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Samhällsbyggnadsnämnden fick i Borås budget 2015 i uppdrag att utreda frågan om
parkeringsnormen och lämna förslag till Kommunsstyrelsen under 2015. Samhällsbyggnadsnämnden skickade förslaget på remiss i september 2015. Under remisstiden
inkom synpunkter som lett till att en konsekvensanalys av remissförlaget tagits fram.
Konsekvensanalysen tillsammans med övriga synpunkter har resulterat i att parkeringsnormen har delats upp i förlag till två styrdokument, Borås Stads riktlinjer för
parkering respektive Borås Stads parkeringsregler.
Ställningstaganden kring parkering föreslås dessutom inte längre vara en del av författningssamlingen utan istället bestå av två styrdokument för Borås Stad. Kommunfullmäktige föreslås besluta om riktlinjer för parkering. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslås ansvara för framtagande och antagande av parkeringsregler, som ska vara på
en mer detaljerad nivå. Tekniska nämnden föreslås ansvara för att utreda möjligheten
för cykelparkeringsköp.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta Borås Stads riktlinjer för parkering
Ge Samhällsbyggnadsnämnden delegation att ta fram och anta Borås Stads parkeringsregler samt
besluta om eventuella avsteg.
Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla när Samhällsbyggnadsnämnden antagit nya parkeringsregler
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för utredning av cykelparkeringsköp
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Inledning
Parkering är en viktig del av stadens infrastruktur.
Tillgänglighet bidrar till stadens attraktivitet och staden
planeras för att skapa goda möjligheter att nå ny bebyggelse
med olika transportmedel. Med ökad befolkning och
starkt bebyggelsetryck ställs högre krav på nytänkande
och möjligheter att hitta goda lösningar.
Borås Stads riktlinjer för parkering ger en bild av Borås
Stads övergripande inriktning för parkering i kommunen.
Riktlinjerna gäller övergripande för Borås Stad och
utgör underlag för mer detaljerad myndighetsutövning
i respektive nämnd.

Kommunens roll
Borås Stad är en aktiv part i samhällsbyggandet och ska
verka för att arbetet med parkering i staden inriktas mot
att främja hållbara transporter och god tillgänglighet. När
stadsbebyggelsen blir tätare ska Borås Stad bidra till att
hitta lösningar och verka för att brist på parkering inte
hindrar nybyggnation. Samtidigt ska Borås Stad vara
tydlig med vilka förväntningar som finns i samband med
stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt. Byggherren ska få
tydlig information om hur parkering kan lösas och ges en
tydlig bild av omfattningen av parkering som Borås Stad
bedömer är lämplig, vid nybyggnation, ombyggnation samt
planering. Därmed finns förutsättningar för effektivare
handläggning och bättre service till allmänheten samtidigt
som alla byggherrar behandlas lika.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för framtagande,
uppföljning och revidering av Borås Stads parkeringsregler.
Skäl för avvikelser från parkeringsreglerna prövas av
Samhällsbyggnadsnämnden.

parkeringen är en del av stadens infrastruktur påverkas
stadens attraktivitet om investeringen i parkeringsplatser
blir för låg. När parkeringsplatserna är för få ställs dessutom
högre krav på kommunen och fastighetsägare att bevaka
så att inte mark på otillåtet sätt används till parkering.
Alla nybyggnadsprojekt är unika. Behovet och förutsättningarna för att ordna parkering skiljer sig mellan olika
platser i staden och olika byggprojekt. Det finns också
olika inriktning mellan olika byggherrar vad gäller vilken
målgrupp de vänder sig till och vilken miljöprofil de
arbetar efter. Det ska finnas möjlighet för byggherrar att
anpassa antalet bilparkeringsplatser efter platsens närhet
till kollektivtrafik och lösningar som byggherren gör för
att främja hållbart resande. När infrastrukturen fungerar
väl för de som går, cyklar och tar bussen behövs inte lika
många parkeringsplatser.
Borås Stad ställer enbart krav på minst antal anlagda
parkeringsplatser och begränsar därmed inte byggherrens
möjlighet att anlägga fler parkeringsplatser. Det förutsätter
att det möjliggörs i gällande detaljplan. I vissa lägen
är det olämpligt med fler parkeringsplatser än det som
är angivet. Det gäller framförallt i stadskärnan där de
tillgängliga ytorna är små. Markparkering är ytkrävande
och det kan i vissa lägen vara mer passande att bygga
parkering på höjden i garage, och således lämna plats för
exempelvis mer grönyta. Prövning av byggherrens förslag
sker i detaljplaneprocess respektive bygglovshandläggning.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att Borås Stads riktlinjer
för parkering följs upp och revideras minst vart fjärde år.

Byggherrens roll
Byggherrar har en avgörande roll i skapandet av nya
parkeringsplatser. De som nyttjar byggnaderna behöver
parkering och platserna ska anläggas på kvartersmark för
att begränsa effekterna på gator, torg och parker. Eftersom
för parkering | 3
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Inledning
Bilagan beskriver hur förslag till riktlinjer och parkeringsregler tagits fram och vilka skillnader det
är mellan det nya förslaget och den gamla parkeringsnormen från 1998. Bilagan ska fungera som
ett underlag i processen att anta riktlinjer och parkeringsregler. Här ges först en kortfattad bild av
vad som är nytt i förslaget till parkeringsregler. Därefter följer information om hur
arbetsprocessen sett ut. Sedan görs jämförelser mellan den gamla och den nya zonindelningen
samt jämförelser mellan de gamla och de nya parkeringstalen för bil. Avslutningsvis förs en kort
diskussion kring parkeringsreglernas användning och förväntade effekter följt av en
sammanfattande kommentar till den konsekvensanalys som tagits fram.

Vad är nytt?
I de nya reglerna för parkering är parkeringstalen för bil sänkta med ca 10-15 procent.
Minskningen är bland annat till för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Förslaget
till parkeringsregler innehåller även cykelparkeringstal, vilket tillsammans med de sänkta
parkeringstalen för bilparkering är ett steg i riktningen mot en större andel hållbara
transporter. Parkeringsreglerna är dessutom mer flexibla än tidigare, eftersom det nu
finns möjligheter för byggherrar att minska antalet bilplatser ytterligare. Minskningen
kan göras under förutsättning att byggherren gör åtgärder för att det ska bli lättare att
välja hållbara färdmedel såsom kollektivtrafik och cykel, alternativt att byggnationen
ligger i ett läge med god tillgänglighet med kollektivtrafik. Förslaget till parkeringsregler
tillåter också lösningar med parkering på annans mark.
Ytterligare en skillnad mot tidigare parkeringsnorm är att centrumzonen, där det oftast
är något lägre parkeringstal, är större än tidigare. Mer om zonindelningen finns under
rubriken ”Zonindelning” längre fram i bilagan.
Parkeringstalen för både bilparkering och cykelparkering anges utifrån ett visst antal
användningar och kategorier. I huvudsak är kategorierna i de nya parkeringsreglerna
samma som tidigare, men med vissa justeringar. Kategorierna har i vissa fall förtydligats
och gjorts skarpare för att underlätta handläggning i detaljplaner och bygglov. Ett
exempel på det är kategorierna för handel, där de nya reglerna har två olika handelstyper
istället för fem. Ytterligare ett exempel är att nybyggnation och ombyggnation av
bostäder har samma parkeringstal istället för att behandlas olika. För skola innebär
parkeringsreglerna att det finns tre olika kategorier istället för två. Exakt vilka
förtydliganden som gjorts återfinns under rubriken ”Parkeringstal för bil” längre fram i
bilagan.
Erfarenhet har visat att den gamla parkeringsnormen inte täcker in alla de användningar
som det finns behov av. I parkeringsreglerna finns därför också några nya kategorier. De
nya kategorierna är smålägenheter, småskalig verksamhet i bostadskvarter, tränings-/
aktivitetslokal samt vård.
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Arbetsprocess
Arbetet med att ta fram riktlinjer och regler kring parkering har letts av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I projektgruppen har representanter från Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen, Stadskansliet samt Borås kommuns Parkerings AB medverkat. Förankring av
arbetsprocess och resultat har skett löpande i en styrgrupp med chefsrepresentanter från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen och Stadskansliet.
Konsultföretaget Koucky & Partners AB har anlitats som stöd i arbetet, bl.a. för att ta fram
underlagsmaterial och förslag till parkeringstal och för att medverka i förankringsprocessen. I
arbetet har dialog förts med referensgrupper med representanter från näringslivet och
byggbranschen i Borås.
Som en del av arbetet genomfördes en workshop med berörda tjänstemän, politiker och andra
aktörer såsom exploatörer och representanter från näringslivet i Borås. Syftet var att diskutera
principfrågor gällande parkeringstal för att få vägledning i det fortsatta arbetet. De politiker som
bjöds in var berörda kommunalråd, presidierna från Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden och Miljö- och konsumentnämnden samt gruppledare för de partier som inte var
representerade i presidierna.
Workshopen hölls av Koucky & Partners och de sammanfattade resultatet i ett antal principer
som sedan har legat till grund för de parkeringstal som tagits fram. Principerna sammanfattat:
-

-

-

Parkeringstalen ska kopplas till kommunens övergripande antagna mål, istället för till
nuvarande bilinnehav.
Parkeringstalen ska ligga ca 10-15% lägre än tidigare (parkeringsnorm 1998).
Parkeringstalen ska baseras på två zoner: centrum respektive övriga kommunen.
Parkeringstal för cykelparkering ska utgå ifrån ett ökat framtida behov för cykelparkering
vid målpunkter, där målet är att 10-20 % av resorna ska ske med cykel. Högre andel i
centrum än i resten av kommunen.
Parkeringstalen ska beskriva det minimumkrav som ställs på exploatören.
Parkeringstalen ska vara flexibla med möjlighet till reducering i lägen med extra goda
förutsättningar att nyttja kollektivtrafik och i de fall exploatören genomför åtgärder som
ökar tillgängligheten till fastigheten utan bil eller ökar sannolikheten att boende och
besökare inte använder bil.
Det ska vara möjligt att tillgodoräkna sig p-platser utanför den egna fastigheten.
Det ska vara möjligt att samutnyttja parkeringsplatser mellan olika funktioner, dock i
begränsad utsträckning för bostäder.

Principerna presenterades för projektgruppen, styrgruppen och referensgrupperna samt för
berörda kommunalråd, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt
Samhällsbyggnadsnämnden. Vid de tillfällena hade grupperna möjlighet att komma med
synpunkter som sedan togs i beaktande vid formulering av parkeringstal och åtgärder för
reducering. Överlag var grupperna positiva till principerna.
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Parkeringsnormen på remiss
Förslaget till parkeringsnorm inklusive bilagor var ute på remiss under perioden 28 september till
8 november 2016. Under remisstiden hade remissinstanser och övriga intresserade möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. Sammanlagt inkom 29 yttranden med synpunkter på förslaget.
Yttrandena från remissen sammanställdes och kommenterades i en remissredogörelse (bilaga 3).

Riktlinjer och regler
I samband med remissen framkom synpunkter på dokumentets struktur och behovet av riktlinjer.
Det resulterade i att dokumentet delades upp i två delar. I förslag till riktlinjer beskrivs de
övergripande principerna kring hur staden ska verka kring parkering. Det dokumentet föreslås
fastställas av Kommunfullmäktige, som samtidigt kan uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att
fastställa regler för parkering. Reglerna ska följa riktlinjerna och fungera som hjälpmedel i arbetet
med bygglov och detaljplaner.

Konsekvensanalys
Flertalet remissinstanser uttryckte i sina yttranden önskemål om att det skulle göras en
konsekvensanalys av förslaget till parkeringsnorm. Som ett svar på detta har en konsekvensanalys
tagits fram av konsultföretaget Trivector Traffic AB. I konsekvensanalysen görs en objektiv
bedömning av det nya förslaget kontra den gamla parkeringsnormen och de målsättningar som
Borås Stad i övrigt satt upp. I konsekvensanalysen presenteras även förslag på förändringar av
vissa parkeringstal samt att reducering bör paketeras i åtgärdspaket för att fungera på bästa sätt.
Konsekvensanalysen finns att läsa separat (bilaga 4) och har lett till justeringar i förslaget till
parkeringsregler.

Zonindelning
Zonindelningen i parkeringsnormen från 1998 täckte den innersta delen av centrum samt
stadsdelarna Lugnet och Villastaden. I de nya parkeringsreglerna har zonen för centrum utökats.
På kartan nedan visas 1998 års zon för centrum med en svart linje och den nya avgränsningen av
centrumzonen visas i rött. Genom att utöka centrumzonen ges fler områden i Borås möjlighet att
utvecklas och förtätas till en tät innerstad, vilket ligger i linje med de övergripande målsättningar
Borås Stad har om en ökad andel bostäder i centrum och en inriktning mot en högre andel
hållbara resor.
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På kartan är förslagets centrumzon markerad med röd färg. Den svarta linjen är centrumzonen enligt gällande
parkeringsnorm från 1998.
Zonindelningen innebär att det är i centrumzonen som de oftast lägre parkeringstalen gäller. I de
mindre tätorterna finns möjlighet till reducerade parkeringstal för bil genom parkeringstalens
flexibilitet, exempelvis genom att ha goda kollektivtrafikförbindelser.

Utgångspunkter
Parkeringsreglerna och de parkeringstal som fastställs i dokumentet utgår ifrån antagna
övergripande målsättningar och styrdokument för Borås Stad. Parkeringsreglerna utgår också
ifrån de krav som ställs på kommunen i Plan- och bygglagen.

Borås 2025
Borås Stad har i ”Borås 2025 Vision och strategi” satt en ram för all planering. Visionen anger
bland annat att samverkan mellan Göteborg och övriga Västsverige ska utvecklas för att fler ska
få snabba, pålitliga och hållbara transporter. Möjligheten för invånare och besökare att förflytta
sig inom stadskärnan och till andra delar av staden ska förbättras och miljövänliga resvanor och
transportsystem ska stimuleras. Genom att göra delar av stadskärnan bilfri kan de kollektiva
transportsystemen dominera. Mötesplatser i det offentliga rummet ska utvecklas med nya parker,
5
B 2269

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

grönytor och torg, Viskan ska få en mer framträdande plats i staden och staden ska vara ren,
snygg och trygg. Visionen siktar även på att tredubbla antalet invånare i stadskärnan.

Borås Stads miljömål
I Borås Stads Miljömål 2013-2016 anges att kommunens miljöpolicy är att använda råvaror, mark
och energi så effektivt som möjligt. Flera etappmål i Borås Stads Miljömål 2013-2016 syftar till att
effektivisera våra resor och transporter. Trafikens miljöpåverkan ska minska och bilens dominans
brytas.
Att arbeta med parkering som ett strategiskt verktyg för hållbar stadstrafik kan leda till en
attraktiv stad med högre framkomlighet, effektivare markutnyttjande och bättre luftkvalitet. Det
kan också leda till att resandet med kollektivtrafik och cykel ökar.
Genom att arbeta aktivt för att införa parkeringstal för cykel och reglera parkeringstalen för bil i
centrala lägen bidrar det till att det lokala energieffektiviseringsmålet kan nås och användningen
av fossila bränslen och vår klimatpåverkan minskar.

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap anges följande om parkering:
”9§ En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så
att…”
”…4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon…”
”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns
tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i
första hand ordna friyta”
”10§ Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9§
första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är
bebyggd.”

Svensk standard
I Svensk Standard ”Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått” (SS914221:2006) beskrivs
antalet cyklar som behöver kunna rymmas i lägenheters förråd. Antalet stämmer överens med det
antal personer som bedöms komma att bo i lägenheten. Det maximala kravet på cykelförvaring
till en lägenhet är fyra cyklar.

Parkering för rörelsehindrade
I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd om bland annat tillgänglighet
och bostadsutformning. Byggreglerna gäller både vid ombyggnationer och vid uppförandet av
nya byggnader och behandlas främst i bygglovsskedet. I Boverkets byggregler anges att minst en
tillgänglig och användbar gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och
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parkeringsplatser. Vidare ska parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler,
arbetsplatser och bostadshus. Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras
med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov. Parkeringsreglerna
ger ingen ytterligare information och ställer inga ytterligare krav på parkering för rörelsehindrade.

Parkeringstal för bil
I följande avsnitt görs jämförelser mellan de gamla parkeringstalen och parkeringstalen som finns
i förslaget till parkeringsregler. Här presenteras både skillnader i kategorier och i faktiska
parkeringstal. De nya kategorierna omnämns, men eftersom det inte finns några gamla
parkeringstal görs inga jämförelser.

Jämförelsetal persontäthet
Flertalet av parkeringstalen anges i form av platser per 1000 m2 BTA och inte i form av antal
platser per boende eller anställd. Generella jämförelsetal för bostäder i Sverige är att en
genomsnittlig lägenhet är 100 m2 BTA och att det bor i snitt 2,1 personer per lägenhet. Det
betyder till exempel att bilparkeringstalet för flerbostadshus i centrum innebär ca 0,7
bilparkeringsplatser per lägenhet och 0,3 bilparkeringsplatser per boende. För övriga Borås blir
motsvarande siffror 0,96 bilparkeringsplatser per lägenhet och 0,48 bilparkeringsplatser per
boende.
Jämförelsetal på persontäthet för verksamheter finns att läsa om i konsekvensanalysen (bilaga 4).
De nya bilparkeringstalen innebär för verksamheter såsom kontor och handel i centrumzonen ca
0,4 bilparkeringsplatser per person och mellan 0,5-0,6 bilparkeringsplatser per person i övriga
Borås.

Bostäder
I gällande parkeringsnorm från 1998 är bostäder indelat i kategorierna nybyggnad av bostäder i
flerbostadshus, nybyggnad av bostäder i gruppbyggda småhus, befintliga bostäder och särskilt
boende för äldre. Studentlägenheter är undantagna från parkeringsnormen.
I förslaget till parkeringsregler görs ingen skillnad mellan nybyggnad och befintliga bostäder och
kategorierna delas istället upp i flerbostadshus, smålägenheter, gruppbyggda småhus samt
gruppboende. Det görs heller ingen skillnad avseende upplåtelseform. Däremot kan
studentlägenheter oftast täckas in i den nya kategorin smålägenheter som har betydligt lägre
parkeringstal än övriga flerbostadshus.
För nybyggnad av flerbostadshus i centrum utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 7
bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 8 platser/1000 m2 BTA. För
övriga Borås utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 10 bilar/1000 m2 BTA plus
tillägg för besöksparkering, vilket blir 12 platser/1000 m2 BTA. De nya parkeringstalen för
flerbostadshus är 7 bilplatser i centrum och 11 platser i övriga Borås, vilket innebär minskningar
med 12,5 respektive 8 procent.
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För nybyggnad av bostäder i gruppbyggda småhus i centrum utgår det befintliga behovstalet
från en biltäthet på 8 bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 9
platser/1000 m2 BTA. För övriga Borås utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 11
bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 13 platser/1000 m2 BTA. De nya
parkeringstalen för gruppbyggda småhus är 8 bilplatser i centrum och 11 platser i övriga Borås,
vilket innebär minskningar med 11 respektive 15 procent.
För gruppboende för äldre räknas de befintliga behovstalen i centrum fram genom en formel
om 45 % av de anställda plus 10 % på lägenhetsantalet för besökare. För övriga Borås är formeln
istället 60 % av de anställda plus 10 % på lägenhetsantalet för besökare. De nya parkeringstalen
för gruppboende i centrum har istället formeln 30 % av de anställda plus 9 % av antalet
lägenheter för besökare. För övriga Borås är formeln 45 % av de anställda plus 10 % på
lägenhetsantalet för besökare. Det innebär minskningar på ungefär 33 procent för anställda och
10 procent för besökare i centrum respektive 25 procent för anställda och ingen minskning för
besökare för övriga Borås.

Handel
I gällande parkeringsnorm från 1998 finns det enbart en kategori för handel inom centrumzonen.
För övriga Borås görs en uppdelning mellan butiker normalt, grannskapsbutiker, stormarknader
för livsmedel samt sällanköpshandel. I centrum tillåts däremot en förhållandevis kraftig
reducering vid samnyttjande.
I de nya parkeringsreglerna görs enbart en uppdelning mellan livsmedelshandel och övriga
handel. Uppdelningen gäller både i centrum och i övriga Borås.
För butiker i centrum är de befintliga parkeringstalen 30 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 21 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 37 platser/1000 m2
BTA för butiker normalt, 32 platser/1000 m2 BTA för grannskapsbutik, 47 platser/1000 m2 BTA
för stormarknad för livsmedel och 22-27 platser/1000 m2 BTA för sällansköpshandel.
De nya parkeringstalen för livsmedelshandel i centrum är 25 platser/1000 m2 BTA och 31
platser/1000 m2 BTA för övriga Borås. Det innebär en minskning med 17 procent i centrum.
För övriga Borås är minskningen svårare att ange exakt på grund av de olika kategorierna med
alltifrån 32-47 platser/1000 m2 BTA. Det nya talet innebär en minskning på mellan 3 och 36
procent.
För övrig handel är de nya parkeringstalen 17 platser/1000 m2 BTA i centrum och 23
platser/1000 m2 BTA för övriga Borås. Eftersom de gällande kategorierna har ett spann på
mellan 21-47 platser är minskningen svår att definiera i ett exakt procenttal. Talen för centrum
innebär en minskning på mellan 26 och 64 procent medan de nya talen för övriga Borås innebär
alltifrån en minskning på 51 procent till en ökning på 9,5 procent.

Kontor och verksamheter
I gällande parkeringsnorm från 1998 finns kategorierna kontor, industri och lager. I centrum
tillåts viss reducering vid samnyttjande. I den nya parkeringsnormen är kategorierna kontor,
småskalig verksamhet i bostadskvarter, industri och lager. Kategorin småskalig verksamhet i
bostadskvarter är ny.
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För kontor i centrum är de befintliga parkeringstalen 13 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 9 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 17 platser/1000 m2
BTA. De nya parkeringstalen för kontor är 12 platser i centrum och 16 platser i övriga Borås,
vilket innebär minskningar på 8 respektive 6 procent.
För industri i centrum är de befintliga parkeringstalen 5 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 4 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 7 platser/1000 m2 BTA.
De nya parkeringstalen för industri är 4 platser i centrum och 6 platser i övriga Borås, vilket
innebär minskningar på 20 respektive 14 procent.
För lager i centrum är de befintliga parkeringstalen 3 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande
och 2 platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 4 platser/1000 m2 BTA.
De nya parkeringstalen för industri är 2 platser i centrum och 3 platser i övriga Borås, vilket
innebär minskningar på 33 respektive 25 procent.

Besöksverksamhet
I de befintliga parkeringstalen för besöksverksamhet görs en uppdelning mellan hotell,
restauranger samt samlingslokaler. I den nya parkeringsnormen delas besöksverksamhet upp i
kategorierna hotell, restaurang, samlingslokal och evenemang samt tränings-/aktivitetslokal.
Kategorin tränings-/aktivitetslokal är ny.
För hotell i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 45 % av de
anställda plus 50 % av antalet hotellrum. För övriga Borås är formeln istället 60 % av de anställda
plus 50-80 % av antalet hotellrum beroende på hur bilorienterat hotellet ligger.
De nya parkeringstalen för hotell är 45 % av antalet rum i centrumzonen och 60 % av antalet
rum för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca 10-30 procent mot gällande parkeringsnorm.
För restaurang i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 45 %
av de anställda plus 50 % av normalt besöksantal eller 15 % av maximalt besöksantal. För övriga
Borås är formeln istället 60 % av de anställda plus 60 % av normalt besöksantal eller 30 % av
maximalt besöksantal.
De nya parkeringstalen för restaurang är 15 % av maximalt besöksantal i centrumzonen och 30 %
av maximalt besöksantal för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca 15-20 procent mot
gällande parkeringsnorm.
För samlingslokal i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 50
% av normalt besöksantal eller 15 % av maximalt besöksantal. För övriga Borås är formeln 60 %
av normalt besöksantal eller 30 % av maximalt besöksantal. För samlingslokaler behöver
maxbehovet vara dimensionerande endast om det ofta förekommer. Normalbehovet kan vara
dimensionerande om maxbehovet bara inträffar någon enstaka gång per år.
De nya parkeringstalen för samlingslokal och evenemang är 12,5 % av maximalt besöksantal i
centrumzonen och 25 % av maximalt besöksantal för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca
15 procent mot gällande parkeringsnorm. Om maximalt besöksantal enbart inträffar ett fåtal
gånger per år gäller istället 10 % av maximalt besöksantal i centrumzonen och 12,5 % av
maximalt besöksantal för övriga Borås.
9
B 2273

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

Skola och vård
I de befintliga parkeringstalen för skola görs en uppdelning mellan förskolor och skolor. I den
nya parkeringsnormen görs uppdelningen istället mellan de tre kategorierna förskola, grundskola
samt gymnasium och högre utbildning. Vård är en helt ny kategori.
För förskolor i centrum räknas det befintliga parkeringstalet fram genom en formel om 45 % av
de anställda plus 10 % av barnantalet. För förskolor i övriga Borås är formeln istället 60 % av de
anställda plus 15 % av barnantalet.
De nya parkeringstalen för förskolor är 35 % av antalet anställda plus 10 % av antalet barn i
centrumzonen och 45 % procent av antalet anställda plus 15 % av antalet barn för övriga Borås.
Minskningen bedöms vara ca 10 procent mot gällande parkeringsnorm.
För skolor i centrum räknas det befintliga parkeringstalet fram genom en formel om 45 % av de
anställda plus 15 % av antalet elever över 18 år. För skolor i övriga Borås är formeln istället 60 %
av de anställda plus 25 % av antalet elever över 18 år.
För grundskolor är de nya parkeringstalen 35 % av antalet anställda plus 1 % av antalet elever i
centrumzonen och 45 % av antalet anställda plus 1 % av antalet elever för övriga Borås.
Minskningen bedöms vara ca 4-11 procent mot gällande parkeringsnorm.
För gymnasium och högre utbildning är de nya parkeringstalen 35 % av antalet anställda plus 15
% av antalet elever över 18 år i centrumzonen och 45 % av antalet anställda plus 22,5 % av
antalet elever över 18 år för övriga Borås. Minskningen bedöms vara ca 5-13 procent mot
gällande parkeringsnorm.

