexiblare
fastighetsorganisation.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för att sälja 25 procent av fastighetsbeståndet.
Morgan Hjalmarsson (FP)
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Nr 140
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare:Svar
Christinapå
Anemo
motion

OSTADRESS

Dnr 2015/KS0097

av Crister Spets (SD), Tony Strandgård
(SD), Patric SilfverklingaKommunfullmäktige
(SD), Johan Österlund (SD),
Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD);
Svar på motion av Crister Spets (SD), Tony
Inför ett mångkulturellt bokslut
Strandgård
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Jo2016-04-28
Dnr 2015/KS0097 041
han Österlund (SD), Björn Qvarnström (SD)
Från Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
och
Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut
Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-09 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter
som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med början 2015 som presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och
regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och
därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet
och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och
nödställda anser Kommunstyrelsen att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett
synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå.
I Borås Stads Vision 2025 står det att i Borås står möten mellan människor i fokus.
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika
kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och
handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen
och omvärlden.
Att då särskilja och beräkna kostnader och intäkter för vissa grupper är inte förenligt
med stadens vision.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
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1. Motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD): Inför ett mångkulturellt bokslut
2015/KS0097
Publicerad på internet:
Handlingarna bedömda för
publicering på internet:
Infogade filer:
Handläggare:
Datum:
Händelsetyp:

2015-01-09 14:09:14
Handlingarna är ännu ej bedömda
Nej
Christina Anemo/BKMAN
2015-01-09 00:00:00
IN

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2015-01-09 13:57 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Crister Spets <crister.spets@sverigedemokraterna.se>
<boras.stad@boras.se>
2015-01-09 13:46
Motion

Motion till kommunfullmäktige i Borås 2015 01 09
Inför ett mångkulturellt bokslut
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på
kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till.
Antalet kvadratmetrar per skolelev går att få bekräftat och kan mätas mot ett index, och
vi diskuterar kostnader för kultur och idrottsföreningarnas bidrag, vi diskuterar
besparingar inom i stort sett alla nämnder.
Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för det mesta, men när vi kommer till
invandringspolitiken och kostnaderna kring området är det stopp. Då går det varken att
räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa frågan. Det svar man får om man ställer
frågan, är att det inte är demokratiskt försvarbart och heller inte etiskt riktigt att räkna
på kostnaden. Är det då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar, eller varför inte en
pensionär? Är det inte rätt att medborgarna i Borås Stad får reda på hur fördelningen av
skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna? Flera undersökningar har
visat på samhällets betydande kostnader för den senare tidens invandring. En av dessa
är gjord av universitetslektor Lars Jansson, SvD (2002-08-21), som räknade ut att
invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år.
Professor Bo Söderstens uträkningar, DN (2003-12-28) visade på kostnader mellan
40-50 miljarder netto varje år.
Några år senare, i studie publicerad 2009, kom professor Jan Ekberg fram till en
nettokostnad på mellan 1,5 och 2 procent av BNP för år 2006, motsvarande 45-60
miljarder kronor.
Den senaste beräkningen gjord 2013 av ekonomen Jan Tullberg, tidigare forskare vid
Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi ger vid handen att kostnaden är
250 Miljarder per år.
Ytterligare ett exempel är Ilmar Reepalu (S), som i DN (2007-07-17) menade att det
statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas faktiska
kostnader.
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Vad den kommer att sluta på nu när det mer eller mindre är fri invandring vågar man
knappt tänka på. När vi tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot
invandrare är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i
segregation och utanförskap. Tyvärr har vi misslyckats. Områden som Norrby,
Hässleholmen och Hulta där de två senaste är med på rikspolisens lista (En nationell
översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället) har växt fram vilka
och är extremt segregerade idag. Parallella samhällen växer upp i dessa stadsdelar vilket
gör att olika nationella grupper samlas på olika områden vilket splittrar Borås än mer.
Kan man på riktigt tro att det är lätt för invandrare att träffa fler svenskar och bli en del
av vårt samhälle när cirka 25 procent beroende på hur man räknar i Borås Stad har
invandrarbakgrund?
Arbetslösheten är större för invandrare vilket delvis är orsakat av att deras eventuella
tidigare utbildning inte är anpassad efter svenska förhållanden. Brister i språket och de
stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att komma in i arbetslivet. Kostnader
för subventionerade arbetsgivaravgifter, SFI-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar
inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster, lönedumpning samt ökad segregation i
samhället är delar av följderna av dagens invandringspolitik. Det som just radats upp
och säkert många fler poster innebär stora kostnader. Vi känner inte heller till storleken
på intäkterna, men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna för Borås Stad,
trots generösa bidrag från staten. Om massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk
vinning för Borås och för Sverige innebär den här motionen en chans för den här
församlingens ledamöter att bevisa det genom att bifalla motionen. Om det innebär en
förlust så måste ju även detta vara intressant för församlingen och övriga medborgare i
Borås Stad att få veta vad det kostar varje Boråsare att vara generös eller mantrat som
övriga i församlingen upprepar ”att vi har råd” kan bevisas eller motbevisas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att fullmäktige beslutar att kommunen
årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på
intäkter och utgifter som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med
början 2015 som presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Crister Spets KF (SD)
Tony Strandgård KF (SD)
Patric Silfverklinga KF (SD)
Johan Österlund KF (SD)
Björn Qvarnström KF (SD)
Andreas Bäckman KF (SD)
-Mvh
Crister Spets
Distriktsordförande SD Sjuhärad
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Dnr 2014/KS0597