Diskussion
Parkeringsreglerna är ett styrdokument som tillämpas i detaljplaner och bygglov, där de ställer
krav på hur många parkeringsplatser som ska anläggas och kopplas till den specifika fastigheten.
Det innebär att parkeringsreglerna endast tillämpas vid helt nya exploateringar alternativt vid
förändringar som kräver bygglov eller en ny detaljplan. Parkeringstalen berör med andra ord
endast en liten del av alla fastigheter i kommunen, uppskattningsvis 1-2 % av hela
fastighetsbeståndet per år. Förändringen av parkeringstalen kommer därför inte leda till snabba
förändringar av den samlade parkeringssituationen och parkeringsutbudet i kommunen, utan
snarare bidra till en gradvis förändring.
De föreslagna förändringarna av parkeringstalen innebär en ny inriktning i hur Borås Stad arbetar
med parkering vid nybyggnation. Parkeringsreglerna ska stödja kommunens arbete med
förtätning och mer hållbart resande. En viktig del i det arbetet är införandet av cykelparkeringstal
utöver talen för bilparkering. Ett bra utbud av cykelparkeringar vid bostäder och viktiga
målpunkter som arbetsplatser och butiker bedöms kunna stimulera cykling och stötta
kommunens mål om ökad cykling.
Tidigare parkeringstal har utgått ifrån bilinnehavet och har försökt tillgodose parkering även för
en viss ökning av bilinnehavet. Parkeringstalen styrdes på så sätt av en förväntad efterfrågan. De
nya parkeringstalen är istället målstyrda och har stadens visions- och måldokument som
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utgångspunkt. Det innebär att parkeringsreglerna utgår från den vision och de målsättningar
Borås har för stadens utveckling och vilken långsiktig förändring av mobilitetsbeteendet som
eftersträvas.
Den största förväntade effekten av parkeringsreglerna är att antalet nya parkeringsplatser bättre
anpassas till behoven och att byggkostnaderna därmed kan sänkas vilket ger positiva effekter på
nybyggnation i Borås. Detta uppnås i viss mån genom de nya, sänkta talen, men i än större
utsträckning genom en större flexibilitet i användningen och ökade möjligheter att sänka talen om
det tillåts utifrån fastighetens specifika förutsättningar. Vidare ger den erbjudna flexibiliteten
fastighetsägarna ett incitament att själva aktivt undersöka och införa åtgärder för att förändra
mobilitetsbeteendet och behovet av egen bil. En viktig förändring mot tidigare är också att redan
befintliga men underutnyttjade parkeringsplatser kan användas för att uppfylla parkeringstalens
behov. Därmed blir det möjligt att mer effektivt utnyttja redan gjorda investeringar och
effektivisera markanvändningen, vilket förväntas underlätta den önskade förtätningen av staden.
De föreslagna förändringarna är dock försiktiga och i linje med vad fastighetsägare och
företrädare för parkeringsbolaget har beskrivit som dagens efterfrågan, för att undvika alltför
radikala förändringar som kan skapa acceptansproblem och tillgänglighetsproblem. Talen i
förslaget är minimital, vilket innebär att det är fritt för exploatörer att bygga fler parkeringsplatser
när så önskas om platsen finns och det ryms inom detaljplanens bestämmelser. Därmed kommer
frågan om parkering fortsatt att vara i hög grad marknadsstyrd.
Under arbetsprocessen har ett antal övergripande synpunkter framförts. Det finns en oro över att
parkeringsplatserna för bil i för hög grad ska minskas, vilket i så fall skulle kunna leda till färre
besök i t.ex. stadskärnan. Det finns ett fortsatt stort behov av besöksparkering i centrum, då
dessa parkeringsplatser är kopplade till flera funktioner och flera fastigheter. Det finns också en
oro över att minskningar av boendeparkeringarna genom lägre parkeringstal gör att fler boende i
centrum väljer att utnyttja gatumarksparkering och övrig parkering som är avsedd i huvudsak för
besökare. Med hänsyn till det har det inkommit önskemål om att från kommunens sida se över
parkeringsfrågan i stort med fokus på till exempel tidsbegränsningar, parkeringskostnader och ett
eventuellt parkeringsledningssystem i centrum. Dessa frågor har dock inte varit möjliga att
behandla i parkeringsreglerna.
Som en del i det nya förslaget görs en uppdelning mellan riktlinjer för parkering och
parkeringsregler. Borås Stads arbetssätt och ställningstaganden i övergripande parkeringsfrågor
kan i framtiden föras in i revideringar av Borås Stads riktlinjer för parkering.

Sammanfattande kommentar till konsekvensanalys
Trivector har tagit fram en konsekvensanalys av remissförslaget till ny parkeringsnorm för Borås
stad. Nedan ges en sammanfattande kommentar till de aspekter och synpunkter som lyfts i
konsekvensanalysen, samt hur dessa synpunkter beaktas i det nya förslaget till parkeringsregler.

Cykel- och bilparkering
Cykelparkeringstalen bearbetas och sänks för framförallt bostäder. Vissa av bilparkeringstalen
justeras så att de stämmer bättre överens med redovisat behov samt i jämförelse med varandra.
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Exempelvis höjer vi bilparkeringstalen för kontor, sänker parkeringstalen för hotell i centrum och
ändrar så att parkeringstalen för anställda på skolor räknas lika för alla årskurser. Några av
kategorierna förtydligas och justeras så att det blir tydligt vad som ingår. Exempelvis förtydligas
kategorin gruppboende så att äldreboende ingår. Det är också förtydligat i några fall där det kan
vara lämpligt med särskilda utredningar, såsom vid större handelsetableringar. Beräkningen av biloch cykelparkeringstal fortsätter att utgå ifrån BTA i flera kategorier.
Andelen cykelparkeringsplatser som ska finnas nära entrén blir större och avståndet för dessa
platser minskas. Det sätts också ett maximalt avstånd för resterande andel cykelparkeringsplatser.
De maximala avstånden till bilparkering minskas för verksamheter i centrum. Vård särskiljs och
parkeringsplatserna ska för denna kategori anläggas i direkt anslutning till verksamheten.

Reduceringsmöjligheter
Reduceringsmöjligheterna ordnas i åtgärdspaket för bostäder respektive verksamheter med 15,
20, 25 alternativt 40 % reducering. Åtgärder som är beroende av varandra knyts därmed ihop och
det sätts ett tak för maximal reducering. Om byggherren önskar reducera ytterligare ställs krav på
en särskild utredning som redovisar hur parkeringsfrågan avses lösas i det specifika fallet.
Tillgänglighet med kollektivtrafik särskiljs från åtgärdspaketen och ses istället som en
grundförutsättning för projektets lokalisering.
Beräkningsmodellen för samnyttjande ändras och förtydligas för när och hur samnyttjande kan
tillämpas. Beräkningsmodellen utgår ifrån uppskattad beläggningsgrad för olika kategorier vid
olika tillfällen på dygnet. I och med den nya beräkningsmodellen sänks också taket för hur
mycket reducering som är möjlig vid samnyttjande.
I parkeringsreglerna regleras inte huruvida parkeringsköp för bil eller cykel är möjligt eller inte.
Parkeringsköp för bil ligger som en separat fråga och kommer tillsvidare att fortsätta erbjudas.
Parkeringsköp för cykel erbjuds inte i dagsläget och en modell för hur det ska gå till föreslås
utredas innan en eventuell implementering.
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BILAGA 3 – REMISSREDOGÖRELSE
I nedanstående remissredogörelse presenteras en sammanfattning av de synpunkter som inkommit. De synpunkter som är likadana eller i mycket liknar varandra har slagits samman och grupperats utifrån olika teman för att även kunna samla liknande svar och ställningstaganden.
Avstår
yttrande
/inget svar

Ingen
erinran

S01 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
S02 Västra Götalandsregionen

Synpunkter
x

x

S03 Trafikverket Region Väst

x

S04 Västtrafik

x

S05 Polismyndigheten i Västra Götaland

x

S06 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

x

S07 Borås Naturskyddsförening

x

S08 Cykelfrämjandet

x

S09 Hyresgästföreningen

x

S10 Kommunstyrelsen

x

S11 Miljö- och konsumentnämnden

x

S12 Tekniska nämnden

x

S13 Fritids- och folkhälsonämnden

x

S14 Lokalförsörjningsnämnden

x

S15 Stadsdelsnämnd Väster

x

S16 Stadsdelsnämnd Norr

x

S17 Stadsdelsnämnd Öster

x

S18 Arbetslivsnämnden

x

S19 Kulturnämnden
S20 Servicenämnden

x
x

S21 Sociala omsorgsnämnden

x

S22 Utbildningsnämnden
S23 Ungdomsrådet

x
x

S24 Centrala pensionärsrådet
S25 Näringslivsrådet

x
x

S26 Kommunala funktionshinderrådet

x

S27 Borås Energi och Miljö AB

x

S28 Borås Elnät AB

x

S29 Borås kommuns Parkerings AB

x

S30 Borås Lokaltrafik AB

x

S31 BoråsBorås

x

S32 Borås City

x

S33 Centrumledning Knalleland

x

S34 Företagarna i Borås, FB

x

S35 Viareds företagarförening

x
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S36 Akademiska Hus

x

S37 Fastighetsägarna Borås

x

S38 Centrumfastigheter i Borås Stad

x

S39 Västfastigheter

x

S40 Järngrinden

x

S41 PEAB

x

S42 HSB

x

S43 Riksbyggen

x

S44 Borås Djurpark AB

x

S45 AB Bostäder i Borås

x

S46 Fristadbostäder

x

S47 AB Sandhultsbostäder

x

S48 AB Toarpshus

x

S49 Viskaforshem AB

x

S50 Industribyggnader i Borås AB

x

S51 Inkubatorn i Borås AB

x

S52 Textile Fashion Center

x

S53 Socialdemokraterna

x

S54 Vänsterpartiet

x

S55 Miljöpartiet

x

S56 Moderaterna

x

S57 Centerpartiet

x

S58 Folkpartiet

x

S59 Kristdemokraterna

x

S60 Sverigedemokraterna

x

Övriga
S61 Sunfleet

x

S62 Näringslivsenheten

x

Synpunkter
Positiva synpunkter

Kulturnämnden, AB Bostäder, Västtrafik, Lokalförsörjningsnämnden, Industribyggnader i Borås AB, Länsstyrelsen

Det är positivt att rådande parkeringsnorm ses över.

Trafikverket, Stadsdelsnämnden väster, Tekniska nämnden

Det är positivt att parkeringsnormen utgår ifrån visioner och mål.

Västtrafik, Centerpartiet

Det är positivt att parkeringstalen sänks då det förväntas leda till ökat byggande samt resande
med kollektivtrafik.
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AB Bostäder, Riksbyggen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Sunfleet, Näringslivsenheten

Det är positivt att parkeringsnormen är flexibel och tillåter reduceringsmöjligheter såsom samutnyttjande, MM-åtgärder samt bilpool.
AB Bostäder, Riksbyggen, Tekniska nämnden

Det är positivt att framhålla cykeln som viktigt färdmedel och att införa cykelparkeringstal.
Moderaterna, Näringslivsenheten

Det är positivt att centrumzonen utökas.
AB Bostäder, Riksbyggen

Det är positivt att skilja på vanliga lägenheter och smålägenheter.
Tekniska nämnden

Det är positivt att återkommande aktualitetsprövning av normen ska ske.

Styrdokumentets upplägg
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser att dokumentet ska delas upp där Kommunfullmäktige i fortsättningen
ska hantera riktlinjer på en övergripande nivå. De mer detaljerade frågorna ska sedan delegeras till
Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till ett tvådelat dokument, riktlinjer samt regler, samt översänder det till Kommunstyrelsen
för vidare handläggning. Kommunstyrelsen kommer därefter be Kommunfullmäktige att anta
riktlinjer för parkering, som innehåller övergripande ställningstaganden om hur parkering ska
anordnas vid stadsplanering. Därutöver ge delegation till Samhällsbyggnadsnämnden att anta en
parkeringsnorm (regler) som bygger på de nyantaga riktlinjerna men som har en detaljerad nivå,
anpassad för nämndens myndighetsutövning. Denna uppdelning bedöms dessutom kunna leda
till snabbare beslutsprocesser vid framtida uppdateringar av dokumenten.
Kommentar:

Dokumentet har delats upp och består nu av ”Borås Stads riktlinjer för parkering” som avses
antas av Kommunfullmäktige respektive ”Borås Stads parkeringsregler” som avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. I riktlinjerna anges en övergripande bild av hur Borås Stad ställer sig i
parkeringsfrågor medan parkeringsreglerna innehåller de detaljerade parkeringstalen, zonindelning, åtgärder för reducering m.m.

Flexibilitet, avsteg, vidare tolkning
AB Bostäder, Fastighetsägarna Borås

Det finns behov av att ha ett större tolkningsutrymme och flexibilitet av parkeringstalen baserat
på målgrupp (t.ex. äldre, studenter, trygghetsboenden) och andra särskilda skäl eller omständigheter. Framförallt bör större flexibilitet och tolkningsutrymme gälla för cykelparkering.
Kommentar:

Äldreboenden och trygghetsboenden faller inom ramen för kategorin ”gruppboende” vilket har
förtydligats i texten. För denna kategori ställs lägre krav på både bilparkering och cykelparkering.
Studentbostäder ryms ofta inom kategorin Smålägenheter där det ställs lägre krav på bilparkering.
Avsteg från parkeringsreglerna ska ske enbart i undantagsfall. I de fall avsteg blir aktuellt ska
byggherren redovisa en parkeringsutredning som klargör hur parkering avses lösas i projektet.
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Parkeringsreglerna har kompletterats med information om vilka krav som ställs på en sådan utredning.

Konsekvensanalys och bedömningar

Moderaterna, Kulturnämnden, Tekniska nämnden

Innan gällande normer för parkering kan sänkas finns det ett behov av att göra konsekvensanalyser av samtliga tal, sänkningar och reduceringsmöjligheter. Det behöver också göras bedömningar av nuvarande parkeringsbehov samt förslagets effekter på framtida parkeringsbehov.
Kommentar:

En konsekvensanalys av remissförslaget har tagits fram. Konsekvensanalysen visar att föreslagna
parkeringstal i de flesta fall är rimliga i förhållande till nuvarande och förväntat bilinnehav och
parkeringsbehov. I övriga fall har parkeringsreglerna reviderats utifrån de slutsatser som framkommit i konsekvensanalysen. Dvs. parkeringstal har reglerats uppåt respektive nedåt i de fall där
konsekvensanalysen visat det lämpligt.
Näringslivsenheten

Innan normen antas bör en konsekvensanalys av övriga, strategiska parkeringsfrågor tas fram.

Kommentar:

I den konsekvensanalys som tagits fram för remissförslaget tas några av de övergripande parkeringsfrågorna upp. Exempelvis lyfts i analysen vikten av en övergripande inriktning för hur parkering ska regleras. Som ett resultat har parkeringsnormen delats upp och blir istället ”Borås Stads
riktlinjer för parkering” samt ”Borås Stads parkeringsregler”. I riktlinjerna anges övergripande
målsättningar medan reglerna tar upp detaljer såsom parkeringstal och zonindelning. Båda styrdokumenten ska ses över och revideras minst vart fjärde år vilket gör det möjligt att anpassa dokumenten och föra in ytterligare inriktningar löpande i framtiden. Ytterligare konsekvensanalyser
eller policydokument kommer inte att tas fram inför antagande av riktlinjer och parkeringsregler,
men behovet av en tydligare, övergripande inriktning i parkeringsfrågor har poängterats och en
fortsatt diskussion kring detta bör föras inför kommande revideringar.
Tekniska nämnden

Det finns behov av en parkeringspolicy som anger hur vi styr mot Borås Stads vision och mål för
ett hållbart resande.
Kommentar:

Se kommentar ovan.

Kollektivtrafik, cykelinfrastruktur och barriärer
Västtrafik

Lyft in kollektivtrafiken och parkeringsnormens påverkan på denna på ett tydligare sätt.
Kommentar:

En intention i parkeringsreglerna är att fler ska välja andra färdmedel än bilen. Parkeringsreglerna
har i sig ingen starkt styrande verkan, men i reglerna gagnas de bostäder och verksamheter som
ligger i närhet till god kollektivtrafik genom att de kan anlägga färre parkeringsplatser. En intention är att parkeringsreglerna har effekten att fler väljer att använda sig av kollektivtrafiken.
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Stadsdelsnämnden norr

En uppdatering av parkeringsnormen bör ha koppling till utveckling av kollektivtrafik och cykelvägar. Det finns dessutom en osäkerhet i tillgänglighet med kollektivtrafik över tid eftersom kollektivtrafiken styrs av regionen.
Kommentar:

I parkeringsreglerna ges möjlighet att minska antalet parkeringsplatser om tillgängligheten med
kollektivtrafik är god. Utgångspunkten är att kollektivtrafiken i de lägen där dessa krav uppfylls är
relativt bestående. Hur väl detta fungerar bör dock utvärderas och eventuellt kompletteras inför
framtida revideringar av parkeringsreglerna.
Det är också riktigt att det krävs fler aspekter än cykelparkering för att öka andelen resor som
görs med cykel. För övrig infrastruktur såsom cykelvägar i och in till centrum pågår kontinuerligt
arbete med förbättringar i Borås Stad. Det är dock inget som kan regleras i parkeringsreglerna.
Centrala pensionärsrådet

Minskning av antal parkeringsplatser förutsätter att lokal kollektivtrafik fungerar.
Kommentar:

Se kommentar ovan.
Naturskyddsföreningen

Om cykelåkandet skall öka krävs även en förbättring av infrastrukturen för cyklarna i och in till
centrum.
Kommentar:

Se kommentar ovan.
Trafikverket

Barriärer och upplevt avstånd till centrum behöver bearbetas för ett minskat bilberoende i praktiken.
Kommentar:

Arbetet med att minska barriärer och upplevt avstånd pågår kontinuerligt genom stadsbyggnadsprocesser och utveckling av t.ex. gång- och cykelinfrastruktur. Det är ett arbete som måste pågå
parallellt med revidering av riktlinjer och parkeringsregler. Parkeringsreglerna skapar möjlighet att
reducera bilparkeringsplatserna i de lägen där det är önskvärt och möjligt för att underlätta arbetet för en större andel hållbara resor.

Cykelparkering och cykelparkeringstal
AB bostäder, Riksbyggen

Cykelparkeringstalen är för höga. De bör sänkas för alla användningar, men framförallt för bostäder för äldre och trygghetsboenden.
Kommentar:

Cykelparkeringstalen för bostäder har sänkts något. Cykelparkeringstalen är dessutom tvådelade,
vilket innebär att endast en viss andel av parkeringsplatserna som krävs ska finnas inom 35 meter
från entrén. Resterande andel ska finnas inom 50 meter men kan ges utrymme för i exempelvis
vanliga förråd. Äldre- och trygghetsboenden ryms inom kategorin Gruppboende där det ställs
andra krav på antal bilparkeringsplatser.
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Moderaterna

Det bör ej finnas en cykelparkeringsnorm.
Kommentar:

I målsättningar för kommunen och Borås vision 2025 anges att Borås Stad ska sträva efter en
större andel hållbara resor. Det innebär att kommunen måste arbeta för att öka möjligheterna för
exempelvis cykling. Genom att ställa krav på att cykelparkeringsplatser anläggs kan parkeringsreglerna ses som ett verktyg för att arbeta i riktning mot målsättningar och visionen.
Trafikverket

Ställ tydligare krav på avstånd etc. för det tvådelade cykelparkeringstalet. Det är eventuellt för lite
att endast 25 % av platserna behöver finnas inom 50 meter från entrén. Det är också en brist att
det för övriga 75 % av cykelparkeringsplatserna saknas maximalt avstånd helt.
Kommentar:

Avstånden till cykelparkering har ändrats så att en tredjedel måste placeras inom 35 meter från
entrén. Övriga platser måste placeras inom 50 meter.
Tekniska nämnden

Det bör ej finnas möjlighet till cykelparkeringsköp.
Kommentar:

För att undvika oordnad och osammanhängande parkering i centrala Borås krävs att kommunen
arbetar för att ordna gemensamma parkeringsanläggningar för besökande. Genom att erbjuda
cykelparkeringsköp skapas möjligheter att bekosta sådana anläggningar. Cykelparkeringsköp behandlas inte i riktlinjer eller parkeringsregler. Däremot bör möjligheten utredas och eventuellt
skapas i framtiden. Det ligger dock som en separat fråga.

Reduceringsmöjligheter
Moderaterna

Det bör ej gå att minska bilparkering tack vare anläggning av cykelparkering.
Kommentar:

Möjligheten att reducera bilparkeringstalen enbart tack vare anläggning av cykelparkering har
tagits bort. Istället regleras liknande åtgärder i åtgärdspaket. I åtgärdspaketen ställs flera krav som
måste uppfyllas för att kunna reducera.
Sunfleet

Ställ tydligare/ökade krav på bilpool. Om kraven uppfylls är det möjligt att sänka upp till 30 %.
Kommentar:

Kraven på bilpool har skärpts genom att reduceringsmöjligheterna har samlats i åtgärdspaket. För
att få reducering tack vare bilpool ställs även krav på t.ex. tillgänglighet med kollektivtrafik och
marknadsföring.
Miljö- och konsumentnämnden

Om bilpool ska användas som skäl för reducering bör boende i en fastighet ha god tillgänglighet,
eller allra helst mycket god tillgänglighet, till kollektivtrafik.
Kommentar:

Se kommentar ovan.
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Miljö- och konsumentnämnden

Förtydliga om krav för tillgänglighet med kollektivtrafik ska uppfyllas även sommartid.
Kommentar:

Kraven för tillgänglighet med kollektivtrafik gäller inte för sommartid. Kollektivtrafiken anpassas
sommartid till förändrade resvanor och därmed ett förändrat behov. Tidtabeller bör således anses
vara anpassade och följa specifika områdens utveckling och behov. I de fall där kollektivtrafiken i
vanliga fall uppfyller kraven för god tillgänglighet bör kollektivtrafiken även sommartid anses
tillräcklig även om det under en period hamnar under kravnivån som ställs i parkeringsreglerna.
Parkeringsreglerna har förtydligats så att det framgår att det är ordinarie tidtabell som gäller.
Miljö- och konsumentnämnden

Förtydliga vilka typer av verksamheter/anläggningar som kan använda realtidsinformation om
avgångstider och skyltning till kollektivtrafikplatsen för reducering av parkeringstalet. Det är en
åtgärd som är mer lämplig exempelvis för handel än för flerbostadshus.
Kommentar:

Reduceringsmöjligheterna har skärpts och samlats i åtgärdspaket för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Åtgärdspaketen är anpassade och specificerade efter vilka användningar som
kan reducera enligt dem.
Länsstyrelsen

Skapa reduceringsmöjlighet vid förskola och vård i centrum om barnvagnsparkering anläggs.
Kommentar:

Samtliga reduceringsmöjligheter har samlats i åtgärdspaket. För att åtgärdspaketen ska vara flexibla och tillämpliga för flera olika typer av verksamheter är det svårt med en så specifik reduceringsmöjlighet som föreslås med barnvagnsparkering. För förskola och vård finns i dagsläget ett
fortsatt stort behov av parkeringsplatser vilket gör att reducering för dessa verksamheter i den här
revideringen ges med viss försiktighet. En fortsatt diskussion kring en sådan reduceringsmöjlighet
kan dock föras inför framtida revideringar.
Tekniska nämnden

Det bör införas ett tak för hur stor reduktion som kan ges, och reduktion bör i ett inledningsskede tillämpas med försiktighet.
Kommentar:

Reduceringsmöjligheterna har begränsats och samlats i olika åtgärdspaket med olika grader av
reducering. Det innebär att reduceringen begränsas i storlek beroende av vilka åtgärder som
byggherren väljer att göra. Största möjliga reducering enligt åtgärdspaketen är 40 %. Om byggherren önskar reducera ännu mer och således göra avsteg från reglerna krävs särskilda utredningar.

Avstånd, zonindelning

Moderaterna, Kulturnämnden

Fågelvägen är ej ett rättvisande mått och samtliga avstånd till bilparkering och kollektivtrafik är
för långa. Framförallt gäller det för vårdinrättningar där avståndet bör vara max 100 meter till
parkeringsplats.
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Kommentar:

Fågelvägen används för att underlätta tillämpningen av parkeringsreglerna. Avståndet för verksamheter i centrumzonen har dock kortats ner och för vård gäller att parkering ska anläggas i
direkt anslutning till verksamheten.
Trafikverket

Samordna avstånd till bilparkering och kollektivtrafik, så att det ska vara lika långt eller kortare till
hållplats för kollektivtrafik som till en gemensam parkeringsanläggning. Detta skulle öka attraktiviteten för kollektivtrafiken i förhållande till bilen.
Kommentar:

Avstånden har justerats så att avståndet till kollektivtrafik i centrumzonen är kortare än till bilparkering. Det gäller dock inte för vård där parkering oavsett zon ska anordnas i direkt anslutning till
verksamheten. I övriga Borås tillåts något längre avstånd till kollektivtrafik.
Västtrafik

Lägg till en mellannivå mellan ”Centrum” och ”övriga Borås” eftersom stadens arbete med nybyggnation och förtätning inte bara omfattar centrum utan även andra stadsdelar med väldigt god
kollektivtrafik.
Kommentar:

Eftersom kollektivtrafiken i större utsträckning utvecklas i specifika stråk snarare än i zoner behålls indelningen ”centrum” och ”övriga Borås”. Övriga områden kan istället gynnas genom möjligheten att sänka parkeringstalen utifrån dess läge med god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Reduceringsmöjligheten avseende tillgänglighet med kollektivtrafik har förtydligats och ses som
en förutsättning för platsen istället för att ligga inom ramen för åtgärdspaketen för reducering.

Bilparkeringstal
Moderaterna

Parkeringsnormen för bostäder bör inte sänkas därför att det är oklart om det framtida parkeringsbehovet då kommer kunna tillgodoses av byggherrarna.
Kommentar:

De nya parkeringsreglerna är målstyrda istället för att vara baserade på aktuellt bilinnehav. En
målsättning för Borås Stad är att på sikt öka andelen hållbara resor. I konsekvensanalysen som
tagits fram konstateras att de sänkningar som görs är rimliga i förhållande till både befintligt och
förväntat framtida bilinnehav. Parkeringsreglerna ställer minimumkrav vilket innebär att det är
tillåtet att anlägga fler parkeringsplatser än reglerna kräver om det skulle finnas behov av det.
Stadsdelsnämnden norr

En minskning av parkeringsplatser får inte leda till en försämrad tillgänglighet för föräldrar och
anhöriga vid skolor, äldreomsorg m.m.
Kommentar:

Minskningen av parkeringsplatser är baserad på övergripande målsättningar om att på sikt öka
andelen hållbara resor. Parkeringsreglerna ställer minimumkrav vilket innebär att det är tillåtet att
anlägga fler parkeringsplatser än reglerna kräver om det skulle finnas behov av det.
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Trafikverket

På grund av höga kostnader anläggs ofta inte fler parkeringsplatser än vad miniminivåerna kräver.
Detta gäller framförallt vid exploatering av attraktiv mark i centrala lägen. Maximinivåer kan därför övervägas som ett sätt att hålla nere antalet parkeringsplatser.
Kommentar:

Under processen har maximinivåer diskuterats. Det har dock framförts önskemål om en fortsatt
stor flexibilitet efter marknadens behov. Det är därför inte aktuellt att i parkeringsreglerna införa
maximinivåer. En fortsatt diskussion kring sådana begränsningar bör dock föras inför framtida
revideringar.
Moderaterna

Parkeringstalen för motell är för låga, då motellets gäster i hög utsträckning kan antas vara bilburna.
Kommentar:

Parkeringsreglerna ställer minimumkrav vilket innebär att det är tillåtet att anlägga fler parkeringsplatser än reglerna kräver om det skulle finnas behov av det. Vid anläggning av motell, i exempelvis bilorienterade lägen, kan det faktiska behovet av platser utredas och vara vägledande.
Tekniska nämnden, Moderaterna

Beakta antalet anställda för besöksverksamhet.
Kommentar:

Formeln för uträkning av platsbehovet för besöksverksamhet är baserad på antalet besökare, men
reglerar inte hur stor andel av platserna som är avsedda för de anställda respektive de besökande.
Antalet anställda på besöksverksamheter bör anses rimma med antalet besökare som förväntas.
Stadsdelsnämnden norr

Komplettera med besöksparkering för grundskolor. För förskolor med 20-40 barn i centrum
behövs 4 platser för besöksparkering.
Kommentar:

I parkeringsreglerna regleras inte hur stor andel av parkeringsplatserna som ska användas för besök respektive för de anställda. Talet räknas fram utifrån en formel baserad på anställda och besökare men där det sedan är upp till verksamheten att fördela platserna. För grundskolor räknades i remissförslaget det totala parkeringsbehovet fram genom att enbart utgå ifrån de anställda.
Reglerna har förtydligats genom att även ta med hur många elever som går på skolan i beräkningen. Procenttalet för anställda har således minskat något. Även för förskolor räknas det sammanlagda behovet fram genom att utgå från både antal anställda och antal barn. Parkeringsreglerna
anger att det krävs minst 2-4 platser för en förskola i centrum med 20-40 barn (enbart räknat på
antal barn, ej antal anställda). Parkeringsreglerna anger dock miniminivåer vilket innebär att fler
parkeringsplatser kan anläggas om det anses finnas ett behov av det.
Trafikverket

Det är eventuellt för högt med 40 % bilparkering för anställda på grundskola.
Kommentar:

Reglerna har förtydligats genom att även ta med hur många elever som går på skolan i beräkningen. Procenttalen har minskats till 35 % för anställda i alla årskurser i centrumzonen.
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Tekniska nämnden

Vid förskolor är det ofta problem med angöring av biltrafik vid lämning och hämtning av barn.
Då trafikproblemen uppträder dagligen känns det fel att minska på kraven på parkeringsplatser.
Snarare bör nu gällande norm skärpas.
Kommentar:

Vid förskolor är det viktigt att i detaljplane- och bygglovskedet se till att angöring kan ske på ett
lämpligt sätt. Parkeringsreglerna anger miniminivåer vilket innebär att fler parkeringsplatser kan
anläggas om det anses finnas ett behov av det. Det är dock viktigt att även vid förskolor arbeta
för att en ökad andel resor sker med hållbara färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik i
enlighet med de mål som Borås Stad satt upp. Sänkta tal i parkeringsreglerna kan exempelvis
skapa ökade möjligheter att anlägga förskolor i en tätbebyggd innerstad.
Stadsdelsnämnden norr

Teknisk utveckling från fossilbränslefordon till eldrivna bilar är på gång, vilket gör att en minskning av biltrafik p.g.a. koldioxidutsläpp troligen inte kommer att infinna sig. Detta bör man beakta i parkeringsnormen.
Kommentar:

En målsättning för Borås Stad är att förtäta centrum med fler bostäder. Genom den målsättningen är det inte enbart utsläpp från fossilbränsledrivna fordon som utgör problematik. Bilar, oavsett
vilket bränsle de använder, tar stora ytor i form av gator och parkering i anspråk. För att göra det
möjligt att bygga fler bostäder och göra innerstaden tätare är det nödvändigt att bilen får ta
mindre plats. Att parkeringsreglerna siktar mot en minskad bilanvändning och en större andel
hållbara resor såsom gång, cykel och kollektivtrafik är därför önskvärt ur fler aspekter.
Tekniska nämnden, Moderaterna

Det är tveksamt med BTA som mått. Ta hänsyn till användningsområde, bostadsenheter, antal
anställda etc.
Kommentar:

För kategorierna bostäder, handel och kontor och verksamheter behålls måttet BTA för att underlätta hantering och tolkning av parkeringsreglerna. I konsekvensanalysen som tagits fram redovisas att nivåerna ligger på en rimlig nivå i förhållande till jämförbar statistik över exempelvis
bostadsstorlekar, bilinnehav och personaltäthet.
Moderaterna

Sätt 2 bilparkeringsplatser som lägsta krav för småskalig verksamhet i bostadskvarter.
Kommentar:

Kategorin småskalig verksamhet i bostadskvarter är skapad bland annat för att öka möjligheterna
till funktionsblandning i staden. För att inte hämma denna möjlighet är kravet på parkeringsplatser satt väldigt lågt. Ett krav för att kategorin ska tillämpas är att det är en verksamhet som har få
besökare, dvs. 1-5 personer åt gången.

Fler/andra typer av tal

Fritids- och folkhälsonämnden

Det är viktigt att det finns tillräckligt med parkeringsplatser och bra kollektivtrafik vid idrottsanläggningar och friluftsområden.
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Kommentar:

Parkeringsreglerna tillämpas enbart vid nybyggnation och förändringar som kräver ny detaljplan
eller bygglov. Parkeringsreglerna anger miniminivåer vilket innebär att fler parkeringsplatser kan
anläggas om det anses finnas ett behov av det. För större idrottsanläggningar och friluftsområden
rekommenderas särskilda utredningar där platsspecifika förutsättningar och möjligheter tas med i
beräkningen.
Länsstyrelsen

Beräkningsgrunder för pendelparkeringar behandlas inte i normen. Nyckeltal för olika kollektivtrafiknära lägen bör tas fram.
Kommentar:

Arbetet med att anlägga pendelparkeringar i kommunen bör göras i samband med planering och
utveckling av befintliga respektive eventuella framtida kollektivtrafiksatsningar. Det är därför
svårt att i parkeringsreglerna ange specifika nyckeltal för olika lägen. Vid anläggning av pendelparkeringar rekommenderas särskilda utredningar där platsspecifika förutsättningar och möjligheter tas med i beräkningen.
Centrala pensionärsrådet

Det finns ett behov av destinerade parkeringsplatser för äldre som kör bil. Dessa parkeringsplatser bör ligga i nära anslutning till torghandel, centrumbutiker, utbud av kultur/fritid m.m. som
normalt är tillgängliga för alla i kommunen.
Kommentar:

I parkeringsreglerna regleras inte hur stor andel av parkeringsplatserna för bil som ska vara ämnade åt respektive användargrupp för en kategori (t.ex. rörelsehindrade, anställda eller besökare).
På grund av svårigheter att kontrollera vem som använder ett fordon är det inte heller möjligt att
reglera parkeringsplatser så att de enbart är ämnade för äldre.
Centrala pensionärsrådet

Behandla grupper som använder handikapphjälpmedel såsom permobiler, batteridrivna trehjulingar, mopedbilar m.m. likvärdigt med övriga grupper såsom cyklister.
Kommentar:

En likvärdig behandling i form av parkeringstal för handikapphjälpmedel är i dagsläget inte aktuellt. Ytor som är tänkta för cyklar bör kunna ersättas och/eller användas även för andra hjälpoch färdmedel. Detaljstyrning av ytors disponering och funktion behandlas i respektive bygglov.

Parkeringsnormen behövs inte alls
Folkpartiet/Liberalerna

Det bör vara byggherren som vid byggnation själv bedömer behovet av parkeringsplatser. Parkeringsnormen bör därför avskaffas. Samtidigt bör boendeparkering inom centralorten införas.
Kommentar:

Alla kommuner har genom Plan- och bygglagen ett ansvar att se till att parkering ordnas i skälig
utsträckning. Att inte ha några parkeringsregler skulle göra att det faktiska ordnandet av parkeringsplatser blir osäkert. Det skulle sannolikt också leda till att frågan måste behandlas i varje enskilt fall, vilket riskerar att fördröja processerna att bygga nya bostäder och verksamheter. Det
finns därför ett fortsatt behov att från kommunens sida ta ställning till parkering. Parkeringsreglerna anger miniminivåer vilket innebär att fler parkeringsplatser kan anläggas om det anses finnas
ett behov av det. Parkeringsreglerna är också flexibla och erbjuder reduceringsmöjligheter i de fall
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där parkeringsbehovet inte anses lika stort. Vid reducering ställer dock kommunen krav på en
motprestation från byggherren i form av t.ex. anläggande av bilpool, mobilitetsåtgärder m.m.
Kraven på motprestation hjälper till att verka för de långsiktiga mål om en större andel hållbara
resor som kommunen ställt upp bland annat i Vision 2025.

Övrigt

Sociala omsorgsnämnden

Det bör framgå hur funktionshinderperspektivet har beaktats vid utarbetandet av parkeringsnormen. Parkeringsnormen kan också vara mer konkret vägledande i den praktiska tillämpningen för
att skapa ökad tillgänglighet i staden för denna målgrupp.
Kommentar:

I parkeringsreglerna anges inte hur stor andel av parkeringsplatserna som ska vara ämnade för
rörelsehindrade. Anledningen är att detta regleras genom lagstiftning i bygglovskedet. Parkeringsreglerna ska fungera parallellt med gällande lagstiftning och bör därför inte behandla samma förutsättningar som lagen.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Framkomlighet för räddningsfordon och uppställningsplatser av stegfordon för fönsterutrymning
av bostadshus får inte försämras.
Kommentar:

Frågan kring framkomlighet för räddningsfordon behandlas inte i parkeringsreglerna. Hur parkering och övriga ytor ska disponeras måste istället behandlas i respektive detaljplane- alternativt
bygglovärende.
Borås Energi och Miljö

En ÅVS (återvinningsstation) i anslutning till handel bör ligga i absolut närhet till verksamheten
och vara tillgänglig både för dem som lämnar och hämtar avfallet. Detta innebär ofta att den mest
optimala platsen är i anslutning till parkeringsytan. En anvisad plats för ÅVS bör därför finnas
med tidigt i planprocessen.
Kommentar:

Frågan om placering för återvinningsstationer behandlas inte i parkeringsreglerna. Frågan behandlas istället i respektive detaljplane- alternativt bygglovärende.
Trafikverket

Förtydliga information om vad som gäller vid särskilda parkeringsutredningar.
Kommentar:

Parkeringsreglerna har förtydligats avseende krav och möjligheter till att göra särskilda parkeringsutredningar.
Trafikverket

Parkeringsköp finns formulerat för cykel, men beskrivs med andra begrepp för bil. Möjligen bör
skillnader och likheter förtydligas.
Kommentar:

I parkeringsreglerna anges att det är tillåtet med parkeringslösningar utanför den egna fastigheten.
Exempelvis kan byggherrar ordna parkeringsbehovet för bil i gemensamma anläggningar och
därmed göra en variant av parkeringsköp sinsemellan. Parkeringsköp av kommunen var i remiss-
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förslaget borttaget som möjlighet, men har nu återinförts. Parkeringsköp för cykel och bil regleras
dock inte i riktlinjerna eller parkeringsreglerna, utan ligger som separata frågor.
Stadsdelsnämnden norr

En uppdatering av parkeringsnormen borde ta hänsyn till synpunkter från allmänheten och verksamheter.
Kommentar:

I arbetet med revideringen har dialog förts med byggherrar och representanter från näringslivet i
Borås. Löpande under processen har inriktning och målsättningar diskuterats och förankrats med
både tjänstemän och politiker. Förslag till ny parkeringsnorm har varit ute på remiss där remissinstanser och övriga haft möjlighet att lämna synpunkter.
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Förord

Borås Stad har under 2015 tagit fram förslag på en ny parkeringsnorm. Trivector
fick i december 2015 i uppdrag att bedöma förslagets rimlighet och analysera
konsekvenser av den nya normen. Karin Neergaard på Trivector har ansvarat för
analys och rapport och tagit hjälp av kollegorna Sebastian Fält, Caroline Mattsson och Hannes Englesson.
Kontaktperson i Borås har varit Paulina Bredberg och Anders Johansson.

Trivector Traffic
2016-05-11
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Borås kommun växer stadigt. I november 2014 noterades en befolkningsnivå om
107 000 invånare, och tillväxttakten förväntas ligga på drygt 1 000 nya befolkningsinvånare per år. Enligt senaste befolkningsprognosen för kommunen väntas
befolkningen uppgå till drygt 111 000 invånare år 2018.
I takt med en växande befolkning och ett näringsliv under utveckling blir efterfrågan på exploaterbar mark allt större, och konkurrensen om tillgänglig och utvecklingsbar mark hårdnar. Samtidigt växer behovet av att använda centralt belägen mark så effektivt som möjligt, och då är det även viktigt att optimera användningen av befintligt trafiksystem och samtidigt erbjuda en god tillgänglighet
i staden som står i balans med övriga kvaliteter och funktioner i staden för en
långsiktigt hållbar utveckling.
Det är viktigt att trafiksystemet stödjer en balans mellan en tillgänglig och attraktiv stad med en hälsosam och ekologiskt hållbar stad. Utan en god tillgänglighet
till stadens samlade utbud så riskerar staden att dö. Samtidigt är hållbara transporter avgörande för såväl en ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbar stad
och därmed dess långsiktiga livskraft. Hur parkering hanteras är av central betydelse för hur denna balans ska kunna uppnås.
Borås kommun har därför under 2015 tagit fram förslag på ny parkeringsnorm,
som ska ersätta den gamla parkeringsnormen från 1998.
Det finns dock en osäkerhet kring vilka konsekvenser den nya parkeringsnormen
kan få. Borås önskar därför få en konsekvensanalys av föreslagen parkeringsnorm i förhållande till befintlig parkeringsnorm.

1.2 Syfte med denna rapport
Syftet med denna rapport är att analysera om föreslagen norm är rimlig och analysera tänkbara konsekvenser av den nya parkeringsnormen. Målet är att kommunen ska känna sig trygg med vad de kan förvänta sig och vilka eventuella
tänkbara negativa konsekvenser som skulle behöva beaktas/åtgärdas. Rapporten
innehåller därför avslutningsvis några rekommendationer till fortsatt arbete.
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2. Konsekvensanalys

2.1 Underlag till analys
Mål och visioner för Borås 2025
I Borås vision ”Borås 2025” finns inom målområde 6 (goda resvanor och attraktiva kommunikationer) följande två mål som berör framtidens färdmedelsfördelning:



Det är lätt att förflytta sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel.
Stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsystem.

I Borås miljömål för 2013-2016 anges följande etappmål under målet om minskad miljöpåverkan från trafiken:




Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
Bättre infrastruktur för cykling
Det finns laddstationer för elbilar

Det finns inga beslutade kvantifierade mål för andel resor med olika färdmedel,
vilket hade underlättat en jämförelse och konsekvensanalys. Däremot finns ett
mål om 20 % andel cykelresor i Cykelparkeringsstrategin. Det allra viktigaste är
dock att riktningen är tydlig och visionen om ett miljöanpassat transportsystem
antyder att bilen bör få en mindre roll och därmed bör parkeringsnormen bidra i
denna riktning. En parkeringsnorm för cykel kan bidra till målet om bättre infrastruktur för cykling.

Bostadsbyggandet i Borås
Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för bostadsbyggande. I dessa påtalas
att Borås ska växa samt att möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare
exploatering. Även vikten av en tätare bostadsbebyggelse, som bidrar till ett effektivare utnyttjande av t.ex. kollektivtrafik och fjärrvärme, tas upp. Några riktlinjer från Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram som berör p-normen:




Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt
långsiktigt hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och storlekar.
Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader
byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.
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Figur 2-1

Från Borås Stads Handlingsplan för bostadsbyggande 2015-2019.

Bil- och cykelandel 2014
Enligt en resvaneundersökning från 2014 görs 68 % av kommuninvånarnas resor
med bil och 4 % med cykel1. Den nationella resvaneundersökningen ger för
Borås kommun följande siffror: 67 % av alla resor som slutar i Borås görs med
bil (2 % med cykel), 74 % av alla arbetsresor som slutar i Borås görs med bil (4
% med cykel) och 66 % av alla Boråsbornas resor görs med bil (2 % med cykel).
Om man ser till andelen Boråsare som har färdbevis i kollektivtrafiken är trenden
ökande, från 2011 40 % till 2014 56 %. De flesta resor avser bussresor inom
Borås kommun. En stor del av arbetsresorna inom Borås sker inom kommunen,
77 %. Att främja cykel inom kommunen bör alltså ha en stor potential. Men andelen är låg idag. Cykelandelen bedöms ligga någonstans mellan 4 och 7 % idag.
Det lägre talet är resultatet från resvaneundersökningen och det högre är resultat
från cykelbarometern.

1
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Bilinnehav 2014
Bilinnehavet i Borås kommun är enligt Bilpak 2014 totalt 498 bilar per 1000
invånare i kommunen (personbilar registrerade på fysiska personer+avställda+registrerade på företag). I den gamla centrumzonen är bilinnehavet totalt
378 bilar per 1000 invånare. Samma siffra gäller för den nya utvidgade zonen
som genomsnitt. I en centrumzon med stor konkurrens om ytor är de rimligt att
ingen hänsyn tas till avställda bilar utan att dessa förutsätts parkera utanför staden. Räknar man bort avställda bilar (13 %) och endast tar med leasade (7 %)
blir bilinnehavet i nya (och gamla) centrum zonen 0,34 bilar per invånare. Utanför centrumzonen ligger bilinnehavet på mellan 0,4 och 0,5 bilar per invånare
(exklusive avställda bilar). Högsta bilinnehavet finns i Dalsjöfors och Viskafors
med 0,47 bilar per invånare (registrerade på fysiska personer), vilket inräknat
leasade bilar blir ca 0,5 bilar per invånare.

Figur 2-2

Centrumzonen.

2.2 Analys av bilparkeringsnormen
Bilparkeringsnormen för bostad
Parkeringsnormen för bil är uppdelad på flerbostadshus, smålägenheter, gruppbyggda småhus och gruppboende. Det finns också möjlighet att reducera normen
med olika procenttal om åtgärder för hållbart resande genomförs.
Förslaget till p-norm för bil är för flerbostadshus 7 bilplatser per 1000 kvm BTA
i centrum och 11 i övriga Borås. Om man räknar med att 10 % är besöksparkering
innebär det att 6,3 respektive 10 platser är för de boendes behov. I Sverige bor
det i genomsnitt 2,1 personer per bostad och den genomsnittliga ytstorleken för
nybyggda bostäder är cirka 100 kvadratmeter2. Med antagande om att detta även
2

SCB, Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012
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gäller i Borås skulle det innebära att antalet p-platser med föreslagen p-norm blir
minst 0,3 platser per person i centrum och 0,48 platser per person i övriga Borås
(flerbostadshus). Detta kan jämföras med bilinnehavet idag (2014-12-31) som är
0,34 bilar per invånare i centrumzonen respektive 0,4-0,5 i övriga Borås. Normen
speglar alltså bra dagens genomsnittliga bilinnehav bra, se tabell nedan. Vi bedömer normen som ”lagom” för ett normalt minimi-värde. Bilinnehavet i centrumzonen varierar idag mellan som lägst 0,22 och som högst 0,4 bilar per invånare. Det finns med reduceringsmöjligheterna möjlighet till lägre tal, vilket det
bör finnas utrymme för i vissa fall, (med tanke på att det lägsta bilinnehavet ligger på 0,22). En särskild norm för smålägenheter som ger möjlighet till att bygga
färre p-platser om det rör sig om enrumslägenheter avsedda t.ex. för studenter,
bedöms också som bra då bilplatsbehovet för dessa grupper kan vara väsentligt
mindre än för andra. Denna norm kan dock i praktiken innebära en höjning för
en del av de här lägenheterna då studentlägenheter tidigare var undantagna från
normen. Däremot anser vi att reduceringsmöjligheterna bör ses över, se nedan.
Tabell 2-1 Bilparkeringsnormen för bostäder med jämförande nyckeltal.
Centrumzon
Typ

Flerbostadshus

Smålägenheter

Övriga Borås

Norm
(pl/1000
kvm BTA)

Motsvarar..

Jämför bilinnehav 2014
och mål

Norm
(pl/1000
kvm BTA)

Motsvarar..

Jämför bilinnehav 2014
och mål

7

0,7pl/lgh

0,34 bilar/inv.

11

0,96 pl/lgh

0,3 pl/boende

(Lägst: 0,22Högst: 0,40
bilar/inv)

0,4-0,5 bilar/inv. (även
småhus)

3 eller minst
0,1 bpl/lgh

Minst 0,1/lgh

0,48 pl/boende

Mål saknas.

Mål saknas.

Minst 0,1
pl/boende
Gruppbyggda
småhus

8

0,8pl/lgh
0,34 pl/boende

11

1,1 pl/lgh
0,47 pl/boende

Reduceringsmöjligheter
För bostäder är det möjligt att få reducerade krav på bilparkering utifrån kollektivtrafiktillgänglighet, cykelåtgärder, MM-åtgärder, bilpool och samnyttjande.
För varje åtgärd anges en minskning. Vi har tolkat det som att det kan vara möjligt att lägga ihop samtliga och då få upp till -50 % reducering (kollektivtrafik 10 %, bilpool-20 %, MM-åtgärder -10 %, Cykelåtgärder -10 %). Detta är en
mycket kraftig reducering. Tillämpas den fulla reduceringen på flerbostadshus i
centrum skulle det innebära 0,15 platser per boende och för övriga Borås 0,24
platser per boende. Denna effekt känns orimligt stor.
Då dessa åtgärder samverkar föreslår vi att åtgärderna dels läggs ihop till ett eller
flera tydliga åtgärdspaket, dels att ett tak läggs in. I Lund har man t.ex. ett bil-
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poolspaket som kan ge reduktion med 20-30% på p-normen och ett bilfritt boende-paket som ger 95 % reduktion. I Trelleborg har man också ett tak på max
30 % reduktion. Mixen av åtgärder är viktig. Ett effektfullt åtgärdspaket innehåller både infrastruktur (kollektivtrafik, cykel-P, bilpool), ekonomiska incitament
(p-avgifter) och information och marknadsföring.
Med tanke på att normen är flexibel så finns det inte så stor risk att normen blir
för hög. Viss risk att den blir för låg finns dock om man tillämpar reducering med
50 %.

Förslag åtgärdspaket
I kapitel 3 ges förslag på åtgärdspaket för att reducera parkeringstalen.

Verksamheter
Verksamheter har delats upp i kontor, småskalig verksamhet i bostadskvarter,
industri och lager, livsmedelshandel, övrig handel, samt flera kategorier för skola
och vård. Det finns även en kategori med besöksverksamhet, men den analyseras
separat längre ned.

Jämförelser och bilplatser per anställd och besökare
I tabell nedan har en sammanställning gjorts av vad normen innebär i form av
platser per anställd och besökande. Anledningen till att dessa lagts ihop i samma
tabell är för att visa att normen innebär skillnader i bilplatser per anställd och det
är tveksamt om skillnaden är motiverad. Det kan finnas en fördel att ha samma
tal för platser per anställd/besökare för flera verksamheter, för att göra normen
tydlig och transparent. Till exempel innebär normen för kontor i centrum ca 0,33
platser per anställd och besökande, medan normen för skola och lager ligger på
0,4 platser per anställd3.
Generellt kan det vara bra att även uttrycka p-talen i p-plats per besökare eller
anställd. Detta mot bakgrund av att alla verksamheter ser olika ut. Kontorsverksamheter har t.ex. förändrats kraftigt under senare år; samtidigt som vi sitter tätare i landskap, så är det fler som arbetar hemifrån.
Tabell 2-2 Bilparkeringsnormen för olika verksamheter och jämförelsetal.
Verksamhet

3

Persontäthet

Centrumzon

Övriga Borås

RVU

Anställda &
besökande/
1000 kvm
BTA*

Norm
(pl/1000
kvm)

Pl/person

Norm
(pl/1000
kvm)

Pl/person

Andel bilresor 2014
och mål

Livsmedelshandel***

50

25

0,50

31

0,62

Övrig handel***

40

17

0,43

23

0,58

Kontor

30

10

0,34

15

0,50

68 % bil i
kommunen
(40-50 % i
centrumzon
och 60- 80
% i övriga
Borås?)

Småskalig verksamhet i bostadskvarter

20

2

0,10

2

0,10

Baserat på de persontätheter vi använt, som dock kan variera.
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Industri

10

3,5

0,35

6

0,60

Lager

5

2

0,40

3

0,60

Förskola

**

0,4
pl/anst+0,075
pl/elev

0,55
pl/anst+0,12
5 pl/elev

Grundskola

**

0,4 pl/anst

0,50 pl/anst

Gymnasium och
högre utbildning

**

0,4
0,55
pl/anst+0,125
pl/anst+0,2
pl/elev över
pl/elev över
18 år
18 år
Vård (ej SÄS)
**
0,5
0,6
pl/anst+0,15
pl/anst+0,2
av pl/besöav pl/besökande
kande
(maxantal)
*Persontäthet (anställda och besökande på plats samtidigt)
som Trivector antagit för(maxantal)
att ta fram nyckeltal

bpl/person, **anges som bpl/anställd och elev/vårdtagare,*** reduceringsmöjlighet upp till 50 % om lokalt upptagningsområde.

Normens nivå och krav på motprestation
Parkeringsnormen för kontor bedöms som låg, särskilt med hänsyn till att ytterligare reducering kan göras. Det saknas uppgifter om hur resvanorna ser ut specifikt till centrum och till arbetsplatser och handel i Borås, men andelen som kör
bil i Borås generellt är hög idag, 68 % av alla resor i kommunen är bilresor. Även
om andelen kan förutsättas vara lägre för centrumzonen, så ligger normen för
kontor förmodligen generellt en bra bit under dagens efterfrågan både i centrumzonen och i övriga Borås. Kontorsnormen skulle kunna motsvara ett minimivärde
för verksamheter i de mest centrala delarna. Men med tanke på att det även finns
”reduceringsmöjligheter”, så kan en något högre grundnorm övervägas. Det innebär att om fastigheten ska få en lägre norm så ska det krävas att det är mycket
god kollektivtrafik till fastigheten. Dessutom någon form av motprestation från
fastighetsägarens/byggherrens sida (t.ex. bilpool, grön resplan, marknadsföring
av kontoret för hållbart resande, och parkeringsavgifter) och/eller att p-köp tilllämpas som ökar samnyttjandemöjligheten. I Umeå tillämpar man grönt p-köp,
vilket innebär att fastighetsägaren kan få upp till 40 % rabatt, men det innebär
också krav på MM-åtgärder samt p-köp med kommunen. Vi tror på principen att
inte bara sänka normen, utan kräva en motprestation för sänkningen, som kan
bidra till ett mer hållbart resande.

Zonen och kollektivtrafiktillgänglighet
Centrumzonen fungerar bra för boende, men är inte tillräcklig för verksamheter,
eftersom kollektivtrafikstandarden varierar ganska kraftigt inom zonen och även
inom olika delar av övriga Borås. Bra kollektivtrafik finns t.ex. längs Allégatan
och längs Brämhultsvägen mot sjukhuset. Inom centrumzonen är det mycket bra
i delar av zonen, men inte så bra i regementsområdet i sydvästra delen och Göta
och mindre bra i Norrmalm och Bergdalen. Då kollektivtrafiken verkar i stråk är
det dock svårt att dela in i zoner och det riskerar dessutom att förändras i takt
med att kollektivtrafiken byggs ut och förbättras. Att kombinera de två zonerna
med en reduceringsmöjlighet i lägen med mycket god kollektivtrafik är därför ett
bra förslag, men denna möjlighet bör framgå tydligare. Mycket god kollektivtrafik bör ungefär motsvaras av ovannämnda stråk.
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Lager och industri utanför centrum
De flesta kommuner har inte med lager och industri i centrumzonen, då dessa
förutsätts etablera sig utanför zonen. Detta kan vara värt att beakta om man vill
förtäta.

Handel
För handel bedömer vi att normerna är rimliga. Normen för övrig handel i centrum är ganska låg, men inte orimlig som ett minimi-värde. När det gäller handel
varierar andelen bilburna kunder mycket, liksom besökstätheten. I bilorienterade
lägen med stort upptagningsområde är andelen bilkunder ofta upp till 90 %, vilket gör att parkeringsefterfrågan blir högre än normen. Möjligtvis skulle man
därför kunna lägga till i normen att vid bilorienterad handel och handel med stort
upptagningsområde kan fler platser behövas eller särskild utredning göras. Att
normen skulle vara för låg för denna typ av handel är dock rimligen inte något
problem, då denna typ av handel ofta vill bygga mycket parkering. Här kan man
dock fundera över om det ska vara tillåtet att bygga stormarknader i externa lägen
med obegränsat med gratis p-platser, då dessa framförallt missgynnar stadsdelcentrum dit det kanske är lättare att ta sig till fots.
I flera städer, bl.a. Malmö och Lund, har man satt en förhållandevis låg grundnorm, men med specialnorm eller särskild utredning för bilorienterade lägen
och/eller där handel avser stormarknad eller liknande som kan antas attrahera en
större målgrupp.
Om man vill uppmuntra handel i bostadsområden, med stor andel kunder som
kommer till fots, samt uppmuntra handel innanför centrumringen, är vår bedömning att miniminormen inte bör vara för hög så att den blir ett hinder för etablering. Därför anser vi att reduceringsmöjligheten som finns för närbutiker/grannskapsbutiker är bra. Men möjligheten och hur den ska användas skulle kunna
förtydligas.

Skola och vård
För skola och vård är antalet platser angivet som antal per anställd och per elev.
Detta är ett bra sätt att redovisa då elevantal per kvm etc. kan skifta. Normen
innebär 0,4 bilplatser per anställd i centrumzon och 0,5-0,55 i övriga Borås för
skolor. Värdena bedöms som rimliga, men kontorsvärdena känns låga i jämförelse med dessa. Värdena borde ligga på samma nivå. Det känns inte rimligt att
verksamheter för t.ex. vårdpersonal och förskolelärare, som ofta har närmare till
sitt arbete (och därför i högre grad kan cykla och gå) än andra har högre p-tal.
Vi också tveksamma till skillnaderna 0,5 och 0,55 för olika stadier i övriga Borås.
Om det inte finns starka motiv till skillnaderna föreslår vi att samma tal används.
Andelen som pendlar med bil varierar troligtvis mycket, men vår bedömning är
att läget och andra faktorer kan ha större betydelse än stadium.
När det gäller bilplatser per elev för förskola är vi tveksamma till om det ska vara
med eller inte. Angöring och kortare p-tider om 15 min för att lämna/hämta förekommer naturligtvis, men det förekommer troligtvis även vid andra stadier beroende på läge och upptagningsområde. Vår erfarenhet är att angöring ofta sker
på gata trots att det finns p-plats.
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Besöksverksamhet
Till besöksverksamhet (i normen) hör: hotell, restaurang, samlingslokaler och
evenemang samt tränings och aktivitetslokal. Normen är baserad på antal platser
per rum för hotell och antal platser i förhållande till besöksantal för övriga. Detta
är en rimlig ansats då besöksantalet varierar kraftigt. Många kommuner har inte
specificerat normer alls för evenemang etc. utan kräver då särskild utredning.
Normen för hotell bedöms som hög, åtminstone för centralt belägna hotell. En
studie i Lund visade att p-platsbehovet på halvcentralt belägna hotell låg under
0,1 plats per rum, och för perifert belägna hotell på ca 0,2 platser per rum. Borås
hotell kan ha större andel bilburna kunder än Lund, men det finns troligtvis hotell
som ligger betydligt under föreslagen norm också. För hotell i centrum bör samnyttjandemöjligheterna vara stora om de kan köpa in sig i kommunens/annans phus. Som jämförelse kan nämnas att Göteborg kräver 0,2 platser per rum centralt,
0,5 i övriga Göteborg och 0,8 för motell.