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 141
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Frigör Borås
Stad
tillgångar
i fossilbränslebranschen
Svar från
på motion
av Thomas
Wingren (MP); Fri2016-05-02
Dnr 2014/KS0597 040
gör Borås Stad från tillgångar i fossilbränsleFrån Kommunstyrelsen
branschen
Till
Kommunfullmäktige
Bakgrund
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det i Borås Stads styrdokument för finansverksamheten ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern” införs en skrivning om att
Borås Stad inte ska ha tillgångar i bolag vars verksamhet främst är relaterad till användandet av fossila bränslen.
Kommunstyrelsens bedömning
Som motionären skriver bör kommunens tillgångar förvaltas väl. Fram till och med
september 2014 har Borås Stad placerat överskottslikviditet i internbanken för
utlåning till Borås Stads bolag, och därmed har inte behov funnits för några specifika
placeringsregler.
Från och med oktober 2014 placeras av skattemässiga skäl inte längre
överskottslikviditeten i internbanken. Istället placerar Borås Stad sina tillgångar
externt, varvid ett behov av att upprätta placeringsregler har uppstått.
Vid framtagandet av placeringsregler för Borås Stad (2015/KS0597), samt vid översyn
av placeringsregler för kommunens donationsfondsförvaltning (2015/KS0596), har
frågan om hållbara och ansvarsfulla hänsyn aktualiserats. Som framgår i båda
ärendena eftersträvas att placeringarna går i linje med Borås Stads vision om
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt i linje med Borås Stads energi- och
klimatstrategi.
Bland annat har en skrivning om placering i fossilbränslebranschen förts in i såväl
kommunens placeringsreglemente som i reglerna för stiftelseförvaltningen: ”Placeringar
ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller
producera fossil energi.”
Kommunstyrelsen bedömer att besluten om nya placeringsregler är i linje med
motionärens förslag, och att några ytterligare ändringar inte behöver göras.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef

B 1528

Borås

kommunfullmäktiges handlingar | 16 juni 2016

Frigör Borås Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen
Ett växande antal banker och investerare har börjat råda sina kunder att avstå från ägande i
fossilbränslebolag, då dessa riskerar att bli så kallade "stranded assets" (strandade
tillgångar). Dessa kännetecknas av risken för plötsliga prisfall när marknaden inser att dess
sanna värde är blott en bråkdel av nuvarande värdering. Och det finns flera skäl till varför
fossilbränslebolag hör dit, även efter dom enorma värdeminskningar som dessa bolag redan
har sett under dom senaste åren. Värdeminskningar som inte minst Sveriges skattebetalare
har drabbats av efter dåliga investeringar från Vattenfall.
Det handlar dels om den stadigt ökande konkurrensen från dom sundare förnyelsebara
energislagen, som fortfarande snabbt blir billigare - solel till exempel med ca 20% per år sen
2010. Som en konsekvens är det redan den billigaste eller delat billigaste elproduktionsformen i minst 79 länder, och antalet länder växer snabbt.
Men det handlar även om den verklighet som säger att dessa bolag värderas efter förutsättningen att dom ska utvinna sina tillgångar av fossila bränslen som fortfarande finns
under mark. Det kan dom inte tillåtas göra om vi ska ha en chans att klara av det mål om att
hålla oss under 2 graders temperaturökning som världens länder har kommit överens om,
och inte heller om vi ska ha möjlighet att begränsa klimatförändringens effekter till en
hanterbar nivå.
Ett fåtal nationer vet vi redan i princip helt säkert är förlorade på grund av kommande
havsnivåhöjningar (som till exempel Maldiverna och Tuvalu i Indiska oceanen), efter att delar
av Västantarktis har konstaterats vara i en fas av oförhinderlig smältning. Andra nationer
upplever redan idag extrema påfrestningar på grund av andra eller tredje ledets effekter av
klimatförändringen (som Syrien, vars inbördeskrig är direkt kopplat till en långvarig torka
som har konstaterats bero på klimatförändringen).
Dessa påfrestningar - enorma konsekvenser som dom har inte bara för enskilda personer
utan även för hela nationer - är dock fortfarande sådana som det globala samhället kan
hantera, om än inte på ett tillfredställande sätt. Men det finns förstås också en gräns för vad
som är möjligt att överhuvudtaget hantera, även om det inte är möjligt att säga exakt var
den går. Vad som är säkert är dock att ju mer av dom kvarvarande fossilbränsletillgångarna
som vi nyttjar, desto närmre den gränsen kommer vi.
Borås Stad har inga större tillgångar i aktier tack vare sunda finansiella regler som är
utformade bland annat för att förhindra spekulation. Men dom aktietillgångar som vi har bör
förvaltas väl, och det finns även ett symboliskt värde i att ta avstånd från en industri vars
verksamhet vi nu vet är på väg att drastiskt försämra livsvillkoren på vår planet.
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Borås

Därför bör också Borås Stad divestera (frigöra sig) från tillgångar i fossilbränslebolag.
I Borås Stads styrdokument "Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern" finns
det talande nog riktlinjer för Borås Stads finansverksamhet. Under punkt 1.5 "Mål med
finansverksamheten" står det beskrivet hur den ska bedrivas. Som sista punkt står det
"- med etisk hänsyn och med hög kompetens."
Direkt därefter skulle kunna vara en lämplig plats att inkludera en mening med motionens
intentioner om att låta Borås Stad divestera från tillgångar i fossilbränslebranschen. Ett
förslag till utformning är
"- utan inblandning av ägande i bolag vars verksamhet huvudsakligen har att göra med det
finansiellt osäkra och för mänskligheten förödande nyttjandet av fossila bränslen."
Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
1. Att i Borås Stads styrdokument "Riktlinjer för finansverksamheten Borås
Kommunkoncern" inkludera en mening om att inte ha tillgångar i bolag vars
verksamhet främst är relaterad till användandet av fossila bränslen, i anda med
förslaget i motionstexten.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren
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Dnr 2012/KS0332

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Carin Liesén Lindqvist

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 142
Svar på motion av Mirjam
Jakobsson (MP): Tydligare
Kommunfullmäktige
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden
Svar på Dnr
motion
av Mirjam Jakobsson (MP):
2016-04-21
2012/KS0332
Tydligare beskrivning av andel vårdare per
Från Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktigepå äldreboenden
vårdtagare
Mirjam Johansson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-12 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att:
- Att befintligt system med angivelser av personaltäthet vid äldreboenden kompletteras med siffror som visar grundbemanningen i sin verklighet angivet i faktisk
andel vårdare per äldre vårdtagare.
Motionen har inte remitterats.
Kommunstyrelsens övervägande