Avstånd till bilparkering
Godtagbara avstånd till bilparkering bedöms i de flesta fall som rimliga, med
undantag av avståndet för verksamheter som bedöms vara i längsta laget.
Maxavståndet för bilparkering till verksamheter i centrumzonen är 800 meter fågelvägen, dvs. ca 1 km gångavstånd, vilket är långt. Risken med att bilparkeringen ligger för långt bort är att man hellre använder annan närmare parkering.
Det kan leda till outnyttjad parkeringsyta utanför centrum och hög beläggning på
befintlig parkering i centrum. Å andra sidan, om parkeringen i centrum regleras,
kan avståndet innebära att färre reser med bil då det är svårare att parkera nära
arbetsplatsen. Vi föreslår något kortare godtagbara avstånd för verksamheter,
t.ex. 500 meter som motsvarar godtagbart kollektivtrafikavstånd. Men med tillägget att längre avstånd kan tillåtas i särskilda fall, t.ex. när det handlar om att
hantera besökstoppar till arenor eller liknande. Borås har inte skiljt på besöksparkering och parkering för arbetstagare, generellt är det önskvärt att besöksparkering till t.ex. handel ligger närmre än 500 m.

2.3 Analys av cykelparkeringsnormen
Cykelparkering vid bostad
Parkeringsnormen för cykel är uppdelad på flerbostadshus, smålägenheter,
gruppbyggda småhus och gruppboende. För flerbostadshus och gruppbyggda
småhus ligger den föreslagna cykelparkeringsnormen på 30 cykelplatser per
1000 kvm BTA för centrum och övriga Borås. För smålägenheter är den högre,
38 platser. För gruppboende är normen satt efter att 20 % av de anställda ska
kunna cykla dit i centrumzon respektive 10 % övriga Borås (plus en viss andel
besöksplatser).
Normen motsvarar ungefär 1,4 cykelplatser per boende för flerbostadshus (inkl.
besöksparkering). Den högre normen för smålägenheter motsvarar ungefär detta
också och skillnaden är därför motiverad. Normen är ungefär densamma som de
tal som ses i flera andra kommuner. Malmö har t.ex. 2,5 cykelplatser per lägenhet
och Lund 30 cykelplatser per 1000 kvm BTA. Vi bedömer att det är ett ganska
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rimligt värde, men eftersom behovet kan variera och Borås ännu inte är en cykelstad som Malmö och Lund kan man överväga en något lägre miniminorm och
istället komplettera med intervall där man kan anpassa antalet platser efter specifika förutsättningar. Både geografiskt läge och vilken livssituation man kan
förvänta att inflyttade boende befinner sig i påverkar parkeringstalet. Till exempel skulle man kunna sätta normen vid 25 platser per 1000 kvm, eller ca 1 plats
per boende och 0,2 för besök. Alternativt att det finns viss möjlighet till flexibilitet i normen, så att det finns möjlighet till reduktion vid äldreboenden etc. kompletteras med att för bostäder (och verksamheter) som har tydligt avvikande behov av cykelparkeringar kan särskild utredning behöva göras.
Tabell 2-3 Cykelparkeringsnormen för bostäder jämfört med nyckeltal.
Typ och zon

P-norm
(pl/1000 kvm
BTA)

Motsvarar..

Jämför cykelinnehav
2014 och mål

Flerbostadshus och
gruppbyggda småhus

30

3 pl/lgh

1,4 pl/boende (ingår plats för besök)

Saknas (0,9 cyklar per
person idag?)

Smålägenheter (max
35 kvm, 1 rok)

38

1,3 pl/lgh

1,3 pl/boende (ingår plats för besök)

Saknas (0,9 cyklar per
person idag?)

Gruppboende

0,1-0,2 pl/anställd+0,050,1/lgh för besök

0,1-0,2 pl/anställd+0,050,1/lgh för besök

Cykelparkering för verksamheter
För kontor och handel motsvarar den föreslagna cykelparkeringsnormen ca 0,4
cykelplatser per anställd/besökande, dvs. 40 % cykelandel i centrumzonen, för
de flesta verksamheterna. Detta är högt om man jämför med cykelandelen idag.
Andelen cykelresor av alla resor totalt i kommunen idag ligger på 4 -7% (grov
bedömning utifrån olika källor) och målet är 20 %. Andelen kan antas vara högre
för resor till centrum. Gapet mellan hur det ser ut idag och normen är dock stort.
För att kunna sätta en bra norm skulle man behöva veta mer om hur cykelandelen
ser ut idag i olika zoner och målen för dessa. Med hänsyn till det generella målet
20 % bedömer vi dock att normer över 0,3 platser per person i centrum och 0,2 i
övriga Borås, kan vara i överkant.
Det är också viktigt att vara medveten om att normen inte ger så stora möjligheter
till reduktion, och i dessa fall endast utanför centrumzonen. Flera kommuner har
på senare tid infört cykelparkeringsnormer för att gynna cyklandet. Dessa har
ofta satts lite högre än befintligt cykelinnehav för att tillgodose ett ökat cyklande
som man haft som mål. På senare tid har dock många kommuner insett att även
cykelparkering tar plats och att antalet krävda cykelparkeringar inte används eller
ens realiseras. Det har bl.a. lett till att Göteborgs stad nu ska se över sina normer,
bl.a. för cykelparkering där kraven satts högre än vad målsättningarna för cykel
egentligen säger. I vissa områden har man sänkt kraven för cykelparkering (och
även bilparkering).
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Ett förslag är därför att sänka miniminormen och eventuellt komplettera med beskrivning av möjliga intervall för efterfrågan, samt eventuellt höja vid nästa översyn.
Tabell 2-4 Cykelparkeringsnormen för verksamheter och jämförande tal.
Centrumzon
Verksamhet

Övriga Borås

Anställda &
besökande/
1000 kvm
BTA*

Norm
(pl/1000
kvm)

Pl/person

Livsmedelshandel***

50

17

0,50

8

0,16

Övrig handel***

40

17

0,43

5

0,13

Kontor

30

12

0,40

8

0,27

Småskalig verksamhet

20

5

Industri

10

2

0,20

1

0,10

Lager

5

1

0,20

0,5

0,10

0,25

Norm
(pl/1000
kvm)

5

Pl/person

Andel cykelresor
2014 och
mål
4-7% i kommunen (816 % i centrumzon?)
Mål 20 %

0,25

Förskola

**

0,2
pl/anst+0,1
pl/elev

0,15
pl/anst+0,1
pl/elev

Grundskola

**

Gymnasium och
högre utbildning

**

0,2
pl/anst+0,2
pl/elev
0,2
pl/anst+0,15
pl/elev

0,15
pl/anst+0,15
pl/elev
0,15
pl/anst+0,1
pl/elev

Vård (ej SÄS)

**

0,2
pl/anst+0,15
pl/besöksantal (max)

0,15
pl/anst+0,1
pl/besöksantal (max)

*Anställda och besökande på plats samtidigt- generella tal (ej Borås-specifika) som använts för att räkna fram
nyckeltal pl/person, **anges som pl/anställd och elev/vårdtagare,*** reduceringsmöjlighet upp till 50 % om lokalt upptagningsområde.

För cykel liksom för bil bör även ges möjlighet till samnyttjande av cykelparkering, t.ex. för besöksparkering i centrum.
Risken med för höga krav är att cykelparkeringen förläggs på mindre lättillgängliga platser, i källare eller längre från entrén, samt att det blir onödigt kostsamt.
Även om en cykel tar mindre plats än en bil så kan det med en hög norm bli
ganska stora ytor ändå.
När det gäller cykelplatser för elever tycker vi att talen känns låga. Vi har ingen
kunskap om hur färdmedelsfördelningen ser ut bland Borås elever, men från mellanstadiet och uppåt brukar andelen cyklister vara stor och ökande. Cykelandelen
bland elever brukar normalt vara högre än bland kontorsanställda till exempel.
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Besöksverksamhet
Cykelnormerna för besöksverksamhet (ca 0,1 plats per besökande i centrum och
0,05 övriga Borås) verkar rimliga i förhållande till cykelandelarna idag och till
att färre cyklar till denna typ av verksamheter än ovan nämnda.

Avstånd till cykelparkering
Grundkraven för cykelparkering är enligt föreslagen norm att minst en tredjedel
av platserna ska finnas i närheten av entré (50 m). Detta avstånd bedöms som
ganska långt. För både bostäder och verksamheter rekommenderar vi att minst
hälften av platserna läggs nära entrén, dvs. inom 0-15 m (max 35 m) och om det
är låsbart utrymme inom 35 m (max 50 m)4. Med undantag för parkering vid
stora evenemang/besöksanläggningar och för långtidsparkering vid stationer där
längre avstånd kan tillåtas. Utformning och placering är viktig för cykelanvändningen. Detta skulle kunna förtydligas ytterligare med någon slags rekommendationer i norm eller bilaga.
Krav på avstånden till cykelparkering är idag preciserade under reduceringsmöjligheter. För ökad tydlighet skulle de kunna läggas direkt under normtabellerna
också.

Cykelparkeringsköp
Borås har föreslagit att cykelparkeringsköp ska kunna göras inom centrumzonen
för att tillgodose behovet av besöksparkering där byggherren har svårt att ordna
detta. Trivector anser att tanken med cykelparkeringsköp är god då det ofta kan
vara problem att ordna lätt tillgänglig besöksparkering för cyklar i innerstaden.
Cykelparkeringsköp kan vara ett sätt för fastighetsägaren att undvika byggnation
av platser som inte kommer att användas på grund av sämre tillgänglighet och
istället bidra till besöksparkering på mer lätt tillgängliga platser på allmän platsmark. Det förutsätter dock att de platser som ska köpas ligger mycket nära entréerna, t.ex. att de ligger i gatan eller trottoaren direkt utanför entrén. Eftersom
närheten är viktig för användning och för att undvika felparkerade cyklar kan
närhetsfaktorn också innebära en begränsning för när det är möjligt att göra cykelparkeringsköp. Här skiljer sig cykelparkeringsköp troligtvis åt från bilparkeringsköp. Kostnaden är en annan faktor som skiljer sig åt, att göra parkeringsköp
på en cykelparkeringsplats kostar förhållandevis lite och risken är därför att administrationskostnaderna äter upp en stor del av kostnaden. Trivector känner inte
till att cykelparkeringsköp använts någonstans tidigare och det finns därför inga
erfarenheter att basera en bedömning på. Vi tror dock i grunden att det är positivt
att kommunen i större utsträckning även ansvarar för infrastruktur såsom bil- och
cykelparkering för att kunna nå ett hållbart resande och ett effektivt markutnyttjande. Vår hållning är därför försiktigt positiv till förslaget, men med reservationen för att det bör vara tydligt att det är ett erbjudande som måste avvägas
noggrant från plats till plats.

Om man utgår från målet att cykelns andel av resorna ska vara 20 %, innebär det 0,5 cykelresor per person
och dag (i genomsnitt i Sverige görs ca 2,5 resor per person och dag). Enligt detta resonemang bör hälften av
platserna vara lätt tillgängliga för cykling varje dag (dvs. helst inom 0-15 m, eller max 35 m).

4
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2.4 Jämförelse med andra kommuners p-tal
Bilparkering
I tabellerna nedan jämförs Borås nya p-norm för bil med några andra kommuners. För bostäder ligger Borås inom ungefär samma intervall som många andra
städer. Det man kan reagera över är att Borås har betydligt högre bilinnehav i
kommunen än andra i jämförelsen. Bilinnehavet i centrala Borås är dock betydligt lägre än kommunsnittet.
Tabell 2-5 Exempel på bilparkeringsnorm för flerfamiljshus i några kommuner. Antal i lägre intervall
motsvarar centrumzon. P-norm i gråmarkerade celler anges i bpl/lgh och har här räknats om
till bpl/1000 kvm BTA (1 lgh = 100 kvm BTA)
Kommun

Befolkning

Bilar/invånare

Pl/1000 kvm BTA

(ej leasade och avställda)

Pl/lgh P-norm år

Borås

107 000

0,466

7-11

0,6-1

2016

Malmö

317 709

0,283

6 - 11

0,6 – 1,1

2010

Uppsala

207 676

0,315

3,7 - 14,5*

0,2 – 0,8*

2013

Linköping

151 859

0,352

8 - 11

0,8 – 1,1

2012

Helsingborg

135 028

0,354

7 - 12,5* **

0,7 – 1,25* **

2007

Lund

115 982

0,298

8*** - 10

0,8 – 1,0

2013

Eskilstuna

100 872

0,393

7 - 11,7

0,7 – 1,2

2006

86 819

0,373

5

0,5

2009

Växjö

* Normen är differentierad på olika lägenhetsstorlekar. Här har en 3-rumslägenhet använts som ”genomsnittsvärde”.** I goda kollektivtrafiklägen kan normen justeras ner. ***Inom gamla stadsvallen reduceras normen till
5,3 om samnyttjande/p-köp.

Exempel på reduceringsmöjligheter:



För Lund ges 20-30 % rabatt på normen för åtgärdspaket bilpool och 9095 % rabatt på åtgärdspaket bilfritt boende.
Parkeringsköp i allmän parkeringsanläggning i Växjö kommun ger 30 %
rabatt på antalet platser tack vare effekten av samnyttjande.

Normen för kontor och handel i Borås ligger högre än vissa kommuner och lägre
än andra. Borås har högsta andelen bilresor av de som finns med i jämförelsen.
Tabell 2-6 Exempel på bilparkeringsnormer. Värden omfattar både arbetande och besökare.
Stad

Handel i centrum (pl / Handel övriga zoner (pl /
1000 kvm BTA)
1000 kvm BTA)

Borås

10

25 resp. 172

31 resp. 232,5

Varberg

12

22 resp. 302

22-25 resp. 33-412

Malmö

9

23

19,5-213

14,5

27,5

30-33

8

20

25

Linköping

7 (max 10,5 mark-p)

13

Eskilstuna

6,51 (0-8)

i.u.

Helsingborg
Lund

B 2306
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15 (max 30mark-p), externhandel: 30 (40)
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Västerås

12

24

26-56

Örebro

11

24

20-424

1.Utgångpunkt, 2. Det höga talet avser livsmedelshandel, 3. Bilorienterad handel kräver särskild utredning,
4.Låga talet gäller mellanområde, det höga talet gäller stadsdelcentra (ej grannskapscentra som har 22,5), 5.
Reduceringsmöjlighet om lokalt upptagningsområde.

För handel varierar talen kraftigt beroende på hur man delar in normen. Flera
kommuner har valt att lägga norm för handel i bilorienterade lägen utanför miniminormen, t.ex. Lund och Malmö som kräver särskild utredning för sådan etablering. Malmö har för övriga zoner ungefär samma norm, men med undantag
för bilorienterad handel. I Örebro är den lägsta normen för mellanområdet och
för grannskapscentrum, medan city har något högre.

Cykelparkering
Som framgår av parkeringsnormer för cykel nedan ligger Borås på samma norm
för bostäder i centrum som flera andra kommuner. När det gäller kontor och handel ligger Borås lägre än andra (för skolor mycket lägre), men har också lägre
cykelandel.
Tabell 2-7 Exempel på cykelparkeringsnormer i centrum/mest centrala zonen.
Stad

Bostäder
(pl/1000 kvm BTA)

Kontor (pl/1000 kvm
BTA)

Handel (pl/1000
kvm BTA)

Skolor, ej förskola (pl/1000
kvm BTA)

30

12

17

0,15 pl/anst+0,15
pl/elev (0,1 /elev
gymnasium)

Varberg

2,5 cpl/lgh

18

20

i.u.

Malmö

2,5 cpl/lgh*

18 (0,4 cpl/anst&bes)

30 (0,4
cpl/anst&bes)

0,4 cpl/anst&bes

Helsingborg

2,5 cpl/lgh

0,5cpl/anst&bes

Särskild utredn.

Särskild utredn.

Lund

30*

20

30

30-45

Linköping

30

18

29

Eskilstuna

35

25

i.u.

i.u.

Västerås

31

15

16

42

2,5 cpl/lgh

18 (0,4pl/anst)

Borås

Örebro

27-42

0,4-0,8/elev (0,70,9/elev gymnasium)

*högre per 1000 kvm för student/smålägenheter

2.5 Jämförelse med gällande norm
Det är ganska små skillnader mellan gamla och nya normen för bostäder, ca 815 % minskning av normen. Den stora skillnaden för bostäder avser möjligheten
till att bygga färre p-platser till smålägenheter. Å andra sidan har studentlägenheter tidigare undantagits från normen, vilket gör att normen i praktiken kan innebära en höjning för en viss del av smålägenheterna.
De stora skillnaderna är för kontor och industri i centrum som sänkts med 23 %.
För handel är det svårt att jämföra då kategorierna ändrats, men generellt innebär
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den en minskning. Det man kan säga är att man tar mindre hänsyn till bilorienterad handel, typ stormarknader, i de nya normerna.

2.6 Sammanfattande bedömning av p-normens rimlighet
Centrumzonen
Centrumzonens avgränsning är rimlig med hänsyn till p-normen för bostäder (då
bilinnehavet ungefär samma i gamla och nya zonen). För verksamheter bedöms
de två zonerna som rimliga i kombination med reduktionsmöjligheter i mycket
goda kollektivtrafiklägen (som föreslaget). Denna kombination/förutsättning kan
dock förtydligas.

Bilparkeringsnormen
Bilparkeringsnormen för bostäder speglar väl dagens efterfrågan (motsvarar ungefär bilinnehavet, om man tar hänsyn till att smålägenheter tillåts ha lägre
norm).
Bilparkeringsnormen för kontor är mycket lägre än vad vi bedömer motsvarar
dagens efterfrågan. Om det är rimligt beror på vad målen är och vilka åtgärder
Borås tänker genomföra i övrigt. Om byggherre och kommun inte genomför tillräckligt med åtgärder för att gynna cykel och kollektivtrafik finns risk att andra
parkeringsytor tas i anspråk. Parkeringsnormen känns också onödigt låg, med
hänsyn till att det finns reduceringsmöjligheter. Det gör att exploatören kanske
inte får så stort incitament att genomföra hållbart resande- åtgärder. Reduceringsmöjligheten är lite oklar för verksamheter och skulle behöva förtydligas, men vi
tolkar det som att maximalt kan man uppnå 35 % reduktion (kollektivtrafik 20
%+MM 5 %+bättre cykelparkering 10%). Det skulle ge extremt låga p-tal, lägre
än vad som är motiverat utifrån effekten.
Bilparkeringsnormerna för handel bedömer vi som rimliga. Viktigt att skilja på
handel beroende på målgrupp/upptagningsområde. Reduceringsmöjligheterna
för närhandel med lokalt upptagningsområde bör förtydligas. Dessutom bör notering göras kring att handel med stor andel bilburna kunder och stort upptagningsområde kan kräva fler platser/särskild utredning.
Bilparkeringsnormerna för besöksverksamheterna bedöms som rimliga, men för
hotell bedömer vi att normen är i högsta laget för hotell som inte betraktas som
motell.

Cykelparkeringsnormen
Vår bedömning är att cykelparkeringsnormen för bostäder är ganska rimlig, men
kanske kan den i vissa fall upplevas som för hög. Här skulle man kunna sänka
minimi-nomen något och ev. komplettera med intervall, alternativt förtydliga
möjliga avsteg från normen. Kanske skulle man också kunna öppna för samnyttjande av besöksplatserna för cykel.
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För vissa verksamheter såsom t.ex. kontor känns cykelnormen orealistiskt hög i
förhållande till dagens cykelandelar. Här är det naturligtvis svårt att uttala sig om
ett lämpligt tal då detta bör föregås av en diskussion kring mål för cykeltrafik.
Idag förekommer målet 20 % cykelandel i Cykelparkeringsstrategin, men detta
är inte ett förankrat och beslutat mål.

Bedömning av reduceringsmöjligheter
Vi anser att det är mycket positivt att arbeta med reduceringsmöjligheter, som
ger en bra flexibilitet åt normen. Reduceringsmöjligheterna bedöms dock som
orimligt höga. Om reduceringsmöjligheten tillämpas fullt ut finns risk för att boende kommer använda andra platser i centrum. Vi föreslår ett tak, att åtgärderna
paketeras tydligt samt att några kompletterande åtgärder införs.

Samnyttjande
När det gäller samnyttjande kan det behövas förtydligande för när och hur det
ska göras. Generellt bör en särskild p-utredning krävas av kunden för detta. Samnyttjandemöjligheter kan variera beroende på vilka verksamheter som ska samnyttja, men generellt brukar möjligheterna ligga på mellan 20-30% reduktion. 50
% reduktion som föreslås i normen är ganska högt och bör som sagt kräva en
tydlig utredning. Man kan också överväga samnyttjande av cykelbesöksparkering.

Avstånd till parkering
Tillåtna avstånd till cykelparkering är höga, liksom även för bil för verksamhetsparkering i centrumzonen. Vi föreslår kortare avstånd för framförallt cykelparkeringen. Man skulle här kunna arbeta med rekommenderade avstånd och
maxavstånd som kan godkännas i särskilda fall.

Övrigt
Cykelparkeringsköp nämns, men däremot nämns inte bilparkeringsköp, vilket vi
tycker är synd då detta erbjudande funnits tidigare i Borås. Bilparkeringsköp blir
allt vanligare i kommuner. Det är ett sätt att få större inflytande över parkeringssituationen och en möjlighet att erbjuda en lägre kostnad jämfört med att bygga
dyra garageplatser. Parkeringsköp kan innebära stora möjligheter till samnyttjande, vilket kan ge större effekt på det totala bilplatsbehovet än vad en sänkning
av normen ger.
För större transparens och möjlighet till justeringar skulle normen kunna kompletteras med angivelser om cykel- respektive bilplatser per boende och per besökande/anställd. Om man sänker minimitalet för cykel kan man komplettera
med rekommenderade intervall.

2.7 Normens effekter på bilinnehav och färdmedelsfördelning
Generellt är parkeringsnormens effekt på bilinnehav och färdmedelsfördelning
liten, som ensam åtgärd. Här bör dock framhållas att det saknas mycket kunskap
om hur t.ex. lägre bilnormer påverkar bilinnehav och färdmedelsfördelning på
sikt. Avgörande blir därför hur parkeringsnormen samverkar med andra åtgärder,
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som t.ex. p-avgifter och bättre alternativ till (egen) bil. Det innebär att om inte
dessa andra åtgärder finns på plats kan belastningen på befintlig bilparkering öka.
Det innebär högre beläggning, men kanske också en möjlighet att ta ut högre
avgifter i enlighet med samband tillgång-efterfrågan.

Effekter på bilinnehav
Det som framförallt påverkar bilinnehavet och behovet av p-platser är vilka som
flyttar in: livsstil och inkomst är de faktorer som har störst påverkan på bilinnehav. Prissättning av parkering kan också påverka. Det innebär att om parkeringen
är ”gratis”, d.v.s. ingår i hyran, väljer fler att ha bil eller mer än en bil, än om
parkeringskostnaden separeras från boendekostnaden och den boende istället betalar det pris parkeringen kostar att anlägga och underhålla. Ett sätt att separera
parkeringskostnaden från boendekostnaden är att ordna parkeringen i gemensamma anläggningar, t ex med privat eller kommunalt parkeringsköp, istället för
på tomtmark. Gemensamma anläggningar innebär också större möjlighet till
samnyttjande mellan olika grupper och därmed bättre markutnyttjande.
Vår bedömning är att normen, utan hänsyn till reduceringsmöjligheter, inte kommer att ha någon starkt styrande effekt på bilinnehavet, utan tillgodose ungefär
samma genomsnittliga efterfrågan som idag. Med reduceringsmöjligheterna kan
normen ha en svagt styrande effekt om det samtidigt finns marknadsmässiga parkeringsavgifter.

Normens effekt på färdmedelsfördelning
För arbetspendlare har tillgången till parkering och parkeringsavgiften stor betydelse. Andelen som reser med bil till arbetet är enligt en resvaneundersökning i
Skåne ca 70 % om parkeringen är fri, medan andelen bara är ca 40 % om parkeringen är avgiftsbelagd, se figur nedan.
Betalningsviljan för arbetsplatsparkering är lägre än för boendeparkering och besöksparkering. Till exempel kan en höjning av p-avgiften vid arbetsplatsen med
10 % innebära en minskning av arbetsresorna med 1-3 %5. Bilparkeringsnormen
har i sig en ganska begränsad effekt på färdmedelsfördelning. Den måste kombineras med andra åtgärder för att ha effekt. Till exempel bättre alternativ med
cykel och kollektivtrafik, avgifter och andra regleringar.

5
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Figur 2-3

Färdmedelsfördelning till arbetet beroende av ett antal faktorer. Bearbetning av Resvanor yd
i Skåne 2007.

Cykelparkeringsnormens effekt på cyklandet
Det finns forskning som visar att parkering för cykel ökar cyklandet, men det
finns ganska lite forskning på området. T.ex. säger en brittisk studie att säker
inomhusparkering för cykel (t.ex. cykelrum vid arbetsplats) höjer cykelanvändande för resa till arbete med ca 13 % och att anordnande av utomhusparkering
för cykel höjer cykelanvändande för samma resa med ca 8 %6. Parkeringsnormer
för cykel kommer bidra till att det anläggs mer cykelparkering, vilket alltså kan
ha positiv påverkan på hur många som cyklar. Nya verksamheter och bostäder är
dock en ganska liten del jämfört med befintlig bebyggelse. Det gäller därför att
arbeta för fler cykelparkeringar även vid befintlig bebyggelse, inte minst på allmänna platser där kommunen ansvarar.

Parkeringsnormen jämfört med vision 2025
Parkeringsnormen kommer inte, som ensam åtgärd, vara något starkt styrmedel
för att nå Borås mål om att öka andelen som reser med hållbara färdmedel (vision
2025), men den kommer att innebära att man går i rätt riktning. Med högre efterfrågan på parkering kan avgifterna på parkering höjas, vilket påverkar färdmedelsfördelning vid arbetsresor och i viss mån även bilinnehav, som i sin tur påverkar färdmedelsval (förutsatt att alternativ finns).

Wardman et al 2007 refererad i Envall, 2011, Parkering i storstad: litteraturstudie om cykelparkering. Slutversion daterad 2011-03-22. WSP Sverige AB och CyCity.
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2.8 Effekter om normen är för låg eller hög
Om normen är för låg
Dyra lägenheter innebär ofta hög inkomst och lite högre bilinnehav. Att bilinnehavet då kan bli högre än normen i vissa fall, är något som marknaden till stor
del kan förväntas sköta. Om normen skulle visa sig vara för låg i vissa fall så
kommer någon av dessa saker ske:
1) Byggherren bygger fler platser än minimi-normen (motsvarande efterfrågan), vilket är det mest troliga för större delen av Borås.
2) Byggherren bygger platser enligt miniminormen, vilket gör att närliggande parkeringar på gator och i anläggningar tas i anspråk.
Kommunens erfarenhet hittills är att byggherrarna ofta vill bygga parkering som
minst motsvarar efterfrågan för att kunna sälja bostäder/lokaler. Det är troligtvis
framförallt i de mest centrala delarna som scenario 2 kan uppstå. Inom centrumzonen (se Figur 2-2) planeras ca 2 140 bostäder 2015-20197. Dessutom ska ett
antal skolor och förskolor byggas ut fram till 2018. Inom centrumzonen gäller
utbyggnaden bl.a. en ny förskola (6 avd), utbyggnad av en grundskola och ett
äldreboende. Nedan exemplifieras möjliga ”worst-case”- effekter i två räkneexempel:
Räkneexempel 1 för bostäder i centrum: Idag är det högsta bilinnehavet i ett område i centrumzonen 0,1 bilar mer per invånare än normen. Det innebär att om
byggherren väljer att bygga för en målgrupp med högre bilinnehav än det genomsnittliga och inte tillgodoser mer än behovet enligt normen, ger det ett underskott på 449 platser (2 140 bostäder*2,1 personer per bostad*0,1 ”extra” bilar/person).
Jämfört med det totala antalet parkeringar (ca 3 000 allmänna parkeringar i centrumzonen) påverkar detta antal ca 15 % av platserna.
Räkneexempel 2 för verksamheter i centrum: Det är oklart hur många personer
som berörs av utbyggnaden i centrum, men anta att det berör ca 30 anställda i
kommunala verksamheter plus besökande samt ytterligare 100 övriga personer.
Om efterfrågan på p-platser visar sig vara 0,1 platser mer per person skulle det
då kunna ge en ökad belastning på omkringliggande gator/anläggningar som
motsvarar ca 13 platser (130 personer*0,1 ”extra” bilar/person).
Räkneexemplen illustrerar att om bilinnehavet i nya bostäder kommer ligga på
motsvarande den högsta nivån i området (högre än genomsnitt) respektive om
andelen som reser med bil är hög/högre än norm kan det i ”värsta fall” innebära
en ökad belastning på den allmänna parkeringen motsvarande ca 15 % av antalet
platser som är allmänt tillgängliga idag. Det kommer innebära att den allmänna
parkeringen måste regleras så att de boende/verksamma inte kan parkera billigare
på gata eller i kommunalt p-hus än på parkering som hör till egna fastigheten.
Mål och strategier för hur den allmänna parkeringen ska regleras bör därför dis-

Halva Regementsområdet antas ligga inom centrumzonen. Källa: Borås Stads Handlingsplan för bostadsbyggande 2015-2019.
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kuteras i samband med att en ny parkeringsnorm tas fram. Att parkera i p-bolagets anläggningar kostar mellan 400 kr och 900 kr i månaden. Däremot är det
låga eller inga avgifter i anläggningar och på gator nattetid. En boendeparkeringsbiljett på gatan i centrumzonen i Borås kostar 150 kronor/månad (exkl. ansökningskostnad), vilket är en mycket låg kostnad.
Det är dock inte särskilt troligt att detta värsta-scenario inträffar (åtminstone inte
i denna grad) eftersom tätare innerstäder ofta innebär att det dels är lättare att
klara sig utan bil för fler, dels att begränsade möjligheter att parkera nära bostaden tillsammans med avgifter gör att fler väljer bort bilen eller andrabilen8. Normen för bostäder stämmer väl med bilinnehavet i genomsnitt idag och scenariot
att bilinnehavet skulle vara högre än idag, med tätare stad, är inte så troligt. Normen för verksamheter är satt lite lägre, men då tillskottet är förhållandevis litet
ger det mycket liten effekt om man inte skulle nå målet om att minska bilresandet.
Om man inför reduceringsmöjligheter med bilpool etc., bör man också se till att
det finns parkeringsavgifter i området. Detta kan då få konsekvenser för den allmänna parkeringen på t.ex. gator utanför centrum, där man kanske måste införa
restriktioner. Idag är parkeringen utanför centrum ganska oreglerad. I områden
med låga eller inga p-avgifter är andelen äldre billiga bilar ofta hög och en ökad
avgift kan där betyda mycket för bilinnehavet: med parkeringsavgifter kan t.ex.
bilpool bli mer attraktivt än att äga en äldre billig bil. Men det behöver inte handla
om enbart avgifter utan kan också vara tidsregleringar och boendeparkeringszoner.

Om normen är för hög
I detta fall bedömer vi att risken för att normen är för hög är liten. Risken att
normen blir för hög minimeras genom att Borås föreslår en flexibel norm som
erbjuder reduceringsmöjligheter om boendet har goda möjligheter för hållbart
resande.
Risken med en för hög norm är att det blir för dyrt för att bygga eller att de bostäder som byggs säljs eller hyrs ut till ett högre pris än vad som annars hade
varit fallet. Det finns en risk att fastighetsägare inte får sina p-platser uthyrda och
att platserna därmed måste subventioneras av alla i fastigheten. Denna risk finns
dock också om den allmänna parkeringen är lätt tillgänglig och billig för boende.
Om bilinnehavet i de nya lägenheterna är 0,1 platser färre per lägenhet än normen
säger (motsvarande det lägsta bilinnehavet i centrumzonen) skulle det kunna innebära 449 platser för mycket. Om varje markplats kostar 700 kr per månad i
anläggning och drift och om varje garageplats kostar 2 000 kr, skulle det innebära
en extra kostnad på ca 5-14 miljoner kronor per år som det är svår att få täckning
för. Att lösa parkeringen i gemensamma anläggningar som kan användas av
andra målgrupper, t.ex. besökare till centrumhandel eller att bygga parkering som
lätt kan göras om för att användas för andra ändamål kan vara ett sätt att förhindra
detta.

Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass, Fordelingseffekter og effekter på bilbruk og bilhold i byer og bydeler, TØI rapport 1439/2015
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En för hög norm innebär inte bara onödigt höga kostnader, utan även onödigt
stora ytor som skulle kunna användas bättre. I exemplet ovan skulle det innebära
11 000-14 000 kvm yta, som skulle kunna ha använts till att bygga bostäder på.
Från ett samhällsbyggnadsperspektiv kan minskade parkeringsytor vara ett sätt
att bygga tätare i våra städer och ändå bevara grönytor och liknande som gör
staden mer attraktiv. Med högre täthet skapas bättre möjligheter att försörja områden med service och kollektivtrafik, vilket i sin tur påverkar möjligheten att
leva utan bil och nå ett mer hållbart resande9.

2.9 Bilparkeringsnormens effekt på bostadsbyggandet
Parkering innebär ofta en stor kostnad. Malmö stad räknar med att en p-plats på
mark kostar 500-700 kr per månad att anlägga och drifta. Kostnaden för en pplats i p-hus och garage är betydligt högre, mellan 1500 kr-2500 kr respektive
2000-4000 kr beroende av utformning, markförhållande etc. Det innebär att i
centrala delar, där parkering ofta förläggs i p-hus eller garage, blir kostnaden hög.
Med tanke på att Borås avser att växa med 2 140 bostäder i centrumzonen de
närmaste åren och fler utanför, och enligt målen också erbjuda rimliga boendekostnader bör kraven på parkering inte vara för höga. Att ha en flexibel norm
med reduceringsmöjligheter är därför mycket bra. Den nya parkeringsnormen
gör att det är möjligt att bygga billiga smålägenheter (inte bara studentlägenheter)
med väldigt lite parkering, vilket är helt i linje med målet om rimliga boendekostnader. Däremot skulle kommunen kunna förbättra möjligheten till samnyttjande genom att t.ex. erbjuda p-köp till nya centrala verksamheter och därigenom
minska kostnaden för parkering ytterligare. Samnyttjandemöjligheter ger lika
stor eller större skillnad i antal p-platser än vad sänkningen av normen (skillnad
mellan gamla och nya) ger.
Normen har också betydelse för markbehovet för parkering, vilket i sin tur påverkar möjligheten till önskvärd förtätning och nödvändiga ytor för ekosystemtjänster såsom dagvattenhantering, rekreation etc. Skillnaden mellan nya och
gamla normen för bostäder är dock inte så stor. För smålägenheter som inte tidigare klassats som studentlägenheter kan den innebära en stor förändring (nästan
halvering av markbehov). Men eftersom studentlägenheter i gamla normen var
undantagna från parkeringskrav ökar markbehovet för denna grupp, vilket innebär att den totala effekten, med både ökat och minskat markbehov, kan bli noll.

Läs mer i ”Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan”, Tema-PM från Region Skåne
2014.
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Figur 2-4

Den nya normen för bostäder innebär generellt något lägre markbehov för parkering än gamla
normen och väsentligt lägre parkeringsbehov och markbehov för små lägenheter (som tidigare ej klassats som studentlägenheter). Exemplet är beräknat på 214 000 kvm nya bostäder,
4-våningshus och markparkering.
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3. Åtgärdsförslag

3.1 Reduceringsmöjligheter för lägre bilparkeringstal
Här presenteras förslag på reduceringsmöjligheter för bostadsbebyggelse och
verksamhetsbebyggelse. Kollektivtrafikvänligt läge kan ge en reduktion med 10
% på parkeringstalen för bil för såväl bostads- som verksamhetsbebyggelse, utan
andra åtgärder. Genomförs något av åtgärdspaketen kan reduktionen bli från 15
% till upp till 40 %. Observera att kollektivtrafikvänligt läge är en grundförutsättning för alla åtgärdspaketen och effekten av den kan därför inte adderas till
åtgärdspaketseffekten. Åtgärdspaketen är också fristående och kan inte summeras. Sammanfattningsvis föreslås följande reduceringsmöjligheter:
Reduktion p-tal bil
Kollektivtrafikvänligt läge

-10 %

Åtgärdspaket för bostadsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
1.Utmärkta cykelmöjligheter

-15 %

2.Bilpoolspaket

-20 %

3 Utmärkta cykelfaciliteter och bilpool

-25 %

4.Hållbar livsstil-profil

-40 %

Åtgärdspaket för verksamhetsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
1.Utmärkta cykelfaciliteter

-15 %

2.Hållbar pendling

-20 %

Kollektivtrafikvänligt läge – 10 % (bostad och verksamheter)
För en fastighet som har ett kollektivtrafikvänligt läge kan parkeringstalen för bil
för bostäder och verksamheter reduceras med 10 %. Följande krav ska då vara
uppfyllda:



Mindre än 500 meter fågelvägen till närmaste hållplats.
Hållplatsen ska ha minst 6 avgångar per timme på morgonen/början av
arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen.

Kommentar:
6 avgångar per timme innebär i princip stomnätslinjerna i Borås tätort längs vilka
det är mycket god kollektivtrafik. Denna gräns utesluter därmed många orter utanför Borås som har kvartstrafik. 4 avgångar per timme kan betraktas som bra,
men inte jättebra. Man skulle däremot kunna tänka sig att vara lite mer generös
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med gränsen, och använda sig av gränsen 4 avgångar istället för 6, för att markera
att ett kollektivtrafiknära läge generellt ska gynnas när man bygger ut.
När det gäller avståndet är det gångavstånd som är viktigt, här rekommenderas
max 600 meters gångavstånd, eftersom studier visar att arbetspendling med kollektivtrafik minskar kraftigt när gångavstånden blir längre än 600 meter. För enkelhetens skull används dock fågelavstånd i kravspecifikationen.

Åtgärdspaket för bostadsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
Bostadspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter – 15 %
Om en fastighet vidtar åtgärder för att stimulera till cykling kan parkeringstalen
för bil reduceras med 15 %. Förutom att cykelparkeringstalen ska uppfyllas ska
även följande krav vara uppfyllda:







Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Cykelparkeringens utformning och placering ska göras med stor omsorg:
 Minst 50 % av cykelplatserna ska vara inomhus eller under tak med
vindskydd.
 Platserna ska finnas nära entré. Minst en tredjedel inom max 35 meter
från entré om ej tak/inomhus och max 50 meter om tak/inomhus.
 Cykelparkering ska alltid finnas närmare entré än bilparkering.
 Inomhusparkering anordnas i förrådsutrymme som nås från markplan
utan att cykeln behöver lyftas eller bäras i trappor. Automatisk dörröppnare till de dörrar som måste passeras med cykeln.
Särskilda utrymmen ska finnas för parkering av lastcyklar och cykelkärror.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar ska finnas.
Tillgång till pump och verktyg ska finnas.

Kommentar:
Möjligheterna att cykla bestäms naturligtvis i hög grad av hur anslutningen till
cykelstråk ser ut, om det finns cykelbanor till viktiga målpunkter, samt avstånden
till viktiga målpunkter. Dessa förutsättningar kan dock vara mer tidskrävande att
bedöma, samtidigt som exploatören ofta inte har rådighet över de delarna. För att
förenkla kriterierna har dessa förutsättningar därför valts bort i åtgärdslistan
ovan.
Utformning och placering av cykelparkering är avgörande för användning. Ett
förslag är därför att kommunen tar fram en kompletterande inspirationsskrift till
byggherrar där man kan ta upp fler exempel på hur man utformar en bra cykelparkering och andra exempel på bra cykelåtgärder. Andra åtgärder skulle till exempel kunna vara att erbjuda cykelpool med möjlighet att låna el-cyklar, lådcyklar och cykelkärror samt gratis cykelservice årligen.

Bostadspaket 2: Bilpoolspaket – 20 %
Med bilpoolsåtgärder och grundförutsättningen ett kollektivtrafikvänligt läge
kan parkeringstalen för bil reduceras med 20 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
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Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Bilpool ska finnas etablerad vid inflyttning. Både etablering av ny bilpool
och anslutning till befintlig bilpool i närområdet godtas så länge avståndskravet tillgodoses.
Avståndskrav till bilpool är samma som för övrig parkering (det vill säga
300 meter för bostäder).
Antal bilpoolsbilar/bilpoolsplatser: 1 st för parkeringsanläggningar med
upp till 9 platser, 2 st för 10-59 platser och 5 % av den oreducerade efterfrågan för anläggningar med 60 platser eller mer. Bilpoolsplatserna ska
räknas utöver övriga parkeringsplatser.
Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga boende i bostadsfastigheten för minst 7 år och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran/avgiften för de som vill vara med.
Information om möjligheterna att resa med kollektivtrafiken samt om
bilpoolslösningen och dess fördelar ges i samband med marknadsföring
av bostad.
Startpaket vid inflyttning med direktinformation om kollektivtrafik, bilpool och cykelfaciliteter med cykelkarta.
Synliggörande av parkeringskostnader – parkeringsavgift för eventuella
bilplatser ska finnas. Avgiften bör spegla kostnaden för att anlägga parkeringen för att undvika att avgiften bakas in i hyran, dock får marknadspriset inverka på prissättningen.

Kommentar:
Angående hur läng tid medlemskap i bilpoolen ska garanteras bör det vara minst
5 år, men kan vara upp till 10 år. I Malmö har man tidigare ställt krav på 5 år,
men har nu övergått till 10 år, vilket också är den gräns man diskuterat i Göteborg. Här har vi rekommenderat ett mellanting, risken med att ställa för höga
krav är att det anses lättare eller billigare att bygga en p-plats. Vill man lätta på
kraven i åtgärdspaketet kan man tänka sig att börja med 5 år.

Bostadspaket 3: Utmärkta cykelfaciliteter och bilpool- 25%
Genom att kombinera åtgärdspaketen 1 och 2, Utmärkta cykelfaciliteter och Bilpoolspaket, kan parkeringstalen för bil reduceras med 25 %. Följande krav ska
då vara uppfyllda:




Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Alla åtgärder i åtgärdspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter
Alla åtgärder i åtgärdspaket 2: Bilpoolspaket

Bostadspaket 4: Hållbar livsstil-profil – 40 %
Detta åtgärdspaket innehåller grundförutsättningen ett kollektivtrafikvänligt
läge, åtgärdspaketen 1och 2, samt ytterligare några åtgärder. Den sammanlagda
effekten av detta åtgärdspaket är att parkeringstalen för bil för bostäder kan reduceras med 40 %. Följande krav ska vara uppfyllda:


B 2318
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Alla punkter i åtgärdspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter ska uppfyllas.
Alla punkter i åtgärdspaket 2: Bilpoolspaket ska uppfyllas.

Dessutom:
Fastigheten har en tydlig hållbart resande-profil, vilken tydliggörs i annonser och utskick som sker i samband med marknadsföring och inflyttning.
 Utökat startpaket till nyinflyttade med kollektivtrafikkort, minst ett månadskort per lägenhet ingår vid inflyttning.
 Cykelpool inrättas där de boende har möjlighet att låna el-cyklar, lådcyklar och cykelkärror.
 Kontinuerlig marknadsföring av de hållbart resande-åtgärder som erbjuds,
riktad till varje hushåll minst en gång per år.
 Årlig uppföljning av bilinnehavet bland de boende i fastigheten för att
kunna följa upp efterfrågan på parkering, inrapporteras till kommunen under minst fem år efter inflyttning.


Kommentar:
Årlig uppföljning av bilinnehavet är en åtgärd som många kommuner har med i
sina åtgärdsförslag. Den är viktig för att dels visa på att kommunen vill se en
långsiktighet i fastighetsägarens engagemang, men också för att de första förslagen till åtgärdspaket är en del i en gemensam läroprocess. En förutsättning för
att detta ska fungera är dock att man från kommunens sida skapar en ny rutin för
påminnelse och uppföljning av detta.

Åtgärdspaket för verksamhetsbebyggelse i kollektivtrafikvänligt läge
Verksamhetspaket 1 gäller för alla typer av verksamheter, såväl besöksintensiva
verksamheter som träningslokal och handel som verksamheter där de anställdas
arbetsresor utgör merparten av resorna. Verksamhetspaket 2 gäller däremot endast verksamheter där de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna, det
vill säga där parkeringsefterfrågan till största delen styrs av hur de anställda reser
till arbetet.

Verksamhetspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter – 15 %
Om en fastighet vidtar åtgärder för att stimulera till cykling kan parkeringstalen
för bil reduceras med 15 %. Detta åtgärdspaket gäller för alla typer av verksamheter, såväl besöksintensiva verksamheter som träningslokal och handel som
verksamheter där de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna.
Förutom att cykelparkeringstalen ska uppfyllas ska även följande krav vara uppfyllda:



Kollektivtrafikvänligt läge (se specificering ovan).
Cykelparkeringens utformning och placering ska göras med stor omsorg:
 Minst 50 % av cykelplatserna ska vara inomhus eller under tak med
vindskydd.
 Platserna ska finnas nära entré. Minst en tredjedel inom max 35 meter
från entré om ej tak/inomhus och max 50 meter om tak/inomhus. För
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besöksintensiva verksamheter och evenemangsparkering med behov
av stort antal parkeringar kan avsteg från maxavstånden göras.
 Cykelparkering ska alltid finnas närmare entré än bilparkering.
 Inomhusparkering anordnas i förrådsutrymme som nås från markplan
utan att cykeln behöver lyftas eller bäras i trappor. Automatisk dörröppnare till de dörrar som måste passeras med cykeln.
Särskilda utrymmen ska finnas för parkering av lastcyklar och cykelkärror.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar ska finnas.
Tillgång till pump och verktyg ska finnas.
Omklädningsrum och duschmöjligheter samt garderober (för de anställda).

Kommentar:
För besökare som parkerar kortare tid än 2 timmar bör parkering finnas inom 25
meter. Men denna typ av information kan till exempel finnas i en inspirationsskrift vid sidan om kraven.

Verksamhetspaket 4: Hållbar pendling- paket 20 %
Detta paket gäller endast verksamheter dit de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna, det vill säga där parkeringsefterfrågan till största delen styrs
av hur de anställda reser till arbetet. Det vill säga: kontor, industri, lager. För vård
och skola gäller åtgärdspaketet för de platser som avser de anställdas resor. Skolor kan dock också inräknas helt eftersom eleverna i princip har skolan som arbetsplats. Det kan dock vara mer krävande att också rikta informations- och påverkansinsatser till elever.
Åtgärdspaketet förutsätter ett kollektivtrafikvänligt läge och innebär att parkeringstalen för bil kan reduceras med 20 %. Följande krav ska vara uppfyllda:







Kollektivtrafikvänligt läge.
Verksamhetspaket 1: Utmärkta cykelfaciliteter, se ovan.
Informations- och påverkansinsatser i samband med inflyttning för att öka
cykling och kollektivtrafikåkande (och därefter bör kampanjer genomföras årligen).
P-avgifter för bil.
Information på webbsida om hållbart resande-möjligheter till verksamheten.

Kommentar:
Liksom för de andra åtgärdspaketen kan denna kompletteras med en inspirationsskrift med vad man kan göra utöver kraven och hur man kan göra. Exempel på
andra åtgärder skulle till exempel kunna vara cykelpool med möjlighet att låna
en tjänstecykel, gratis cykelservice årligen,
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realtidsinformation om avgångstider, tydlig skyltning till och från kollektivtrafikhållplatsen, samt grön resplan för ett hållbart resande där man varje år genomför ett antal åtgärder bland annat regelbundna kampanjer.

3.2 Samnyttjandetabell
För att kunna samnyttja parkering mellan olika kundgrupper är det viktigt att ha
en god förståelse för vilka tider olika kundgrupper efterfrågar parkering. Det har
inte genomförts någon specifik studie för Borås. Som ett riktvärde och utgångspunkt kan nedanstående tabell användas för att bedöma samnyttjandepotentialen.
Samnyttjandetalen är baserade på erfarenheter från beläggningsstudier och andra
kommuners samnyttjandetal. Samnyttjandetalen för bostäder har en marginal inbyggd för att möjliggöra att boende i högre utsträckning än idag ska kunna välja
att lämna bilen hemma dagtid. Samnyttjandetabellen utgår från att parkeringstalen för till exempel kontor och industri är beräknade utifrån hur många anställda
och besökare som är på plats samtidigt, vilket gör att beläggningsgraden är 100
% under dagtid vardagar. Värdena inom parentes är mer osäkra, dels för att verksamhetstyperna varierar, dels för att det för två kategorier saknas exempel från
andra kommuners beläggningsstudier att jämföra med (se kommentarer under
tabell).
Tabell 3-1 Förslag samnyttjandetabell för Borås. Beläggningsgrad för olika verksamheter anges i procent.
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

70

80

70

90

Livsmedelshandel

55

100

100

0

Övrig handel

50

100

100

0

Kontor

100

20

10

0

Småskalig verksamhet*

(75)

(60)

(55)

(0)

Industri och lager

100

10

10

10

Hotell

50

50

50

90

Restaurang

90

80

60

0

Samlingslokal och evenemang**

(10)

(30)

(50)

(0)

Tränings-/aktivitetslokal***

(20)

(80)

(80)

(0)

Skolor

100

10

5

0

Vård (ej SÄS)

100

50

30

0

*Antagit ett genomsnitt för handel och kontor då det kan handla om både frisör och mindre kontor.
**Samlingslokal och evenemang kan omfatta till exempel bibliotek, kyrkor, teatrar samt konferens- och
festlokaler. Samnyttjandemöjligheten varierar beroende av verksamheten. Siffrorna inom parentes avser
samlingslokal, men är med tanke på skiftande verksamheter osäkra.
***Värden för denna kategori är uppskattade då studier och exempel från andra kommuner saknas. Beroende på typ av lokal kan dock samnyttjandemöjligheterna variera (kan vara gym, bowling, mindre kurslokal).

Samnyttjandepotentialen kan beräknas först då flera olika kundgrupper samlas i
en parkeringsanläggning. Om en exploatör ska bygga ett kvarter med exempelvis
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både bostäder, kontorslokaler och lokaler för handel kan samnyttjandepotentialen beräknas på följande sätt:
1. Beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för respektive kundgrupp.
Tabell 3-2 Exempelberäkning av hur många parkeringsplatser som behövs för ett fiktivt exploateringsområde där all parkering samlas i en gemensam anläggning.
Antal p-platser enligt parkeringstal
Bostäder

80

Kontor

100

Livsmedelshandel

50

Summa

230

2. Multiplicera antalet parkeringsplatser som behövs för respektive kundgrupp med de definierade samnyttjandetalen.

Tabell 3-3 Exempelberäkning av hur många parkeringsplatser som behövs för ett fiktivt exploateringsområde där all parkering samlas i en gemensam anläggning.

Bostäder
Kontor
Livsmedelshandel
Summa

Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

80*70%=56

80*80%=64

80*70%=56

80*90%=72

100*100%=100

100*20%=20

100*10%=10

100*0%=0

50*55%= 27,5

50*100%=50

50*100%=50

50*0%=0

183,5

134

116

72

3. Se vid vilken tidpunkt den största efterfrågan på parkering infaller, i
detta exempel under dagtid en vardag. Anläggningen behöver således
dimensioneras efter 183,5 parkeringsplatser. Skillnaden i antal platser
jämfört med utan samnyttjande blir i detta fall -46,5 p-platser (20 %).

3.3 Innehåll i särskild p-utredning
Ibland kan det finnas skäl att göra en särskild utredning kring parkeringsefterfrågan. Det gäller till exempel om det handlar om en unik verksamhet där det finns
stora möjligheter att påverka parkeringsefterfrågan. Det kan också gälla ett område eller en fastighet där man vill nå högt ställda hållbarhetsmål eller har svårt
att klara parkeringstals-kraven och därför behöver andra sätt att lösa tillgängligheten.
En särskild utredning bör innehålla följande:
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Beskrivning av områdets förutsättningar att resa med bil, kollektivtrafik
och cykel.
Beskrivning av områdets förutsättningar att uträtta vardagliga ärenden –
tillgång till service (relevant för bostäder och arbetsplatser).
Analys av hur färdmedelsandelarna och behovet av p-platser ser ut för
målgruppen utan specifika åtgärder.
Beskrivning av åtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan och analys
av effekten. Jämförelse med andra liknande fall om möjligt.
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4. Slutsats och rekommendationer

4.1 Övergripande bedömning
Vår generella bedömning av förslaget är att det är mycket ambitiöst och att det
går i rätt riktning i förhållande till Borås vision 2035, som uttrycker en vision om
ett mer hållbart resande. Det är positivt med ett mer målstyrt arbete och med mer
flexibla normer. Det senare minimerar risken för att normen skulle bli för hög
och ge onödigt höga kostnader. Vi bedömer normen och innehållet som rimligt i
stora delar, men kanske är normen lite för ambitiös i vissa avseenden med hänsyn
till hur resvanorna ser ut i Borås idag? Normen för bil känns något låg för vissa
verksamheter och omvänt hög för cykel, om man jämför med de få uppgifter som
finns om dagens resande och mål.
Det finns en vision som antyder en riktning för ett mer hållbart resande, men det
behövs tydligare mål, styrning och förankring. Parkeringsnormen är bara en del
i arbetet. Den övergripande parkeringspolicyn och strategierna för hur parkering
ska hanteras bör hänga ihop med normen. Det krävs även kraftfulla insatser på
infrastruktur för att förbättra alternativen till bilen om bilnormen ska sänkas och
omvänt för cykeln. Vår generella hållning är att det gärna får ges möjlighet till
en låg bilparkeringsnorm för att undvika onödiga kostnader för parkering, men
att kraven ska ställas i förhållande till möjligheten att ordna alternativ. Det innebär att även privata aktörer/byggare bör bidra i arbetet för ett mer hållbart resande.