Motionären har begärt komplettering vid presentation av personaltäthet på äldreboenden och anser att det vedertagna sättet att jämföra bemanning inte beskriver hur
bemanningen egentligen ser ut. 1,0 årsarbetare innebär att det finns en heltidsanställd
per brukare – men denna anställda arbetar endast 37 timmar per vecka. De övrig nästan 2/3 av tiden är den anställda ledig. Som komplement till antal årsarbetare per brukare vill motionären ha redovisning för hur många brukare en personal har hand om.
I praktiken innebär exemplet ovan att en heltidsanställd tar hand om ca tre brukare.
Även om motionären har rätt i sin iakttagelse, skulle införande av ytterligare ett beräkningssätt skapa mer förvirring i diskussionen om bemanning på äldreboenden.
Oavsett beräkningsmodell finns inget optimalt tal för hur mycket personal som behövs på ett äldreboende. Det som har betydelse är att anpassning görs efter brukarnas
behov.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
enhetschef
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Tydligare beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.
För att kunna föra en vettig diskussion och för att kunna fatta beslut i frågor som rör
personalstyrkor på äldreboenden så är det mycket viktigt att dokument över bemanning i
klartext uppvisar verkliga förhållanden. De siffror som idag används i Borås Stad anger
andelen årsanställda vårdare (undersköterskor, vårdbiträden) per äldre vårdtagare, vilket inte
är detsamma som den verkliga faktiska andelen vårdare per vårdtagare. Detta kan ge upphov
till missförstånd.
Vårdandets svåra konst är komplex och innebär många viktiga delar. I synnerhet
demenssjukdom kräver en adekvat vårdinsats. Andelen vårdare per vårdtagare är en absolut
nödvändig grund att stå på för att möjliggöra en god äldreomsorg, som att implementera
kunskap och etiskt tänkande.
Uppdagade missförhållanden på äldreboenden under senare år har inneburit att äldreomsorgen
med jämna mellanrum varit i fokus. Vid en jämförelse mellan privata aktörer och kommunens
verksamhet framkom siffrorna 0,52 respektive 0.70 i personaltäthet. Vetenskaplig forskning
visar på behov av 1,1 vid demenssjukdom. Krav på minimibemanning vid demensavdelningar
har också ställts från politiker under år 2011. Oavsett vad de senaste årens äldredebatt handlat
om, så har siffror över hur stor bemanningen är använts. Vilket betonar vikten av tydlighet i
dessa siffror och att de verkligen speglar hur verkligheten ser ut.
I Borås Stad används personaltäthet som ett jämförelsetal mellan olika äldreboenden och
anger alltså, som nämnts i inledningen, grundbemanningen i vårdare omräknat till
årsarbetare(Åa) per äldre vårdtagare.
Fiktivt exempel på uträkning av grundbemanning Dagtid:
3 personer 100 %
1 person 89 %
1 person 85 %
1 person 79 %
3 personer 75 %
Totalt 778 % (tjänstefaktorer) eller omräknat i årsarbetare (Åa) 7,78 heltidstjänster.
Boendet har 11 brukare (vårdtagare) 7,78/11 = 0,71 i personaltäthet per brukare.
Detta allmänt vedertagna sätt att räkna personaltäthet är för en vanlig medborgare såväl
krångligt som svårbegripligt, men framför allt vilseledande. Siffrorna blir vilseledande på så
sätt att de verkar ange antalet vårdare per vårdtagare som alltid är på plats, vilket inte är fallet
i verkligheten.
Till exempel uppfattas 0,65 i personaltäthet, av de allra flesta, som att 2 vårdare tar hand om 3
äldre vårdtagare. Räknar man om 0,65 i personaltäthet till den faktiska andelen vårdare per
vårdtagare så kommer man fram till siffran 0,25 vilket innebär att 1 vårdare i verkligheten har
hand om 4 vårdtagare i genomsnitt.
Uträkning av verklighetens bemanningssiffror:
Personaltäthet är alltså antal heltidstjänster per vårdtagare.
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Som Dagtid räknas 07.00 – 21.00, vilket innebär 14 timmar per dag.
Veckoarbetstiden för heltidsanställda(Åa) är 37 tim
En heltidstjänst(Åa) innebär alltså att en anställd arbetar 37 timmar av de 98 timmar som
dagtid för en hel vecka innebär (7 * 14 timmar)
En heltidstjänst (Åa) motsvarar alltså 0,38 anställda på plats utspritt över tiden (37 timmar av
98 timmar)
Med andra ord:
Ser man närmare på den årsanställdes arbetstid så arbetar denne 37 timmar per vecka , vilket
innebär i genomsnitt 38 % av den totala dagtiden 07,00 – 21,00.
Detta medför att man måste multiplicera den hos Borås Stads angivna siffran i personaltäthet
hos olika äldreboenden med 0,38 för att komma fram till den verkliga bemanningen.
För att ta ytterligare ett exempel:
En grundbemanning med 1,0 i personaltäthet uppfattas som närmast ofattbar, men innebär i
egentligen att 1 vårdare har hand om ca 3 vårdtagare i genomsnitt.