4.2 Förslag och rekommendationer
Här sammanfattas våra förslag och rekommendationer:
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För att normen ska fylla sitt syfte och hamna på ”rätt nivå” bör det finnas
en övergripande parkeringspolicy och strategier för hur parkering ska hanteras som hänger ihop med normen. En övergripande p-policy kan t.ex. ta
upp vilken tillgänglighet genom cykel- respektive bilparkering som ska
tillgodoses i centrum och i andra delar av staden, hur boendes parkering
ska lösas, om och i så fall hur samnyttjande ska ske, inställning till p-köp
och inställning till olika mobilitetslösningar. Som underlag till strategier
kan en nulägesanalys behövas av hur parkeringssituationen ser ut i Borås.
Pågående arbete med trafikstrategi med mål för färdmedelsandelar kan
vara ett lämpligt underlag för normen och annat arbete inom hållbart resande. Inom ramen för detta kan också bättre underlag behöva tas fram
om hur man reser idag i olika delar av kommunen- hur stor andel av t.ex.
arbetsresor till centrum görs med cykel och bil?
Förutsättningar förändras ständigt och därför föreslår vi att normen regelbundet utvärderas och justeras efter utfallet och anpassas till nya mål och
förutsättningar.
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Bilparkeringsnormen för t.ex. kontor bedöms som låg och här kan kommunen överväga att höja normen något (minimi-nivån utan reduceringsmöjligheterna) och istället skapa incitament för att genomföra åtgärder
som går i riktning mot hållbart resande. Viktigt också att förtydliga möjligheten till reducering i mycket goda kollektivtrafiklägen.
För större transparens och möjlighet till justeringar skulle normen kunna
kompletteras med angivelser om cykel- respektive bilplatser per boende
och per besökande/anställd.
För cykel kan en sänkning av miniminormen övervägas, med hänsyn till
målet om 20 % och det låga cyklandet idag. Kanske kan talen även uttrycka rekommenderade intervall för att bättre kunna anpassas till specifika förutsättningar.
För handel kan tillägg göras om att bilorienterad handel med stort upptagningsområde kan kräva fler platser/särskild utredning, (om sådan handel
ska tillåtas).
Reduceringsmöjligheterna behöver bli mer tydliga och paketeras då åtgärderna samverkar. Bilpool förutsätter t.ex. bra kollektivtrafik. Kombinationen mellan fysiska åtgärder och informationsåtgärder är också viktig.
Förslag på åtgärdspaket ges därför i kapitel 3.
När det gäller samnyttjande kan det behövas förtydligande för när och hur
det ska göras. I kapitlet med åtgärdsförslag finns ett förslag med tabell
som kan vara ett bra verktyg för reduktionsmöjligheter upp till en viss
nivå. Generellt bör en särskild p-utredning krävas av kunden för att stora
samnyttjandeeffekter ska kunna godtas.
Tillåtna avstånd till parkering är något höga för cykel, liksom för bil
(verksamheter i centrumzonen). Framförallt för cykel är avståndet viktigt
och vi föreslår därför kortare avstånd för cykel, och eventuellt även för bil
för verksamheter i centrum.
Cykelparkeringsköp nämns, men däremot nämns inte bilparkeringsköp,
vilket vi tycker är synd då detta erbjudande funnits tidigare i Borås. Bilparkeringsköp blir allt vanligare i kommuner. Det är ett sätt att få större
inflytande över parkeringssituationen och en möjlighet att erbjuda en
lägre kostnad jämfört med att bygga dyra garageplatser. Parkeringsköp
kan innebära stora möjligheter till samnyttjande, vilket kan ge större effekt på det totala bilplatsbehovet än vad en sänkning av normen ger.
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BILAGA 1 – FÖRSLAG TILL BORÅS STADS
PARKERINGSREGLER
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Inledning

Borås Stads parkeringsregler är ett styrdokument som tas fram och fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och bygglov, men utgår ifrån den övergripande inriktning som anges i styrdokumentet Borås Stads riktlinjer för parkering som fastställs av Kommunfullmäktige.
Parkeringsreglerna aktualitetsprövas vart fjärde år likt Borås Stads övriga styrdokument. Genom
att återkommande se över och vid behov uppdatera parkeringsreglerna tillåts ett mer flexibelt och
till samhället anpassat förhållningssätt till parkering. Det gör det också enklare för byggherrar att
tillämpa nya alternativa lösningar för ett ökat hållbart resande. Borås Stads parkeringsregler tilllämpas parallellt med de regler och lagar som i övrigt tillämpas i bygglov- och detaljplaneärenden.
Parkeringsreglerna beskriver därmed inte de frågor som redan regleras genom lagstiftning.
Borås Stads parkeringsregler är ett styrdokument som används som underlag och utgångspunkt i
Samhällsbyggnadsnämndens arbete och beslut för ärenden som rör detaljplaner och bygglov. I
parkeringsreglerna anges parkeringstal för cykel- och bilparkering för olika användningar och
olika områden i kommunen. I parkeringsreglerna anges också när och hur det är möjligt att reducera parkeringstalen, när det är lämpligt att göra särskilda parkeringsutredningar samt vilka krav
som ställs på sådana utredningar.

Läsanvisning

I parkeringsreglerna anges grundnivåer för hur många cykel- respektive bilparkeringar som ska
anläggas för ett projekt. Det anges olika grundtal beroende på om aktuell fastighet ligger inom
centrumzonen eller utanför. Accepterade avstånd till parkering m.m. finns beskrivet i avsnittet
”Parkeringsplatsens lokalisering”. Centrumzonens avgränsning beskrivs närmare i avsnittet ”Zonindelning”. Parkeringstalen för samtliga användningar anges i avsnittet ”Parkeringstal”.
Parkeringstalen som anges är miniminivåer vilket innebär att det, så länge detaljplanen tillåter det,
är möjligt att anlägga fler parkeringsplatser. Det finns dock möjligheter att även reducera miniminivåerna om fastigheten har god tillgänglighet med kollektivtrafik eller om byggherren åtar sig att
göra specifika åtgärder som kan gynna en ökad andel hållbara resor. Vilka förutsättningar och
vilka krav som ställs för att möjliggöra en reducering av parkeringstalen beskrivs i avsnitten ”God
tillgänglighet med kollektivtrafik” respektive ”Åtgärdspaket för reducering”. Det är också möjligt
att samnyttja parkeringsplatser vid samlokalisering av flera olika typer av användningar. I avsnittet
”Samnyttjande av parkering” beskrivs vilka krav och vilka reduceringar som är möjliga att göra
vid samnyttjande.
Exempel på hur slutgiltiga parkeringstal räknas ut finns i avsnittet ”Räkneexempel”.
I vissa fall behövs en särskild parkeringsutredning för att säkerställa hur parkeringsfrågan ska
lösas. I avsnittet ”Särskilda parkeringsutredningar” beskrivs vilka krav som ställs på sådana utredningar.

Parkeringsplatsens lokalisering

Den grundläggande principen är att parkeringsplatser ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. Under förutsättning att parkeringsplatserna anläggs inom rimligt avstånd kan det vara
möjligt att anlägga parkeringsplatser utanför den egna fastigheten och/eller utnyttja befintliga
parkeringsanläggningar med ledig kapacitet.
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Parkeringslösningar som ligger utanför den egna fastigheten ska regleras genom servitut eller gemensamt ägande. Långvariga avtal (25 år) kan övervägas om de alternativen inte är möjliga. Parkeringen ska följa äganderätten till fastigheten och gälla för såväl nuvarande som framtida ägare.
En befintlig parkeringsanläggning kan anses ha ledig kapacitet om parkeringsplatserna inte är
varaktigt uthyrda eller i hög utsträckning upptagna och de aktuella parkeringstalen visar att platser
kan frigöras. Ledig kapacitet ska redovisas i en parkeringsutredning med nuvarande beläggningsgrad, både på dag- och kvällstid.

Avstånd till bilparkering

Inom centrumzonen bedöms rimligt gångavstånd till bilparkering från bostäder vara max 0,4
kilometer fågelvägen, motsvarande 7-8 minuters promenad. Kontor, verksamheter och skola i
centrumzonen kan dock ha ett avstånd på upp till 0,6 kilometer till bilparkeringsplatsen. Bilparkering till vård ska anordnas i direkt anslutning till verksamheten. Utanför centrumzonen bedöms
rimligt avstånd till bilparkering för alla kategorier vara max 0,3 kilometer fågelvägen vilket motsvarar 5-6 minuters promenad.

Utformning och avstånd till cykelparkering

Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst
utrymme. För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det
innebär att 30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslutning till entrén eller max 35
meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus.

Zonindelning

Parkeringstalen är indelade i två kategorier baserade på två olika zoner. En zon för den centrala
delen av Borås tätort och en zon för övriga kommunen. I centrum finns det stora förutsättningar
till förtätning tack vare närhet till service, cykelstråk och kollektivtrafik. Zonindelningen ger fler
områden möjlighet att utformas till tät innerstad
Utgångspunkten för zonindelningen är att centrumzonen kännetecknas av:
- God tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykelstråk
- Korta avstånd
- Stort utbud av service
- Hög befolkningstäthet
- Stor tillgång till arbetsplatser
Utanför centrumzonen är tillgängligheten utan bil något sämre. I flera av de mindre tätorterna i
kommunen finns det dock välutvecklade centrumkärnor med både kommunal och kommersiell
service där bilberoendet inte är lika högt som på landsbygden. Tätorterna behöver ingen zonindelning eftersom det är möjligt att göra reduktioner av antalet parkeringsplatser på fastigheter
som har god tillgänglighet med kollektivtrafik.
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Den röda ytan visar centrumzonen. I de mindre tätorterna finns möjlighet till reducerade parkeringstal då de kan
ha goda kollektivtrafikförbindelser och därmed få sänkta krav på antalet parkeringsplatser.
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Parkeringstal

I följande avsnitt presenteras parkeringstalen för samtliga användningar. Användningarna delas
upp i bostäder, handel, kontor och verksamheter, besöksverksamhet samt skola och vård. Under
varje användning finns ett antal specificerade kategorier med egna parkeringstal för både cykel
och bil samt för centrumzonen respektive utanför centrumzonen (övriga Borås). Parkeringstalen
anger en samlad bild av parkeringsbehovet vilket innebär att parkeringstalen innefattar fastighetens totala parkeringsbehov, dvs. inklusive besöksparkering och angöring.

Beräkningsgrunder

Parkeringsbehovet beräknas utifrån den lokalanvändning samt övriga uppgifter som redovisas i
underlag för detaljplan alternativt i bygglovhandlingar. Vid ändrad användning av befintlig byggnad beräknas parkeringsbehovet för den nya lokalanvändningen. När en ändring enbart gäller för
en liten del av fastigheten kan parkeringsbehovet räknas fram för aktuell ändring. Byggherren
måste redovisa att det eventuella ökade behovet av parkering inom fastigheten kan tillgodoses.
Parkeringstalen uttrycks som antal parkeringsplatser per 1000 m² bruttoarea (BTA) alternativt
som en viss procentsats av t.ex. antal anställda eller rum. Med bruttoarea (BTA) avses summan av
alla våningsplanens area, begränsat av ytterväggens utsida, vilket innebär att även entrépartier,
trapphus, förråd och övriga gemensamma ytor räknas in. För verksamheter som till exempel industri och handel ska även lager och personalutrymmen räknas in.

Bostäder

Parkeringstalen för bostäder har delats upp i fyra olika kategorier som har olika behov av parkeringsplatser. Parkeringsreglerna innehåller inte parkeringstal för enbostadshus då de i normalfallet
har goda möjligheter att ordna parkering på den egna fastigheten. Undantaget är gruppbyggda
småhus, där en byggherre bygger flera bostäder i ett projekt och därmed kan samordna parkering.
Utgångspunkten för parkeringstalen är att cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och vara
lätta och bekväma att nå och använda. Det ska även vara möjligt att parkera en egen bil vid eller
på rimligt avstånd från den egna bostaden. Mer information om vilka avstånd etc. som gäller
finns under avsnittet ”Parkeringsplatsens lokalisering”. Om de två trafikslagen cykel respektive bil
behöver prioriteras mot varandra bör det vara lättare att nå och hämta sin cykel än sin bil.
Bostäder, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA, om inget annat anges
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Flerbostadshus

25

25

7

11

Smålägenheter

30

30

3, minst 0,1/lgh

6

Gruppbyggda
småhus

25

25

8

11

20% av anställda + 10% av anställda + 30% av anställda + 45% av anställda +
10% av
5% av
9% av
10% av
lägenhetsantalet för lägenhetsantalet för lägenhetsantalet för lägenhetsantalet för
besökare *
besökare *
besökare
besökare
Gruppboende
* För gruppboende där de boende själva kan antas använda cykel ska talen för flerbostadshus användas.

Flerbostadshus

I flerbostadshus finns flera lägenheter under samma tak. Lägenheterna
kan antingen vara hyresrätter eller bostadsrätter.
6
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Smålägenheter

Smålägenheter är lägenheter avsedda för en person, max 35 m2. Lägenhetstypen är vanlig för studerande eller andra grupper där lågt bilinnehav kan förväntas.

Gruppbyggda småhus

Gruppbyggda småhus innebär att en byggherre uppför flera hus i
samma byggprojekt. Tekniken innebär att husen kan uppföras på kort
tid och till en lägre kostnad jämfört med exempelvis fristående villor.
Gruppbyggda småhus kan vara i form av radhus, grupphus eller fristående villor. Tomterna är ofta relativt små, vilket kan göra det svårt
att ordna tillräcklig parkering på den egna tomten. Gemensamma parkeringsanläggningar för flera hus skapar större möjlighet till samutnyttjande, varpå behovet av antalet platser blir lägre.

Gruppboende

Gruppboende avser lägenheter/boenden för personer med behov av
vård- eller stödpersonal och omfattar även trygghetsboende och äldreboende. Det innebär ofta att boendet har gemensamma utrymmen som
kök, matsal och vardagsrum. Parkeringsbehovet utgörs primärt av besöksparkering och parkering för personal. Olika former av gruppboende har olika inriktningar, och därför utgår talen ifrån en procentsats
av antalet lägenheter och personal.
Behovstalen för cykel behöver utgå ifrån den tänkta gruppen boende
och om de själva kan tänkas använda cykel eller ej. För gruppboende
där de boende inte kan antas använda cykel behöver endast platser för
personalen och besökare tillhandahållas. För gruppboende där de boende själva kan antas använda cykel ska behovstalen för flerbostadshus
användas.

Handel

Behovet av parkeringsplatser för handel varierar mellan olika typer av handel. En uppdelning
görs mellan livsmedelshandel och övrig handel.
Handel, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Livsmedelshandel

14

6

25

31

Övrig handel

12

3

17

23

Livsmedelshandel

Livsmedelshandel drar generellt en hög andel bilburna besökare. Besöken är kortare tidsmässigt än för övrig handel.

Övrig handel

Som övrig handel räknas handel med sällanköpsvaror som exempelvis
kläder, vitvaror och hemelektronik.
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Kontor och verksamheter

Behovet av parkering för kontor och verksamheter kan variera stort mellan kategorierna. Nedan
listas parkeringstalen för fyra olika kategorier inom ramen för denna användning. Överlag gäller
principen att parkering för arbetsplatser prioriteras lägre än för verksamhetens besökare.
Kontor och verksamheter, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Kontor

9

6

12

16

Småskalig
verksamhet i
bostadskvarter

5

4

2

2

Industri

2

1

4

6

Lager

1

0,5

2

3

Kontor

Ett kontor är en lokal avsedd för arbete, främst skrivbordsarbete. För
kontor i centrumzonen utgår parkeringstalen för cykel från att en stor
andel av personalen och besökarna använder cykel. Utanför centrumzonen antas att en lägre andel av de anställda och besökare använder
cykel.

Småskalig verksamhet
i bostadskvarter

Med småskalig verksamhet i bostadskvarter avses tjänsteverksamhet i
bostadskvarter, exempelvis i delar av en lägenhet, småhus eller mindre
verksamhetslokaler. Exempel på tänkbara verksamheter är småskaliga
kontor, frisör och massage. Verksamheten ska vara av den typen att den
har få besökare, dvs. 1-5 personer, åt gången. Parkeringsbehovet avser
primärt besökare till verksamheten eftersom de anställda i verksamheten antas bo intill eller i närheten av verksamheten. Kategorin har ett
lägre parkeringstal då förutsättningarna att ordna parkering i bostadskvarter kan vara svåra, framförallt i redan befintliga bostadskvarter.

Industri

Industrilokaler är främst avsedda för tillverkning och materialhantering.
Industriområden är generellt relativt dåligt försörjda med kollektivtrafik
och talen utgår därför ifrån en högre andel bilresande.

Lager

Lager är på liknande sätt som industri generellt dåligt försörjda med
kollektivtrafik och talen utgår därför ifrån en högre andel bilresande.

Besöksverksamhet

Behovet av parkering för besöksverksamhet kan förutom att skilja sig åt mellan respektive kategori variera stort beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Nedan listas parkeringstalen
för fyra olika kategorier inom ramen för denna användning. För större anläggningar som exempelvis friluftsområden, fotbollsanläggningar, arenor och kulturhus är det av vikt att det finns goda
förbindelser med kollektivtrafik och att parkeringsfrågan löses på ett lämpligt sätt i förhållande till
lokalisering och storlek på anläggningen. Vid sådana anläggningar behöver därför en särskild parkeringsutredning tas fram då de inte innefattas i parkeringsreglerna.
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Besöksverksamhet
Cykel

Bil

Centrum

Övriga Borås

Centrum

Övriga Borås

Hotell

5% av antal rum

2,5% av antal rum

45% av antal rum

60% av antal rum

Restaurang

10% av maximalt
besöksantal

5% av maximalt
besöksantal

15% av maximalt
besöksantal

30% av maximalt
besöksantal

Samlingslokal och
evenemang

10% av maximalt
besöksantal

5% av maximalt
besöksantal

12,5% av maximalt
besöksantal *

25% av maximalt
besöksantal *

Tränings-/
aktivitetslokal

10% av maximalt
besöksantal

5% av maximalt
besöksantal

12,5% av maximalt
besöksantal

25% av maximalt
besöksantal

* Om maximalt besöksantal för samlingslokal enbart inträffar ett fåtal gånger per år blir det istället:
Centrum: 10% av maximalt besöksantal Utanför centrum: 12,5% av maximalt besöksantal

Hotell

Som hotell räknas även mindre motell och vandrarhem. För anläggningar i kraftigt bilorienterade lägen är det lämpligt att se till den specifika verksamhetens omfattning för att fastställa parkeringsbehov. Vid
komplicerade fall kan en särskild parkeringsutredning tas fram.

Restaurang

Som restaurang räknas alltifrån snabbmatställen till restauranger och
caféer. Behovet av parkeringsplatser för restauranger kan variera beroende på vilken typ av restaurang det är. Vid större eller komplicerade
fall kan en särskild parkeringsutredning tas fram.

Samlingslokal och
evenemang

Som samlingslokal räknas möteslokaler som exempelvis bibliotek, kyrkor och teatrar. Evenemangslokaler avser exempelvis konferens- och
festlokaler.

Tränings-/
aktivitetslokal

Som tränings- och aktivitetslokal räknas till exempel gymanläggningar,
ateljéer, bowlinghallar och mindre kurslokaler.

Skola och vård

Vid lokalisering av skola och vård är det viktigt med god tillgänglighet till kollektivtrafik och
gång- och cykelvägar. Det är viktigt att möjliggöra för säker angöring i närheten av entréerna.
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Skola och vård
Cykel

Bil

Grundskola

Centrum
20% av antalet
anställda + 17,5%
av antalet elever
20% av antalet
anställda + 22,5%
av antalet elever

Övriga Borås
15% av antalet
anställda + 12,5%
av antalet elever
15% av antalet
anställda + 17,5%
av antalet elever

Centrum
35% av antalet
anställda + 10% av
antalet elever
35% av antalet
anställda + 1% av
antalet elever

Övriga Borås
45% av antalet
anställda + 15% av
antalet elever
45% av antalet
anställda + 1% av
antalet elever

Gymnasium och
högre utbildning

20% av antalet
anställda + 17,5%
av antalet
elever/studenter

15% av antalet
anställda + 12,5%
av antalet
elever/studenter

35% av antalet
anställda + 15% av
antalet
elever/studenter
över 18 år

45% av antalet
anställda + 22,5%
av antalet
elever/studenter
över 18 år

Vård (ej SÄS)

20% av antalet
anställda + 15% av
maximalt
besöksantal

15% av antalet
anställda + 10% av
maximalt
besöksantal

50% av antalet
anställda + 15% av
maximalt
besöksantal

60% av antalet
anställda + 20% av
maximalt
besöksantal

Förskola

Förskola

För förskola är det i första hand viktigt att möjliggöra säker lämning av
barnen, vilket ställer krav på angöringsplatser som ligger nära entréer
och som inte kräver att bilar måste backa.

Grundskola

Grundskola omfattar skola årskurs 1-9.

Gymnasium och
högre utbildning

Gymnasium och högre utbildning har en något högre andel bilburna
besökare än övrig skola, eftersom även en viss andel av eleverna har
möjlighet att nyttja bil.

Vård

Inom vård ryms till exempel vårdcentraler och tandläkarmottagningar.
För Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) krävs separat parkeringsutredning.

God tillgänglighet med kollektivtrafik

Om aktuell fastighet har god tillgänglighet till kollektivtrafik – enligt nedan definition – är det
möjligt att reducera grundtalen med 10 %.
God tillgänglighet med kollektivtrafik innebär:
- Att det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste hållplats inom centrumzonen och
mindre än 0,5 km fågelvägen utanför centrumzonen.
- Att aktuell hållplats vid ordinarie tidtabell har minst 4 avgångar per timme på morgonen/början av arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen.

Åtgärdspaket för reducering

Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav som
ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra åtgärder som skapar goda förutsättningar
för andra resval än bil. I följande avsnitt beskrivs ett antal olika alternativ i form av åtgärdspaket
samt vilka krav som ställs för att de ska vara tillämpbara. Parkeringstalen kan reduceras med en
10
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viss procentandel beroende av vilket alternativ som tillämpas. Om en byggherre önskar en sänkning av parkeringstalen är det byggherrens ansvar att på ett trovärdigt sätt redovisa att de uppfylller kraven som ställs. Redovisningen ska ske skriftligt och kan göras genom exempelvis avtal eller
parkeringsutredningar.
För att det ska vara möjligt att tillämpa åtgärdspaketen måste kraven för god tillgänglighet uppnås. Den sammantagna och slutgiltiga reduceringen blir då den procentsats som presenteras i
respektive åtgärdspaket. Åtgärdspaketen är också fristående och kan inte summeras. Åtgärdspaketen delas upp i bostadspaket respektive verksamhetspaket.

Åtgärdspaket för bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge
Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter (-15%)
Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling och åtgärder vidtas för att ytterligare stimulera cykling kan parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av entrén (max 35 meter).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus eller under tak och vara lättillgängliga från markplan.
Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror.
Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.
Tillgång till pump och verktyg.

Bostadspaket 2 – Bilpoolspaket (-20%)
Med bilpoolsåtgärder kan parkeringstalen för bostäder reduceras med 20 %. Följande krav ska
vara uppfyllda:
-

-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Bilpoolen ska vara etablerad vid inflyttning. Både etablering av ny bilpool och anslutning
till befintlig bilpool i närområdet godtas.
Antal bilpoolsbilar/platser ska vara 1 st för anläggningar som enligt grundtalen kräver
upp till och med 9 parkeringsplatser, 2 st för anläggningar som kräver 10 - 59 platser och
5 % av den oreducerade efterfrågan för anläggningar som kräver 60 platser eller mer.
Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga parkeringsplatser.
Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga boende i bostadsfastigheten för minst
5 år och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran för de som vill vara med.
Avstånd till bilpoolen är max 0,4 km.
Information om hållbart resande – t.ex. kollektivtrafik och bilpoolslösning - i samband
med marknadsföring av bostäderna.
P-avgift för övriga parkeringsplatser ska motsvara kostnaden att anlägga platsen.

Bostadspaket 3 – Utmärkta cykelmöjligheter och bilpool (-25%)
Vid en kombination av utmärkta cykelmöjligheter och bilpoolsåtgärder kan parkeringstalen reduceras med 25 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
11
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-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan)
Krav enligt ”Bostadspaket 1- Utmärkta cykelmöjligheter”
Krav enligt ”Bostadspaket 2 – Bilpool”

Bostadspaket 4 – Hållbar livsstil-profil (-40%)
Om en fastighet väljer att ha en hållbar livsstil-profil kan parkeringstalen reduceras med 40 %.
Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Krav enligt ”Bostadspaket 1- Utmärkta cykelmöjligheter”.
Krav enligt ”Bostadspaket 2 – Bilpool”.
Månadskort till kollektivtrafik i samband med inflyttning.
Cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyklar.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbart resande-åtgärder.

Åtgärdspaket för verksamhetsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge
Verksamhetspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter (-15%)
Om en fastighet för verksamheter har goda förutsättningar för cykling och åtgärder vidtas för att
ytterligare stimulera cykling kan parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av entrén (35 meter).
Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus eller under tak.
Tillgång till pump och verktyg.
Omklädningsrum, duschmöjligheter och garderob.

Verksamhetspaket 2 – Hållbar pendling-paket (-20%)
Med hållbar pendling-paketet och grundförutsättningen ett kollektivtrafikvänligt läge ger detta
sammantaget att parkeringstalen för bostäder kan reduceras med 20 %. Detta paket gäller endast
verksamheter dit de anställdas arbetsresor utgör merparten av resorna, det vill säga där parkeringsefterfrågan till största delen styrs av hur de anställda reser till arbetet. Det vill säga: kontor,
industri, lager. För vård och skola gäller åtgärdspaketet för de platser som avser de anställdas resor. Följande krav ska vara uppfyllda:
Om en fastighet för verksamheter väljer hållbar pendling-paketet kan parkeringstalen reduceras
med 40 %. Följande krav ska vara uppfyllda:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik (enligt definition ovan).
Krav enligt ”Verksamhetspaket 1 - Utmärkta cykelmöjligheter”.
Informations- och påverkansinsatser vid inflyttning samt löpande på webbsida.
P- avgifter för bil.

12
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Reducering av cykelparkering

För fastigheter utanför centrumzonen som inte ligger inom lämpligt cykelavstånd eller saknar
lämpliga cykelförbindelser kan behovstalen för cykelparkering reduceras med 25 %. Det finns
ingen möjlighet till reducering av cykelparkeringsplatser inom centrumzonen eftersom fastigheter
i centrumzonen genomgående bedöms ligga inom lämpligt cykelavstånd.
Fastigheter utanför centrumzonen bedöms ligga utom lämpligt cykelavstånd om centrumzonen
ligger längre än fem km fågelvägen från fastigheten och om det inte finns lämpliga cykelförbindelser. Som lämpliga cykelförbindelser räknas cykelvägar samt lågtrafikerade bilvägar med en hastighet på högst 50 km/h.

Samnyttjande av parkering

Med samnyttjande av parkeringsplatser avses att samma fysiska parkeringsplats kan användas av
flera brukare som har olika nyttjandetider. Bilplatser som kan användas för olika ändamål vid
olika tider ger effektivare markanvändning. Om en fastighet samnyttjar bilparkeringsplatser mellan olika användningar är det möjligt med viss minskning av bilparkeringstalen. För att samnyttjande ska vara möjligt krävs att efterfrågan på platserna för de olika ändamålen uppstår vid olika
tider och att platserna inte är reserverade för en specifik användare.
Reducering med hänsyn till samnyttjande av parkeringsplatserna beräknas enligt nedanstående
tabell. I tabellen anges beräknad beläggningsgrad för respektive kategori under tiderna vardag 1016, fredag 16-19, lördag 10-13 samt natt. Antalet parkeringsplatser som måste anläggas utgår ifrån
den tidpunkt där parkeringsbehovet sett till kategori och beläggningsgrad är som högst.
Beläggningsgrader för beräkning av samnyttjande (% )
Bostäder
Livsmedelshandel
Övrig handel
Kontor
Småskalig verksamhet
Industri och lager
Hotell
Restaurang
Samlingslokal & evenemang
Tränings-/aktivitetslokal
Förskolor & skolor
Vård

Vardag 10-16
70%
55%
50%
100%
75%
100%
50%
90%
10%
20%
100%
100%

Fredag 16-19
80%
100%
100%
20%
60%
10%
50%
80%
30%
80%
10%
50%

Lördag 10-13
70%
100%
100%
10%
55%
10%
50%
60%
50%
80%
5%
30%

Natt
90%
0%
0%
0%
0%
10%
90%
0%
0%
0%
0%
0%

Samnyttjande räknas ut genom att först beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för
respektive kategori. Multiplicera sedan antalet parkeringsplatser som behövs för respektive kategori med de definierade samnyttjandetalen. Se vid vilken tidpunkt den största efterfrågan på parkering infaller. Resultatet för den tidpunkten är det antal parkeringsplatser som behöver anläggas.
Se exempel på beräkning av samnyttjande under avsnittet ”Räkneexempel”.
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Räkneexempel
Beräkning av parkeringstal

Antalet parkeringsplatser som behövs utgår antingen ifrån BTA eller från antalet anställda/elever/hotellrum/besökare. För kategorierna som har tal som utgår ifrån BTA räknas
talen fram genom att dela ytan i BTA med 1000 och sedan multiplicera med angivna tal enligt
tabellen. För övriga kategorier räknas talen fram genom aktuella procentsatser angivna i tabellen.
Det är olika tal som gäller beroende på om fastigheten ligger i centrumzonen eller utanför.

Räkneexempel 1:

En fastighet som ligger i centrumzonen ska bebyggas med flerbostadshus. Byggnaden omfattar 5000 m2 BTA.
För flerbostadshus i centrumzonen krävs 25 cykelparkeringsplatser samt 7 bilparkeringsplatser per 1000m2 BTA.
5000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 5
5 x 25 = 125 cykelparkeringsplatser
5 x 7 = 35 bilparkeringsplatser
Det krävs 125 cykelparkeringsplatser och 35 bilparkeringsplatser.