Som dessa uträkningar visar är det viktigt att vara införstådd i, och att man är överens om, vad
någonting är innan man kan diskutera om bemanningen vid Borås Stads äldreboenden kan
anses som godtagbar eller om den är för låg. Det är därför viktigt att det på ett enkelt sätt,
klart och tydligt framkommer hur pass stor bemanningen är vid ett gruppboende. Detta är
viktigt för alla inblandade, de som beslutar likväl som för alla intresserade medborgare i
kommunen.
Att tydliggöra förhållandet av andel vårdgivare per äldre vårdtagare på Borås Stads
äldreboenden skulle medföra att beslut grundade i faktiska förhållanden kan fattas vad gäller
tilldelning av resurser.

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:
-

Att befintligt system med angivelser av personaltäthet vid äldreboenden
kompletteras med siffror som visar grundbemanningen i sin verklighet
angivet i faktisk andel vårdare per äldre vårdtagare.

Mirjam Jakobsson (MP)
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Dnr 2014/KS0348

Avd: Kommunikation
Handläggare: Marie Ingvarsson

Nr 143
Svar på motion av Kerstin
Hermansson (C) och
Kommunfullmäktige
Maj-Britt Eckerström (C): Samlad marknadsföring i
Borås!
Svar på motion
av Kerstin Hermansson (C)
2016-04-22
Dnr 2014/KS0348 105
och Maj-Britt Eckerström (C): Samlad markFrån Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktigei Borås!
nadsföring
Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (båda C) har motionerat om att samla
all marknadsföring inom kommunkoncernen hos BoråsBorås TME AB. Istället för
att bedriva marknadsföring inom fler förvaltningar och bolag vill motionärerna samla
alla resurser till BoråsBorås. Motionen tar framför allt sikte på Borås som besöksmål.
Remissyttranden
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag, samt Revisorskollegiet.
Tretton nämnder, fem bolag och Revisorskollegiet har svarat på remissen.
Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Öster och Viskaforshem AB tillstyrker motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden ser en fördel i att samla all marknadsföring till en enda och
tydlig avsändare. Lokalförsörjningsnämnden menar att samlad marknadsföring inte är
någon lösning, utan tror på samverkan med kranskommuner. Samhällsbyggnadsnämnden
understryker vikten av samverkan mellan BoråsBorås och övriga bolag och förvaltningar. Stadsdelsnämnden Norr vill utreda vilken samlad marknadsföring som krävs, och
hur den ska ske. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker att BoråsBorås utvecklar sitt ansvar,
men vill inte föra över resurser från förvaltningar eller bolag. Viskaforshem motiverar
inte sitt ställningstagande.
Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, AB Bostäder och Borås Djurpark AB avstyrker motionen.
Arbetslivsnämnden anser att motionen står i strid med kommunikationspolicyns princip
om ansvaret för kommunikationen, samt att samlad marknadsföring kräver en upphandling. Kulturnämnden vill ha ett effektivt samarbete med BoråsBorås vid tillfällen
man själv väljer. Servicenämnden ser svårigheter eftersom vissa verksamheter snabbt
behöver få ut aktuell information. Borås Djurpark anser att en samlad marknadsföring
av Borås kan utvecklas, men ser för bolagets del en egen marknadsförare som en förutsättning. AB Bostäder anser att bolagets marknadsföring inte ingår i det motionärerna vill samla.
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Sociala omsorgsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden,
BoråsBorås TME AB och Borås Energi och Miljö AB har lämnat svar utan uttrycklig
till- eller avstyrkan.
Sociala omsorgsnämnden vill stärka Borås varumärke, men överlåter åt berörda att välja
den bästa metoden. Miljö- och konsumentnämnden har inga synpunkter på hur marknadsföringen av Borås ska organiseras. Tekniska nämnden vill ha en tydlig gräns mellan
BoråsBorås uppdrag och andras uppdrag, samt utreda hur marknadsföringen fungerar
idag. BoråsBorås vill uppmana besöksdrivna aktiviteter och anläggningar i förvaltningar
och bolag att samarbeta med BoråsBorås, och vill driva marknadsföringen av Borås i
bred samverkan med dessa. Borås Energi och Miljö anser sig inte omfattas av motionens
förslag.
Stadsdelsnämnden Väster, Utbildningsnämnden och Revisorskollegiet avstår från att
yttra sig.
Kommunstyrelsens överväganden
BoråsBorås TME AB har skapats bland annat för en samverkan kring marknadsföring
av varumärket Borås, främst när det gäller besöksnäring och evenemang. Det finns
självklara värden i att den vägen skapa en enhetlig profil i marknadsföringen, såväl till
innehåll som i det grafiska uttrycket. Via BoråsBorås utsträcks samverkan också till
fler aktörer än kommunens förvaltningar och bolag genom arbete tillsammans med
föreningar och näringsliv.
Kommunstyrelsen kan dela den principiella tanken hos motionärerna. Det ligger i sig
inte något nytt i att samordna marknadsföringen av Borås genom BoråsBorås. Dock
är styrelsen tveksam inför ett beslut som skulle medföra ett direkt förbud för förvaltningar och bolag att göra någon marknadsföring utan att gå genom BoråsBorås.
Varje förvaltning och bolag inom Borås Stad har ansvar för kommunikationen om sin
verksamhet, enligt vår kommunikationspolicy, antagen av fullmäktige i januari 2014.
Av detta ansvar följer också att förvaltningar och bolag beslutar om sin egen marknadsföring.
Flera av kommunens verksamheter arbetar i konkurrens med privata företag, andra
kommuner och andra organisationer. Det innebär att förvaltningar och bolag behöver
marknadsföra sig för att skapa positiv uppmärksamhet och kunskap kring vad de kan
erbjuda, både vad gäller tjänster och produkter. Ett exempel är Utbildningsförvaltningens behov av att marknadsföra de kommunala gymnasieskolornas program.
Kommunstyrelsen ser den goda lösningen i att all marknadsföring av Borås som plats
och besöksmål samt av evenemang sker i intimt samarbete och samförstånd mellan
BoråsBorås och de andra nämnder och bolag som är delaktiga. Sådant samspel kan,
som motionärerna påpekar, bidra till att ett plus ett blir tre. Kommunstyrelsen vill
emellertid inte flytta budgetmedel avsedda för marknadsföring från nämnder och bolag till en samlad pott hos BoråsBorås. Nämnder och bolag måste ha kvar sin möjlighet att själva lösa behov av marknadskommunikation.
Kommunstyrelsen vill därmed föreslå Kommunfullmäktige att uppmana alla nämnder
och bolag att samråda med BoråsBorås inför behov av marknadsföring som rör besöksdrivna verksamheter och anläggningar, gäller evenemang, eller handlar om platsvarumärket Borås. Detta kan sedan leda till exempelvis att åtgärden inlemmas i
BoråsBorås kommunikation, eller harmoniseras med denna. Strävan ska vara att skapa
synergier, och att utan tvång eller förbud hitta fördelarna i att samverka. Detta är för
övrigt helt i samklang med remissyttrandet från just BoråsBorås.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppmana alla nämnder och bolag att pröva möjligheten till samverkan med BoråsBorås TME AB
vid marknadsföring som påverkar Borås renommé som besöksmål eller som platsvarumärke.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef
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Samlad marknadsföring i Borås!
Det finns stor potential att förbättra den marknadsföring som idag sker av Borås. Det är
angeläget att vi uppfyller de intentioner vi hade när vi för några år sedan inrättade BoråsBorås
TME. Centerpartiet föreslår därför att vi samlar all marknadsföring inom Borås Stad hos
BoråsBorås TME AB, så att bolaget ges rätt förutsättningar att stärka Borås som besöksmål.
Borås har tyvärr stagnerat som besöksmål. Det var inte vad vi eftersträvade när vi samlade
marknadsföringen i ett bolag. Tyvärr har Borås halkat efter resten av riket när vi jämför
besöksantal, och i förlängningen blir det de turistekonomiska effekterna som uteblir.
Intentionen var att de turistekonomiska effekterna skulle stiga till uppemot en miljard kronor
per år, istället stampar vi kring en halv miljard. Vi har potential som vi behöver tillvarata, det
stärker inte bara näringslivet, det stärker hela Borås.
Samlade resurser hos BoråsBorås TME AB ger bättre utfall, med 1+1=3. Det finns ingen
anledning att marknadsföringen ska spridas ut på flera förvaltningar och bolag som är
verksamma inom besöksnäringen. Gemensam marknadsföring hos BoråsBorås TME AB
torde ge betydliga samordningsvinster.
Resurser är dock inte allt. Det finns besöksmål idag som vi behöver marknadsföra aktivare
som besöksanledningar. Vi kan inte vänta på de projekt som är på gång. Vi måste börja bygga
vårt varumärke mera aktivt, ty att bygga upp ett positivt varumärke tar tid. Bland annat finns
det goda skäl att ytterligare marknadsföra Knalleland som ett evenemangsområde, samtidigt
som det finns fina naturområden som fler borde bli varse.
Centerpartiet föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att
-