Räkneexempel 2:

En fastighet utanför centrumzonen ska bebyggas med förskola. Förskolan ska ha 120 elever
och 20 anställda.
För förskolor utanför centrumzonen är antalet cykelparkeringsplatser som krävs 15% av antalet anställda plus 12,5% av antalet elever. Antalet bilparkeringsplatser som krävs är 45% av
antalet anställda plus 15% av antalet elever.
(0,15 x 20 anställda)+ (0,125 x 120 elever) = 3 + 15 = 18 cykelparkeringsplatser
(0,45 x 20 anställda) + (0,15 x 120 elever) = 9 + 18 = 27 bilparkeringsplatser
Det krävs 18 cykelparkeringsplatser och 27 bilparkeringsplatser.
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Räkneexempel 3:

En fastighet utanför centrumzonen ska bebyggas med kontor och flerbostadshus. Byggnaden
ska omfatta 6000 m2 kontor och 4000 m2 bostäder.
För kontor utanför centrumzonen krävs 6 cykelparkeringsplatser samt 16 bilparkeringsplatser
per 1000 m2 BTA. För flerbostadshus utanför centrumzonen krävs 25 cykelparkeringsplatser
samt 11 bilparkeringsplatser per 1000 m2 BTA.
Kontor:
6000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 6
6 x 6 = 36 cykelparkeringsplatser
6 x 16 = 96 bilparkeringsplatser
Bostäder
4000 m2 BTA / 1000 m2 BTA = 4
4 x 25 = 100 cykelparkeringsplatser
4 x 11 = 44 bilparkeringsplatser
Kontor + Bostäder:
36 + 100 = 136 cykelparkeringsplatser
96 + 44 = 140 bilparkeringsplatser
Det krävs 136 cykelparkeringsplatser och 140 bilparkeringsplatser.

Beräkning av bilparkeringstal med åtgärdspaket

Om en byggherre önskar använda sig av åtgärdspaket för reducering ska samtliga krav enligt aktuellt åtgärdspaket vara uppfyllda. Reducering av parkeringstalen sker sedan enligt respektive procentsats.

Räkneexempel 4:

En fastighet ska bebyggas med bostäder. Parkeringstalet anger att 80 bilparkeringsplatser
måste ordnas. Byggherren redovisar att samtliga krav för ”Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter” uppfylls. Reducering enligt åtgärdspaketet är 15 %.
80 p-platser x 0,15 = 12 bilparkeringsplatser
80 - 12 = 68 bilparkeringsplatser
Antalet bilparkeringsplatser som måste ordnas blir 68 stycken.

Räkneexempel 5:

En fastighet ska bebyggas med kontor. Parkeringstalet anger att 150 bilparkeringsplatser
måste ordnas. Byggherren redovisar att samtliga krav för ”Verksamhetspaket 2 – Hållbar
pendling-paket” uppfylls. Reducering enligt åtgärdspaketet är 20 %.
150 p-platser x 0,2 = 30 bilparkeringsplatser
150 - 30 = 120 bilparkeringsplatser
Antalet bilparkeringsplatser som måste ordnas blir 120 stycken.
15
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Beräkning av bilparkeringstal vid samnyttjande

Samnyttjande räknas ut genom att först beräkna hur många parkeringsplatser som behövs för
respektive kategori. Därefter multipliceras antalet parkeringsplatser som behövs för respektive
kategori med de fördefinierade samnyttjandetalen. Se vid vilket tidpunkt den största efterfrågan
på parkering infaller. Det är antalet parkeringsplatser som måste anläggas.

Räkneexempel 6:

En fastighet ska bebyggas med bostäder, kontor och livsmedelsbutik. För bostäderna krävs
enligt grundtalet 80 bilparkeringsplatser. För kontoret krävs enligt grundtalet 100 bilparkeringsplatser. För livsmedelsbutiken krävs enligt grundtalet 60 bilparkeringsplatser. Sammanlagt behöver 240 bilparkeringsplatser anläggas.
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

80 x 70% = 56

80 x 80% = 64

80 x 70% = 56

80 x 90% = 72

Kontor

100 x 100% = 100 100 x 20% = 20

100 x 10% = 10

100 x 0% = 0

Livsmedelshandel

60 x 55% = 33

60 x 100% = 60

60 x 0% = 0

Summa

60 x 100% = 60
189

144

126

72

I detta fall infaller den högsta efterfrågan på parkering en vardag 10-16. Antalet bilparkeringsplatser som behöver anläggas är således 189 stycken. Det innebär en minskning med 21
procent.

Räkneexempel 7:

En fastighet ska bebyggas med bostäder, kontor, övrig handel och restaurang. För bostäderna krävs 50 bilparkeringsplatser, för kontor 60 bilparkeringsplatser, för handel 120 bilparkeringsplatser och för restaurang 30 bilparkeringsplatser. Sammanlagt behöver 260 bilparkeringsplatser anläggas.
Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

50 x 70% = 35

50 x 80% = 40

50 x 70% = 35

50 x 90% = 45

Kontor

60 x 100% = 60

60 x 20% = 12

60 x 10% = 6

60 x 0% = 0

Övrig handel

120 x 50% = 60

120 x 100% = 120 120 x 100% = 120 120 x 0% = 0

Restaurang

30 x 90% = 27

30 x 80% = 24

Summa

182

30 x 60% = 18
196

30 x 0% = 0
179

45

I detta fall infaller den högsta efterfrågan på parkering fredagar 16-19. Antalet bilparkeringsplatser som behöver anläggas är således 198 stycken. Det innebär en minskning med 24 procent.
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Beräkning av bilparkeringstal med åtgärdspaket och samnyttjande

Om parkeringstalen ska reduceras både med hjälp av åtgärdspaket och med samnyttjande reduceras parkeringstalen utifrån åtgärdspaketen först.

Räkneexempel 8:

En fastighet ska bebyggas med bostäder och kontor. För bostäderna krävs 60 bilparkeringsplatser och för kontoret krävs 50 bilparkeringsplatser. Sammanlagt 110 bilparkeringsplatser.
Byggherren vill reducera antalet bilparkeringsplatser som krävs med hjälp av ”Bostadspaket 1
– utmärkta cykelmöjligheter (-15%)” samt ”Verksamhetspaket 1 – utmärkta cykelmöjligheter
(-15%)”.
Reducering Bostadspaket 1: 60 bilparkeringsplatser x 0,85 = 51 platser
Reducering Verksamhetspaket 1: 50 bilparkeringsplatser x 0,85 = 42,4 platser
Reducering genom samnyttjande:

Vardag 10-16

Fredag 16-19

Lördag 10-13

Natt

Bostäder

51 x 70% = 35,7

51 x 80% = 40,8

51 x 70% = 35,7

51 x 90% = 45,9

Kontor

42,4 x 100% = 42,4 42,4 x 20% = 8,48 42,4 x 10% = 4,24 42,4 x 0% = 0

Summa

78,1

49,28

39,94

45,9

Den högsta efterfrågan på parkering infallet vardagar 10-16. Antalet bilparkeringsplatser som
behöver anläggas är således 78,1 stycken. Det innebär en minskning med 29 procent.

Särskilda parkeringsutredningar

Ibland kan det finnas skäl att göra en särskild utredning kring efterfrågan på parkering. Det gäller
till exempel om det handlar om en unik verksamhet där det finns stora möjligheter att påverka
parkeringsefterfrågan. Det kan också gälla ett område eller en fastighet där man vill nå högt
ställda hållbarhetsmål eller har svårt att klara parkeringstalen och därför behöver andra sätt att
lösa tillgängligheten.
En särskild utredning bör innehålla följande:
- Beskrivning av verksamhetens inriktning och målgrupp/omland och hur målgruppen
vanligtvis reser.
- Beskrivning av fastighetens/områdets läge i kommunen.
- Beskrivning av områdets förutsättningar att resa med bil, kollektivtrafik och cykel.
- Beskrivning av områdets förutsättningar att uträtta vardagliga ärenden – tillgång till service (relevant för bostäder och arbetsplatser).
- Analys av hur färdmedelsandelarna och behovet av p-platser ser ut för målgruppen utan
specifika åtgärder.
- Beskrivning av åtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan och analys av effekten.
Jämförelse med andra liknande fall om möjligt.

Uppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Borås Stads parkeringsregler följs upp och revideras
minst vart fjärde år.
17
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Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Revidering av Riktlinjer för styrdokument
Riktlinjerna för styrdokument i Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige 24
oktober 2013 och ska enligt riktlinjerna revideras senast 2017. För revideringen ansvarar Kommunstyrelsen. I samband med ny nämndsorganisation from 1 januari 2017
behöver revidering ske tidigare.
Den största förändringen i dokumentet innebär att facknämnderna också kan fastställa strategier och program för sina respektive verksamhetsområden. Dock gäller
ska-kravet att i ett tidigt skede koppla in Stadskansliet för stöd med att säkerställa att
dokumentet fyller kraven och harmonierar med riktlinjerna och att Stadskansliet ansvarar för att dokumentet utformas i den gemensamma designen och för publicering.
Ytterligare en förändring är att utöver budgeten, föreslås också att de dokument som
har sin grund i Plan- och bygglagen (PBL), t ex översiktsplanen, fördjupningar av
översiktsplanen samt detaljplaner undantas från riktlinjerna och ses som egna former
av styrdokument.
Utöver detta har det gjorts mindre redaktionella förtydliganden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Riktlinjer för Styrdokument fastställs att gälla från och med 1 januari 2017 till och med
2020
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Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

B 2346

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

Strategi
Program
Plan
Policy
» Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
styrdokument
B 2347

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

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: 24 april 2003, reviderat den 25 februari 2010, 24 oktober 2013,
och Xxx 2016
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2020. Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i
riktlinjerna under löptiden.
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Riktlinjer för styrdokument
Verksamheten i Borås Stad styrs bland annat av en rad
dokument som vi själva har antagit. Dessa dokument
benämns i allmänhet regler, policy, program eller något
liknande. En fast terminologi och en tydlig namngivning
av dokumenten efter deras olika roller underlättar både
för dem som ska skriva dokumenten och för dem som
ska förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet
anger vilken förväntan vi kan ha på dokumentet.
Detta dokument är riktlinjer för styrdokument. Som sådant
medger det viss individuell variation i utformningen av
styrdokumenten. Dock finns även vissa ska-krav, alltså
regler. En sådan är att varje styrdokument ska klassificeras
som endera av de sex dokumenttyper som beskrivs, en
annan är att Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta
fram styrdokument för kommunen. Ska-kraven redovisas
separat under en egen rubrik.
Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har
dels dokument som lägger ut linjer för hur vi ska agera för
att nå ett visst resultat (aktiverande), dels dokument som
talar om hur vi ska möta givna situationer (normerande).
De aktiverande dokumenten är strategier, program och
planer, och de normerande är policyer, riktlinjer och regler.

Aktiverande dokument
Aktiverande dokument anger händelser eller situationer
som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett
uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument
är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man
vill uppnå.
Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de
aktiverande dokumenten, men samtidigt det mest abstrakta.
Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och
långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt
ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta
dokument i mera detaljerade skrivningar. Strategier kan
vi ha några få av, eftersom de naturligt handlar om de
stora sammanhangen.

Planen är det mest konkreta dokumentet av denna typ.
Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska
tas. Planen ger direktiv till nämnder och förvaltningar
att utföra olika saker, och anger tidplan. Som läsare har
jag rätt att ställa höga krav på de konkreta besked vi får
av en plan. Som skribent måste jag försäkra mig om att
planen svarar på frågorna vad, vem och när.
Programmet är en mellanform av dessa båda. Jämfört med
strategin konkretiserar det vilka åtgärder vi ska göra, men
utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet
kan vara en politisk viljeinriktning som senare följs av
en mer detaljerad plan i samma ämne. Det kan också
vara en mellanform genom att blanda långsiktiga och
översiktliga direktiv med mer konkreta.
Programmet är en lämplig form för långsiktighet i enskilda
verksamheter. Det har då samma roll som en strategi,
men för det mindre sammanhanget.
Ovanpå dessa dokument finns en visionen för Borås Stad
som beskriver ett önskat tillstånd. Vision kan vi bara ha
en enda för hela Borås, som alla verksamheter tar sikte
på. En enskild verksamhet eller enhet kan också ha en
vision, men då inte som ett helt dokument utan som
någon enstaka formulering, en målbild.
På samma sätt är strategin ett dokument som alla andra
verksamheter och deras styrdokument riktas mot. Endast
för några få och verkligt heltäckande verksamheter kan
vi koppla på egna strategier.
Utanför detta finns också budgeten, som är en egen
form av styrdokument med sitt system av uppföljning.
Budgeten kan dock ses som ett program eller en plan
för verksamheten det kommande året.
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strategi
Strategin ska ...
Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för
verksamheten. Den kan innehålla långsiktiga perspektiv,
och den måste peka ut de verksamhetsområden och
avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå
dit. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som
verksamheten vill ha. Det innebär samtidigt att man väljer
bort något annat. För att vara ett fungerande dokument
måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning
och ange prioriteringar.
... men behöver inte
Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller
metoder som ska användas. Dessa kan vara olika för olika
verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har
vi program och planer.

program
Programmet ska ...
Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst
område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet
ska tala om vad vi vill uppnå, och vilka effekter vi strävar
efter. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan
för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska
överväganden.
... men behöver inte
Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller
utförande, utan kan t ex ange alternativ att ta ställning
till i plandokument eller i verkställighet. Programmet
anger inte heller några detaljerade tidsplaner.

plan
Planen ska ...
Planen ska beskriva aktiviteterna så konkret att det säkrar
det önskade utförandet, oavsett vem som gör dem. Av
planen ska framgå vem som har ansvar för att aktiviteterna
blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema och hur eventuell
uppföljning ska ske.
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... men får inte
Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas
eller önskar åstadkomma och den får inte stanna vid att
vara en inventering eller en önskelista. Det får inte vara
någon tvekan om ansvar och tidplan för de aktiviteter
som anges i planen.

Normerande dokument
Den andra typen av dokument är normerande. De klargör
vårt förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur
en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara
”lagtext” som mindre handlar om vad som ska göras
utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska
göras. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden
efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta
gränser för vårt agerande.
Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt
planen kan de vara en instruktion över vad som ska
göras, vem som ska göra det, och vilka resultat som ska
bli följden. En tydlig skillnad ligger i att aktiverande
dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar,
vad som ska göras, medan de normerande handlar om
hur vi utför befintlig verksamhet.
Även här skiljer vi på tre typer av dokument: policy,
riktlinjer och regler.
Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan
klargöra vår syn på t ex sponsring eller internationella
kontakter. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer
som vägledning för bedömningar från fall till fall.
Riktlinjer ger mer konkret stöd för ett visst handlande.
De kan till exempel ange vilken typ av åtgärder och
tillvägagångssätt vi bör välja, och sätta gränser för
omfattningen. Riktlinjerna lämnar visst utrymme för
handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.
Regler är en samling “paragrafer” som sätter exakta gränser
för vårt handlande. De koncentrerar sig på hur en åtgärd
görs, inte på vad den innehåller.
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Riktlinjer tar sikte på att skapa en gemensam norm för
ett önskat beteende, medan regler sätter gränser och
förbjuder vissa beteenden. Riktlinjer kan tillämpas med
lokala variationer, medan regler drar en absolut gräns för
våra handlingar.

policy
Policyn ska ...
En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att
se på en viss företeelse. En policy säger t ex att vi är
positiva eller negativa till konkurrensutsättning, sponsring,
hemarbete, intern rörlighet, deltider etc.
... men behöver inte
En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det
kan därför ofta vara lämpligt att låta policyn ingå som
portalparagraf i ett annat dokument.

riktlinjer
Riktlinjer ska ...
Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna
ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett golv för vilken nivå
som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken
service som bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara inriktade
på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt.
Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som
instruktionsbok för verksamheten.
... men behöver inte
Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett
handlingssätt som ger ett visst utrymme för individuella
variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjen
om det finns starka argument i det enskilda fallet. Om
ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller
flera regler måste den eller dessa tydligt markeras.

... men får inte
Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga
formuleringar som bara innebär strävan i en viss riktning,
eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa
ordalydelsen eller inte.

Utformning
Det är viktigt att styrdokumentets språkbruk harmonierar
med dokumentets avsikt och roll. Detta gäller särskilt
för planer och regler, som inte får lämna något
utrymme för tolkning. Här närmar man sig lagspråkets
uttryck. Ett exempel är riktlinjernas ”bör”, som är en
rekommendation, och reglernas ”ska”, som inte lämnar
något förhandlingsutrymme.
Generellt gäller ett enkelt och tydligt språk för att göra
styrdokumentet så lätt som möjligt att förstå och förmedla.
Texten bör inte ha svepande och abstrakta formuleringar.
Om en åtgärd i till exempel en handlingsplan är kopplad
till en kostnad kan texten redovisa denna. Pengar för
åtgärden blir dock aldrig anvisade genom beslut om själva
styrdokumentet. Varje åtgärd måste finansieras genom
ett eget beslut.
Grafiskt ska Borås Stads styrdokument vara lätta att
identifiera genom det standardiserade omslaget. Det är
endast Stadskansliet som får förse dokumenten med detta
omslag som just signalerar att det är ett av Borås Stads
styrdokument.
Ett styrdokument ger effekt först när det är känt och
tillämpat i organisationen. Det är lämpligt att under
arbetet med dokumentet också planera för hur det ska
kommuniceras och förankras i organisationen.

regler
Regler ska ...
Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska
ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, ”måste”
och ”får inte”.
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Hierarki

dokument på verksamhetsnivå

Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av
dokument som hör hemma i vilket sammanhang.

Översiktlig
Allmän
Detaljerad

Aktiverande

Normerande

Strategi
Program
Plan

Policy
Riktlinjer
Regler

Tyngdpunkten ligger i basen. Strategin kan upplevas
som mer statusfylld än planen. Den kan också sägas vara
överordnad programmet och planen, som är sätt att låta
strategin komma till mer konkret uttryck. Men samtidigt
ställs det högre krav på en plan än på en strategi – och
planen ställer högre krav på utförandet.
Strategin anger allmänna idéer, men behöver inte bekymra
sig om praktiken. Däremot kräver vi som läsare av en
plan att få reda på exakt hur vi ska bete oss. Författaren
till en plan måste ange precisa tillvägagångssätt. Planen
är också det av de tre aktiverande dokumenten som ger
bindande direktiv.
Policyn är det mest översiktliga av de normerande
dokumenten, men man kan inte säga att det är överordnat
de övriga typerna. En policy lämnar åt läsaren att själv
bedöma det konkreta fallet. Riktlinjer lämnar också
utrymme för bedömningar i det enskilda fallet. Men
man kan inte bryta mot en regel för att man själv tycker
sig bättre uppfylla policyns andemening.
Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har
följeslagare i samma ämne på de båda andra nivåerna;
att en plan alltid föregås av strategi och program, eller
att en policy alltid bryts ned i riktlinjer och regler. Varje
dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp att
utforma varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt
av dem som ska använda det.
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Utöver styrdokumenten kan finnas handböcker och rutiner
m.m, som innehåller handfasta råd, och beskrivningar
av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid
praktiska och inte innehåller sådant som hör hemma
i styrdokument, eller åtgärder som kräver beslut om
finansiering. Dessa behandlar hurfrågor, ofta i detalj,
och beslutas på tjänstemannanivå.
Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå.
Det gäller planer som bara har betydelse för den egna
verksamheten. Även dessa planer ska förstås vara utformade
enligt riktlinjerna, för att olika dokument ska ha sitt
sammanhang.
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Vision

Budget

Strategi, policyer, program
och riktlinjer

Politisk nivå

Planer och regler

Vad – när?

Nämndbudget

Kommunfullmäktige

Reglementen,
ägardirektiv och
bolagsordning

Kommunstyrelse/
nämnd

Strategi, program, riktlinjer
planer och regler

Verksamhetsnivå

Rutiner och
handböcker

Planer

Internbudget

Förvaltning

Hur – vem?

Beslut om styrdokument fattas på politisk nivå. Rutiner
och handböcker – och även vissa planer – fastställs på
verksamhetsnivå.

Lagar och andra
styrdokument
Vid arbetet med ett styrdokument ska man överväga
vilka lagar som finns på området, liksom vilken styrning
som redan finns. Man ska överväga och motivera varför
ett styrdokument behövs, och granska hur det samspelar
med styrdokument på angränsande områden.

Styrdokument ska inte referera sådant som är bestämt
genom lag – varken våra politiska instanser eller
styrdokumentet i sig behöver eller ska fastslå att lagen
gäller. Ett styrdokument ska inte heller innehålla ren
nulägeskartläggning, historik eller annan information
som inte kräver ett beslut. Denna information kan med
fördel finnas med som underlag i form av bilaga eller
liknande.
Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med
eventuella överordnade dokument. Om ett annat
styrdokuments innehåll har betydelse kan texten hänvisa
till detta dokument. Däremot ska inte texten referera
innehållet eller fastslå att det andra dokumentet gäller.
Varje dokument har sin egen kraft och funktion.
för styrdokument | 7
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Ska-krav
Följande är ska-krav på styrdokument:
Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de sex
typer som beskrivs i dessa riktlinjer. Undantag från detta
är budgeten och de dokument som har sin grund i Planoch bygglagen (PBL), t ex översiktplanen, fördjupningar
av översiktplanen samt detaljplaner som är egna former
av styrdokument.
En del styrdokument ger direkta uppdrag till någon
organisatorisk enhet, t ex att göra en uppföljning. Sådana
uppdrag ska vara tydliga, gärna i ett särskilt rubriksatt
stycke. Här ska framgå vad som ska göras, vem som ska
göra det, och när det ska göras. Beskrivningen ska vara
specifik och undvika formuleringar som ”Borås Stad ska
…” eller ”berörda nämnder ska …”.
Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede
Stadskansliet kopplas in för stöd med att säkerställa att
dokumentet fyller kraven och harmonierar med dessa
riktlinjer och ska-krav.
Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda
skäl finns för undantag. Sedan krävs en revidering och
ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla.
I alla styrdokument ska finnas uppgift om
vem som har fastställt dokumentet
när dokumentet har fastställts
vem som ansvarar för revidering
vem som ansvarar för ev uppföljning
vem dokumentet gäller för
hur länge dokumentet gäller.
Alla Borås Stads styrdokument som antagits av
Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan
instans men har betydelse för flera förvaltningar, ska
finnas samlade på kommunens intranät och på boras.se
i gemensam typografi och design. Stadskansliet ansvarar
för denna design som en bekräftelse på att dokumentet
är ett av Borås Stads styrande dokument.
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Även dokument som gäller för t ex bara en nämnd ska
följa dessa riktlinjer, så att strukturen och terminologin
blir gemensam och åskådlig i hela organisationen.

Uppföljning
Uppföljning av dessa riktlinjer sker löpande genom
Stadskansliets kvalitetssäkring av dokumenten under
arbetet med dem, och genom kontroll att alla styrdokument
passerar denna instans.
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01 80 Borås

Revidering av Borås 2025 - vision och strategi
Kommunfullmäktige

2016-10-31

Dnr 2016/KS0582

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Revidering av Borås 2025 - vision och strategi
Borås 2025 – vision och strategi fastställdes av Kommunfullmäktige 18 oktober 2012,
och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revideringen
ansvarar Kommunstyrelsen.
Visionen fastställdes hösten 2012 och ligger till grund för Borås Stads styrmodell från
och med budget 2014. Det innebär att de målsatta indikatorerna och de särskilda
uppdragen har följts upp två gånger; i årsredovisningarna för 2014 och 2015.
Visionen ska ju vara styrande även i ett bredare perspektiv och nedan följer exempel
på några genomförda aktiviteter ”i visionens anda”:
Människor möts i Borås

Tillfälliga mötesplatser: O-ringen, No Limits, SM-veckan, Skulpturbienalen
Fasta mötesplatser: Orangeriet, Träffpunkt Simonsland, Kongresshuset
Möten mellan Borås Stad och boråsare: Medborgardialoger
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

”Lust att lära – möjlighet att lyckas”, Ungdomsutbyte, Barnahus Älvsborg, ensamkommande flyktingbarn
Företagande växer genom samverkan

Industrimark, ACTE, Marketplace Borås
Livskraftig stadskärna

Viskanpromenaden, Västerlånggatan, Mötesplatser
Påverkas stort av Götalandsbanan och ÖP
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Medel för lokal utveckling, fiberföreningar

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Elbuss, cykelbanor, för anställda i Borås Stad finns möjlighet till löneväxling för
cyklar och rabatt på årskort för kollektivtrafiken
Påverkas stort av Götalandsbanan och ÖP
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Livsmedelsupphandling, distributionscentral
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2

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan och framför allt förs
diskussioner och förhandlingar kring Götalandsbanan. Detta kommer med all säkerhet att påverka revidering och förändringar i visionen och Kommunstyrelsen anser
därför att revideringen bör invänta detta arbete och att Borås 2025 bör fastställas att
gälla som längst till 2020. Under perioden kommer nuvarande strategier under respektive målområde att utvärderas och revideras.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås 2025 – vision och strategi fastställs att gälla till och med 2020
Vid sammanträdet lämnades en protokollsanteckning, se
bilaga.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef
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Kc4

PROTOKOLLSANTECKNING

Revidering av Borås 2025 – vision och strategi.
De rödgröna har uppenbarligen bristande ambitioner i sin styrning av Borås. Under hösten har
Allianspartierna fäst uppmärksamheten på ett antal ärenden som förlängts och där beslut
skjuts fram eftersom det alldeles uppenbart saknas handlingskraft. Det kallas att dra ärenden i
långbänk.
Att inte förmå sig till att revidera Borås 2025 är kronan på verket. Borås är i ständig
utveckling, men att ta förändring till intäkt för att det inte går att revidera Borås 2025 håller
inte måttet.
Allianspartierna kan inte annat än beklaga de låga ambitioner som de rödgröna har i sin
styrning av Borås Stad.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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» Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås 2025

Vision och strategi
Vision och strategi 1
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 18 oktober 2012
Reviderat: xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar Dokumentet
gäller till och med: 2020

2 Vision och strategi
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Vision
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. 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. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på.
Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur
livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är
bäst för en hållbar utveckling.

Borås tar tillvara och bygger vidare på sina traditioner. Vår långa historia som ett textilt industriellt centrum utvecklar vi till en ledande och
attraktiv position inom mode, design och smarta textilier. De idéer och
utblickar mot omvärlden som skapar mode utvecklar fler företag och nya
branscher.
Vår ännu längre historia inom handel gör Borås till ett handelscenter
som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster där textil
innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar
nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.
Borås ser och tar tillvara individernas kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan – från
förskola till universitet – men även i arbetsliv och på fritiden. Vi lär av
varandra över generationsgränser och av impulser från andra kulturer.
Lärandet är livslångt, ofta genom omprövning och nytänkande. I Borås
står bildning i centrum.
I Borås finns spetskompetens inom miljöteknik och textil innovation,
logistik och elektronisk handel. Vi arbetar internationellt och sprider vår
kunskap ut i världen och bidrar globalt till ett mer hållbart samhälle. Ett
intensivt internationellt utbyte inom handel och forskning skapar globala
möten. Samverkan mellan näringsliv, universitet, forskningscentra och
det offentliga är ett signum och Borås Stad är drivande i att hitta nya
former för samverkan och nytänkande.
Vision och strategi 3
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I Borås umgås och trivs både invånare och besökare. Människor dras till
människor och stad och landsbygd präglas av möten mellan människor.
Möten ger nya relationer och kunskaper, och vi har mötesplatser och
aktiviteter som passar alla.
Vi är stolta över att stå som värd för större nationella och internationella
evenemang och möten. Värdskapet präglas av generositet och vitalitet
och gör Borås till en plats dit besökaren gärna återvänder.
Attraktiva och miljöanpassade kommunikationer gör det lätt att förflytta
sig inom staden, till andra orter i kommunen och regionen, och längre ut
i världen.
Vi som lever i Borås har kunskap om vår inverkan på miljön. Människan står i centrum vid stadsplaneringen och invånarna tar aktiv del i att
utveckla både stad och landsbygd. Det finns gott om parker och naturområden. Kring Viskan finns ett rikt utbud av upplevelser och attraktiva boenden. Kulturen kännetecknas av både bredd och spets med stor
delaktighet från våra medborgare. Vi lever ett aktivt liv både i stad och
på landsbygd. Det enkelt att umgås och vara tillsammans i Borås.
Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg, omtanke och
god hälsa präglar alla skeenden i livet från födseln till livets slut. Gemenskapen mellan människorna som bor och verkar här ger styrka.
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Strategiska
målområden
Den övergripande visionen fördjupas i sju strategiska målområden. Genom att kontinuerligt arbeta med alla målområdena kan visionen bli
verklighet. Borås Stad är drivande i arbetet och involverar medborgare,
näringsliv och andra organisationer.
Till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar hur vi kan
arbeta för att nå önskvärt idealtillstånd. Med tiden kan fler strategier tillkomma, medan andra kan bli inaktuella och behöva tas bort.