Uppdra åt Kommunstyrelsen att samla all marknadsföring inom kommunen, inklusive
koncernen, hos BoråsBorås TME AB

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Maj-Britt Eckerström
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Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
Kommunfullmäktige
delegationsärenden
2016-04-22

Dnr 2016/KS0207 005

Svar
på motion av Leif Häggblom (SD); DigitaFrån Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
lisering
av delegationsärenden
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att i första hand delegationsärenden mailas ut, till de berörda beslutsfattare som ska hantera ärendet, i andra hand skall dessa delegationsärenden finnas tillgängliga att läsa på en anvisad internetsida, och att förtroendevalda med personlig kod kan läsa dem.
Delegationsbeslut kan vara av olika karaktär. Delegationsbeslut som omfattas av sekretess är frekvent förekommande. I dagsläget har Borås Stad ingen godkänd rutin för
hantering av sekretessärenden digitalt. Därför bör de frågeställningar som väcks i anslutning till motionen prövas och utredas vidare. Detta kan lämpligen ske i samband
med projektet ”Nytt ärendehanteringssystem” som administreras av Stadskansliet.
Detta projekt skall resultera i ett nytt upphandlat ärendehanteringssystem för Borås
Stad. Som en naturlig del bör även frågan om hantering av sekretessärenden hanteras,
både avseende delegationsbeslut men också för sekretessärenden som avgörs i nämnden. Målsättningen är att ett nytt ärendehanteringssystem skall kunna vara infört och i
drift omkring den 1 juli 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågeställningar som väcks i motionen samt
möjligheterna att hantera sekretesskyddat information digitalt inom ramen för projektet
”Nytt ärendehanteringssystem”.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Motion: Digitalisering av delegationsärenden
Borås stad har valt att politiska företrädare ska inneha en så kallad surfplatta, detta för att spara på
miljön när det gäller utskrifter samt att enkelt och effektivt förmedla aktuella handlingar.
Trots detta måste man som politiskt aktiv ta sig till respektive nämnd för att kunna läsa
delegationsärenden som det vid senare tillfälle ska beslutas om?
Som ett steg för transparens i de ärenden som ska delegeras, borde det vara rimligt att läsa dessa
handlingarna på sin surfplatta. Genom att möjliggöra detta undviker vi också eventuella transporter
som kan belasta miljön negativt.
Vi tycker helt enkelt att en beslutande politiker på enklast möjliga sätt ska kunna läsa och förkovra
sig i de ärenden som ska behandlas.
Därför vill vi:

- Att i första hand dessa delegationsärenden mailas ut, till de berörda beslutsfattare som ska
hantera ärendet.

- Att i andra hand dessa delegationsärenden ﬁnns tillgänglig att läsa på en anvisad internetsida,
och att med personlig kod kan läsa dem.

Leif Häggblom Sverigedemokraterna
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