1. Människor möts i Borås

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.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra
förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
3. Företagandet växer genom samverkan

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

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

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både
korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande
och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Vision och strategi 5
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Människor möts
i Borås
Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt.
I spontana och planerade möten delar vi med oss och tar till vara den kunskap, de
erfarenheter och de insikter som människor har.
Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av
mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia
möter framtiden.
Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad
och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Borås utveckling.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar
Borås Stad nya samverkansformer som bidrar till omprövning och nytänkande.
Borås är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Boråsare känner en stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse av staden.
Våra satsningar på idrottsevenemang och kulturevenemang väcker känslor, ger stimulans och gör Borås attraktivt att besöka och bo i. Det stärker stadens själ.
Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring möten och evenemang. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för att dra fler
möten och evenemang till Borås.

6 Vision och strategi
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•
•
•
•
•
•
•
•

Strategier
Vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer.
Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling.
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisation där medarbetare
samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser.
Vi skapar fler lokaler för möten och evenemang.
Vi samverkar med Högskolan för att utveckla en utbildning kring gott
värdskap och servicekänsla.
Vi uppmuntrar och stödjer initiativ att dra stora möten och evenemang
till Borås.
Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring stora möten och evenemang.
Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås.

Vision och strategi 7
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Vi tar gemensamt ansvar
för barn och unga
Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få
goda uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna.
Känslan av att kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också
lust att lära och att engagera sig i samhället.
Frivilligorganisationer, föreningsverksamhet och det professionella kulturlivet bidrar
till att ge barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor.
Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid
sidan av pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det
omkringliggande samhället, över generations- och kulturgränser.
Alla föräldrar kan få stöd som stärker dem i sin föräldraroll.

Strategier

•
•
•
•

Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns
och ungas lärande och växande.
Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som
bidrar till barns och ungas utveckling och lärande.
Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl
inom Borås Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt.
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Företagandet växer
genom samverkan
Alla företagare i Borås ingår i nätverk mellan olika branscher eller är aktiva på
mötesplatser där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. I Borås finns kluster
där näringslivet möter universitetet för att utveckla spetskompetens inom nya
verksamhetsområden. Spetskompetens som kan leda till att nya branscher utvecklas.
I Borås tar vi tillvara allas kompetens oavsett den enskildas förutsättningar. Socialt
ansvarstagande genomsyrar arbetsgivarskapet i alla sektorer och Borås Stad ses som
ett föredöme.
Det är lätt för företag att etablera sig i Borås. Längs de större riksvägarna finns
attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till
stadskärnan. Offentlig och privat verksamhet i Borås har ett nära samarbete med
Göteborg och övriga kommuner i Boråsregionen kring företagsetableringar och
gemensam arbetsmarknad.
Det textila arvet lever. Vi tar globalt ansvar och utvecklar redesign och återvinning
av textila material.

Strategier

•
•
•
•
•
•

Vi stimulerar nätverk mellan olika branscher för att ompröva, lära nytt
och utveckla nya företagssegment.
Vi organiserar mötesplatser för näringsliv, högskola och Borås Stad där
entreprenörskap och nyföretagande är i fokus.
Vi stimulerar kluster där näringslivet möter högskolan för att utveckla
spetskompetens inom nya verksamhetsområden.
Vi verkar för att Högskolan i Borås blir Borås Universitet.
Vi erbjuder attraktiv mark för etableringar.
Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad.

Vision och strategi 9
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Livskraftig
stadskärna
Borås är bra på att vara stad. Borås andas attraktion och lust. Vi har en stadskärna
med en mångfald av mötesplatser för rekreation och upplevelser där människor kan
umgås tryggt.
Stadskärnan är ren och snygg. Den rymmer alla människor, även de som har behov
av särskilt stöd. Det är lätt att förflytta sig inom den. Stadskärnan har en positiv
blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv under hela dygnet.
Viskan och Stadsparken ger staden en rogivande puls och skulpturerna en meditativ
återhämtning eller en tankeställare.
Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt
hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som
informella.
I stadskärnan finns det blandade upplåtelseformer i samma kvartersområden och
hus.
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Strategier

•
•
•

•
•
•
•
•

Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla antalet invånare i
stadskärnan från 2012 till 2025.
Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer.
Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker,
grönytor och torg för mänsklig samvaro, rekreation, upplevelser och
kreativa utbyten. Viskan får en framträdande plats och ger möjlighet till
både aktiviteter och sinnesro.
Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.
Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker,
kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden
lever under dygnets flesta timmar.
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar.
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till
andra delar av staden.
Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med en minimerad förbrukning av vatten och energi, en medveten avfallshantering samt
materialval som inte innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Vision och strategi 11
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Medborgares initiativkraft
gör landsbygden levande
Stad och land utvecklas hand i hand. Många invånare söker det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med närhet till mark och natur. Gemenskapen i
föreningsliv och byalag stärker landsbygden och skapar mötesplatser för människor
i alla åldrar.
En väl utbyggd datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag
även i mindre samhällen. Den ekologiska produktionen och satsningen på ekoturism gör landsbygden livskraftig. Viskan är en källa till upplevelse och rekreation.
Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt
hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som
informella.

Strategier

•
•
•
•
•
•
•

Vi stöttar föreningsliv och byalag som tar initiativ att utveckla landsbygden.
Vi verkar för att alla medborgare har tillgång till bredband och datakommunikation.
Vi satsar på ekoturism, gärna i samverkan med kommunerna i Boråsregionen.
Vi verkar för öppna landskap och för lokal ekologisk matproduktion
som främjar biologisk mångfald.
Vi utvecklar Viskan för rekreation och upplevelser.
Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i Borås.
Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika
upplåtelseformer.
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Goda resvanor och
attraktiva kommunikationer
Det är lätt att förflytta sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel.
Stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsystem.
Det finns en eller flera lättillgängliga knutpunkter för närtrafik och fjärrtrafik.
Borås, Göteborg och övriga Västsverige samverkar för att fler ska få tillgång till
snabba, pålitliga och mer hållbara transporter.

Strategier

•
•
•
•

Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tekniska lösningar.
Vi utvecklar samverkan med Göteborg och övriga Västsverige så att fler
får snabba, pålitliga och hållbara transporter.
Vi verkar för snabbjärnväg Borås – Landvetter – Göteborg.
Vi verkar för Götalandsbanan.

Vision och strategi 13
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Ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt
Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas
utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Återanvändning och
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att
ett kretslopp uppnås.
Borås är en stad baserad på förnybar energi. Borås invånare, näringsliv och
organisationer medverkar engagerat och motiverat i stadens miljöarbete.

Strategier

•
•
•
•

Vi effektiviserar energianvändningen och använder bara förnybar energi.
Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället.
Vi arbetar för hållbar konsumtion och handel. Därmed stödjer vi även
hållbar produktion på global nivå.
Vi har en dialog med stadens invånare, näringsliv och organisationer för
att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad.
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Dnr 2016/KS0642

tadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Nr 198
Kommunfullmäktige
Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
Dnr 2016/KS0642 012
Revidering
av Borås Stads styr- och ledningsFrån Kommunstyrelsen
system
Till Kommunfullmäktige
2016-10-07

Borås Stads styr- och ledningssystem fastställdes av Kommunfullmäktige första
gången 25 februari 2010, reviderades 16 januari 2014 och ska enligt riktlinjerna för
styrdokument revideras senast 2017. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen som
också har rätt att göra justeringar i programmet. I samband med ny nämndsorganisation från och med 2017 behöver vissa justeringar och förtydligande göras tidigare.
I kapitlet Styrmodellen – Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljningsfunktion (sid 8) föreslås justeringar och förtydligande för att bättre stämma överens med Kommunstyrelens reglemente.
Nuvarande skrivning:

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar. För Kommunstyrelsen gäller samma
som för övriga nämnder, men utöver det har Kommunstyrelsen också en uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolag, och ska följa de frågor som kan inverka på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen kan också göra
framställningar hos Kommunfullmäktige och nämnder och begära in yttranden och
upplysningar.
Lednings- och samordningsfunktionen innebär att Kommunstyrelsen ska upprätta
styr- och ledningssystem och ge ramarna för planering, budgetprocess och uppföljning. Vidare innebär uppsikten att följa upp situationen i nämnderna och bolagen/styrelserna. För kommunala bolag ska ändamålet anges i bolagsordningen, och
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om verksamheten i de helägda och delägda
kommunala bolagen varit förenliga med ändamålet och de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrels ska årligen följa omvärldsutvecklingen, inte minst den ekonomiska
utvecklingen med dess konsekvenser för skatteunderlag m.m.
Förslaget till ny skrivning är densamma som i Kommunstyrelsens reglemente.
Förslag till ny skrivning :

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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2

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).
Övriga förändringar
Utöver dessa justeringar ändras också i kapitlet Styrdokumenten – Styrdokument fastställda
av nämnder och styrelser (sid 15) till att nämnderna kan fastställa även strategier och program inom sitt verksamhetsområde. (Denna förändring är också införd i Riktlinjer för
styrdokument).
I kapitlet Medarbetarnas roller (sid 7) ändras nuvarande text till att mer harmoniseras
med de skrivningar som finns i de Personalpolitiska riktlinjerna.
Även under rubriken Idéer, ständiga förbättringar och innovationer (sid 8) har texten justerats för att stämma bättre överens med de Personalpolitiska riktlinjerna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads reviderade styr- och ledningssystem fastställs att gälla till och med 2020
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Styr- och
ledningssystem
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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: 25 februari 2010
Reviderad den: 16 januari 2014, XX 2016
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i programmet.
2 | program
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Innehållsförteckning
PRINCIPER FÖR LEDNING OCH STYRNING I BORÅS STAD
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STYRMODELLEN
Nämndernas och styrelsernas uppdrag
Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljningsfunktion
Medarbetarnas roller
Medarbetarskap
Chefskap
Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
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MEDBORGARINFLYTANDET
Medborgardialogen
Synpunktshantering
Mötesplatser för dialog
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STYRDOKUMENTEN
Styrdokument fastställda av Kommunfullmäktige
Styrdokument fastställda av Kommunstyrelsen
Styrdokument fastställda av nämnder och styrelser
Styrdokument fastställda av förvaltningar och bolag
Författningssamlingen
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UPPFÖLJNINGEN
Budgetprocessen
Kommunbidrag
Uppföljning
10-dagarsuppföljning
Månadsuppföljningar
Tertialuppföljningar
Övriga uppföljningar
Årsredovisning
Dialog
Intern kontroll
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Principer för ledning
och styrning i Borås Stad
Detta dokument beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås Stad, och
ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder,
styrelser, förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:
• Styrmodellen
• Medborgarinflytandet
• Styrdokumenten
• Uppföljningen
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Den politiska visionen Borås 2025 är utgångspunkt för allt arbete. För att stödja detta ska
styr- och ledningssystemet ha en långtgående målstyrning. Det innebär att arbeta med
tydliga mål, framför allt med mål för verksamheterna. Det är grundläggande för en väl
fungerande målstyrning att det går att följa mål och uppdrag från Kommunfullmäktige via
nämnderna/styrelserna till den enskilda arbetsplatsen eller enheten. Genom att bryta ned
visionen och de strategiska målområdena till mätbara mål blir det också möjligt att följa
upp och föra en dialog om resultaten.

Enhet
Genomförande
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Styr- och ledningssystemet ska grundas på en genomtänkt systematik och att alla delar
i systemet samverkar; vem ska göra vad, när och hur. Visionen Borås 2025, de strategiska
målområdena och de övergripande målen ska vara kända av alla medarbetare.
Ledningssystemet ska kännetecknas av
•

tydliga och mätbara mål för verksamheten

•

tydliga samband mellan finansiella mål och verksamhetsmål.

•

ändamålsenlig, rättvisande och tillförlitlig redovisning som snabbt ger information om
avvikelser mot uppställda mål.

•

ett rapporteringssystem som på olika nivåer kan ge relevant information om verksamhet
och ekonomi.

•

att styrningen sker professionellt, engagerat och lärande.

Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och mot uppsatta mål. Det handlar
om att skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter för
dem vi är till för.
Organisationens effektivitet säkerställs genom ändamålsenlig struktur med balans mellan
befogenheter och ansvar, och att medarbetarna har nödvändig kompetens och tydliga
uppdrag. En viktig beståndsdel är en kultur där var och en känner och tar sitt ansvar för
både sitt eget arbete, sin enhet och sin förvaltning/bolag.
I en framgångsrik organisation känner varje medarbetare sig ha förtroende att utföra och
utveckla sina arbetsuppgifter, och cheferna på alla nivåer ser sin roll i att genomföra de
politiska besluten. Det innebär också att samarbeta gränsöverskridande och ta gemensamt
ansvar för att utföra uppdragen och nå målen. Detta gäller såväl mellan nämnder och
styrelser som mellan förvaltningar, bolag, verksamheter och enheter.
Alla medarbetare måste se sin roll i helheten och sträva mot samma mål. Därför är det
viktigt att alla också känner till målen. Målstyrningen i Borås Stad utgår från visionen
Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och målsatta indikatorer. De mål som
sätts för indikatorerna ska vara SMARTA, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska,
Tidssatta och Aktivitetsskapande.
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Borås 2025

Strategiska
målområden

Kommunfullmäktiges
målsatta indikatorer

Kommunfullmäktiges
uppdrag

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Nämndens/styrelsens
målsatta indikatorer

Nämndens och
styrelsens uppdrag

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Förvaltningens och
bolagets målsatta
indikatorer

Förvaltningens och
bolagets uppdrag
och aktiviteter

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Enhetens aktiviteter

Uppföljning
• analys av måluppfyllelse
• omvärlds-/nulägesanalys
• förslag på förbättringsområden

Enhetens
målsatta indikatorer

Visionen bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I allt som görs i strävan mot
att nå visionen – oavsett vad det gäller – ska såväl pengarna som människorna och miljön
tänkas in.
Indikatorer, uppdrag och aktiviteter ska utgå från visionens strategiska målområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Människor möts i Borås
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Företagandet växer genom samverkan
Livskraftig stadskärna
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Ekonomin ger ytterst förutsättningarna för verksamheten, tillsammans med engagerade och
kompetenta medarbetare. Därför finns, utöver visionens målområden, även stödområdet
ekonomi och egen organisation.
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Nämndernas och styrelsernas uppdrag
Kommunfullmäktige fördelar uppdrag med ansvar och befogenheter till våra nämnder och
bolag. Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs
enligt fullmäktiges mål och riktlinjer, och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Bolagen styrs på liknande sätt genom bolagsordningar och ägardirektiv. De står under
Kommunstyrelsens uppsikt och ska följa direktiv från Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens lednings-, styr och uppföljningsfunktion
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samård med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).

Medarbetarnas roller
Medarbetarskap
Medarbetarskap handlar om relationen till arbetet och arbetsgivaren i stort, liksom
till arbetskam-rater och dem verksamheten är till för. Medarbetaren har en aktiv och
ansvarstagande roll med möjligheter till utveckling, gemenskap och samarbete, liksom
utmaning och stöd.
Ett gott medarbetarskap förenar effektivitet och goda resultat med socialt ansvarstagande,
arbetsglädje och välbefinnande. Medarbetarskapet präglas av professionalism, engagemang
och lärande.
Medarbetaren har invånarna i fokus och är väl förtrogen med uppdraget för verksamheten.
Medarbetaren använder verksamhetens resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Medarbetaren representerar Borås Stad och arbetar utifrån gällande lagstiftning och
styrdokument.
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Chefskap
Ett gott chefskap har nyttan för invånare och brukare i fokus. Chefskapet präglas
av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse, att skapa rätt kvalitet med effektiv
resursanvändning tillsammans med medarbetarna. Ett gott chefskap ger medarbetarna
förutsättningar att i det dagliga arbetet göra skillnad för Borås Stad och dess invånare.
Chefen är väl förtrogen med uppdraget från det politiska systemet och invånarnas behov
och förväntningar.
Chefen driver och utvecklar verksamheten mot uppställda mål och avgör tillsammans med
sina medarbetare hur genomförandet ska ske. Chefen identifierar verksamhetens långsiktiga
behov och arbetar strategiskt.
Chefen tar ansvar för att tillgängliga resurser används effektivt och att verksamheten
bedrivs inom fastställda ekonomiska ramar. Chefen har kunskap om sambandet mellan
resurser som per-sonal, ekonomi, arbetsmiljö, välbefinnande och verksamheten.
Chefen företräder arbetsgivaren och representerar Borås Stad och arbetar utifrån
styrdokument och lagstiftning.
Chefen är en god ledare och skapar resultat genom sina medarbetare.

Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Framtiden ställer krav på att vi ska kunna möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på
service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Förmågan att utveckla idéer, ständiga
förbättringar och innovationer behöver förbättras.
Verksamheter måste fortlöpande präglas av ett stort mått av idéer, ständiga förbättringar
och innovationer. I praktiken är skillnaden mellan ständiga förbättringar och innovation
kanske inte så stor. Det handlar om att skapa ett tillåtande klimat för kreativitet och
förnyelse, för såväl vardagsförbättringar som banbrytande snilleblixtar. Arbetet är avgörande
för förmågan att möta ökande krav från brukare, kunder och medborgare. I en lärande
organisation sker utvärdering fortlöpande och en strävan efter effektiva proccesser.
Chefers inställning till idéer, ständiga förbättringar och innovationer har avgörande
betydelse för medarbetares kreativitet, motivation och engagemang.
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MEDBORGARINFLYTANDET
Vårt arbete ska utgå från boråsarna. Uppdraget är att underlätta och förbättra människors
vardag. Vi ska erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov.
Vårt arbete ska göra skillnad för Borås Stad och dess invånare.
Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande och känna sig
delaktiga i att utforma insatsen eller tjänsten. Tillit och respekt ska vara honnörsord i våra
möten med alla medborgare.
Medborgarna och brukarna/kunderna vill få information, valfrihet, kvalitet, delaktighet
och medbestämmande i den offentligt finansierade verksamheten. Det innebär att
nämnderna har både ett befolkningsperspektiv och ett brukar/kundperspektiv att hantera.
Vi ska systematiskt arbeta med att
•
•
•
•
•
•

förbättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna
informera om rättigheter och skyldigheter för den enskilde
informera om tjänsternas innehåll, kvalitet och kostnader
ta till vara synpunkter från brukare och medborgare för att förbättra verksamhet,
service och bemötande
följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas/kundernas behov
analysera konsekvenserna för medborgare/brukare/kunder inför beslut.

Medborgardialogen

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet är att de
förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut.
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver mer kunskap om medborgarnas
värderingar, prioriteringar och åsikter i en viss fråga. Den kan samtidigt ge medborgarna
mera insikt i kommunens ansvar och behov av att prioritera, och bidra till ökat förtroende
för kommunen och de förtroendevalda. Det är viktigt att besluta om medborgardialog
tidigt i processen så frågan är påverkbar.
Vid medborgardialog ska medborgarna som lägsta nivå ha rätten att bli hörda, vilket
innebär att efterfråga synpunkter. Medborgarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen och hur den påverkat beslutsprocessen. Återkopplingen kan ske på olika sätt.
När frågan berör flera nämnder eller bolag ansvarar den som tagit initiativ till dialogen.
Medborgardialogen är de förtroendevaldas ansvar. Tjänstemännens roll är att vara
processledare, ta fram fakta samt stå för dokumentation.
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Synpunktshantering
En attraktiv kommun kan skapas på många olika sätt. Vi ska vi uppmana medborgarna/
brukarna/ kunderna att tala om vad de tycker i konkreta frågor. Syftet är att snabbt kunna
rätta till fel eller brister. Synpunkter och avvikelser ger dessutom viktig kunskap för att
identifiera brister, förbättra processer och utveckla utbudet av tjänster.
Nämnderna och styrelserna ska använda synpunkter och avvikelser som ett underlag i att
fördela resurser för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas och brukarnas/kundernas krav
och behov.

Mötesplatser för dialog
Borås Stad ska finnas i sociala medier där våra medborgare och intressenter finns.
Inriktningen ska vara tvåvägskommunikation och att inbjuda till dialog. Målet är att öka
möjligheterna till delaktighet och påverkan.
Webben ska göra det möjligt att ställa frågor, lämna förslag, läsa de förtroendevaldas
bloggar och se på Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens möten i direktsänd webbTV, eller lyssna i webbradio. Detta gäller även för ett flertal andra nämnder.
Under ett antal av Kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten möjlighet att
ställa frågor. Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden ska vara öppna för
allmänheten, när inte sekretess hindrar.
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STYRDOKUMENTEN
Grunden för Borås Stads beslutsstruktur finns i kommunallagen, och i viss mån i
aktiebolagslagen när det gäller kommunens bolag. Kommunfullmäktiges budget är vårt
viktigaste styrdokument för all verksamhet. Därutöver finns ett stort antal styrdokument
i Borås Stad. Dessa ska vara strukturerade på ett enkelt sätt så att det inte skapas alltför
många olika nivåer i dokumentens hierarki. Det är viktigt att dokumenten samordnas och
att de är så konkreta, enkla och få som möjligt.
Tydlighet är en förutsättning både för funktionen som styrinstrument och för
uppföljningen. Styrdokumenten ska vara utformade utifrån de mål och effekter som ska
uppnås. De ska kontinuerligt följas upp, utvärderas och revideras.
För att säkerställa att de olika styrdokumenten får en bred förankring bland politiker och
tjänstemän finns ett antal grundregler. Dokumenten ska vara
•
•
•
•
•
•

enkla, tydliga och kommunicerbara
tydliga i uppdelning mellan politisk nivå och verksamhetsnivå
förenliga med överordnade dokument
operativa, eller kunna översättas till operativa mål eller indikatorer
utformade för att medge beslutsfattande på rätt nivå i organisationen
tidsbestämda.

Vi måste vara noga med vilka begrepp som används i olika sammanhang. Alla i
organisationen ska känna till de begrepp som används och veta vem som beslutar om vad.

Styrdokument fastställda av Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer den politiska
visionen; Borås 2025. Denna vision ligger sedan till grund för övriga styrdokument.
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger
de politiska prioriteringar, mål och resurser som ska styra nämnder och styrelser det
kommande året. Budgeten är överordnad övriga styrdokument som t ex program, strategier,
riktlinjer och policyer. Kommunfullmäktige fastställer i ett inledande avsnitt i budgeten
de indikatorer och uppdrag som har stor betydelse för att nå de strategiska målområdena i
visionen. Det ska kontinuerligt redovisas till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för
indikatorerna uppnåtts och uppdragen utförts. I budgeten fastställer Kommunfullmäktige
årligen också avgifter och taxor.
Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens och nämndernas och bolagens
uppdrag i reglementen och ägardirektiv. Dessa är, utöver vad lag och författning säger,
grunddokumentet för en nämnds/styrelses verksamhet och anger bland annat organisation,
ansvarsområden, arbetsformer och beslutskompetens.
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Andra dokument som Kommunfullmäktige fastställer är strategier, policyer, riktlinjer
och program. En strategi ska peka ut en riktning och ange prioriteringar. En policy ska
ange ett förhållningssätt men ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning
för bedömningar från fall till fall. Riktlinjer däremot ger mer konkret stöd för ett visst
handlande och utformas för en viss verksamhet. Program kan blanda långsiktiga mål och
översiktliga direktiv med mer konkreta.
Slutligen fastställer Kommunfullmäktige planer och regler som är de mest konkreta
dokumenten. Planer är instruktioner över initiativ som ska tas, och regler kan liknas vid en
samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för ett handlande.

Styrdokument fastställda av Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen kan, utan särskilt bemyndigande från Kommunfullmäktige, fastställa
anvisningar för t ex lönesättning, budgetdirektiv och budgetramar. Frågor av större vikt
eller principiell beskaffenhet ska dock beslutas av Kommunfullmäktige.

Styrdokument fastställda av nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges mål och inriktning är i huvudsak övergripande och måste därför få
en konkret uttolkning, som kan vägleda nämndens verksamhet. Därför gör varje nämnd
årligen en budget somanger vad som ska åstadkommas, när i tiden det ska ske och hur
resurserna ska fördelas. Den ska ange tydliga, mätbara och målsatta indikatorer för de
verksamheter som nämnden ansvarar för. Det måste tydligt framgå vad som fordras för att
man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Budgeten ligger till grund för
verksamhetsplanerna och detaljbudgeten.
Kommunens aktiviteter eller hur resurserna används är i sig inte avgörande för om
medborgarna anser att politikerna fullgjort sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är effekterna
som är avgörande, och som budgeten måste sätta fokus på.
Nämnden kan också fastställa strategier, program, riktlinjer, planer och regler för sitt
verksamhetsområde. För nämnderna fastställs gemensamma styrdokument av
Kommunfullmäktige.
För styrelser gäller samma som för nämnder, om inte annat framgår.
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Styrdokument fastställda av förvaltningar
och bolag
Förvaltningar ska upprätta verksamhetsplaner som beskriver hur de ska nå målen och utföra
uppdragen. Planen ska innehålla nyckeltal och verksamhetsmått, samt en beskrivning av de
ekonomiska resurserna.
Förvaltningar och bolag fastställer också rutiner och arbetssätt. Dessa ska beskriva hur och
när olika händelser ska uträttas och inträffa. Det ska framgå när rutinen senast reviderades,
vem som har utarbetat den och vem som fastställt den. Förvaltningar kan också ha behov
av handböcker eller liknande.

Författningssamlingen
Utöver styrdokumenten finns ett antal dokument som har juridisk betydelse också
för medborgarna. De är samlade i författningssamlingen. Här finns reglementen för
nämnderna, administrativa gränser, lokala ordningsföreskrifter, taxor och avgifter m.m.

UPPFÖLJNINGEN
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger de
politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året.
Budgeten anger målvärden på Kommunfullmäktiges indikatorer, som utgör grunden för
nämnder och styrelsers budget. Indikatorerna är fleråriga medan ambitionsnivån revideras
varje år.
Budgeten ska konkretiseras och omsättas i praktik av nämnder och styrelser. Förvaltningar
och ledningar upprättar verksamhetsplaner och detaljbudgetar.

Budgetprocessen
Kommunstyrelsen fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är grunden för
nämndernas förslag till budget. Nämnder gör förslag på budget på verksamhetsnivå,
som skickas till Kommunfullmäktige för prövning. Förslaget är samtidigt grunden för
förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och detaljbudgetar. Kommunstyrelsen
bereder nämndernas budgetförslag inför Kommunfullmäktiges beslut i november, valår
december. Nämnderna uppdaterar sina budgetförslag efter Kommunfullmäktiges beslut
och tar egna beslut senast i december. Kommunstyrelsen fastställer nämndernas budgetar
senast i februari.
Kommunstyrelsen kan vid behandling av nämndbudgetarna justera det ekonomiska mål
som Kommunfullmäktige fastställt så att en nämnd får disponera överskott eller får krav att
täcka tidigare underskott.
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För bolagen godkänner Kommunstyrelsen budgeten för nästa år samt önskvärt läge
på längre sikt. I förekommande fall görs detta även för bolagens affärsområden.
Kommunfullmäktige godkänner bolagens finansiella mål.

Kommunbidrag
Kommunfullmäktige ger varje nämnd ett eller flera kommunbidrag. För stadsdelsnämnderna sker detta med en resursfördelningsmodell som bygger på befolkningsstrukturen
i respektive stadsdel. Nämnderna beslutar sedan om en nämndbudget som fördelar
kommunbidraget på verksamheterna. Kommunstyrelsen ger anvisningar om hur detaljerad
denna fördelning ska vara. Utifrån målområden, indikatorer samt uppdragen fastställer
nämnden sina mål för respektive verksamhet.

Uppföljning
Kommunfullmäktige följer upp sin budget vid tre tillfällen under året, tertial 1 efter april,
tertial 2 efter augusti och i årsredovisningen. Delårsbokslut upprättas i samband med
tertialrapport 2, efter augusti. Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ha fokus på
uppnådda resultat samt en avstämning av resursanvändningen. Resultat ska analyseras
utifrån vilka effekter det får i den egna verksamheten och mot helheten i Borås Stad.
Vi har följande uppföljningsrutiner:
10-dagarsuppföljning
10-dagarsuppföljningen är en kortfattad rapport från förvaltningarna till Stadskansliet
och fokuserar på avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske senast 10 dagar
in på ny månad (gäller för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november).
Uppföljningen gäller ekonomi med årsprognos och väsentliga verksamhetsmått.
Stadskansliet fastställer vilka förvaltningar som under året ska lämna denna rapport.
Månadsuppföljningar
Månadsuppföljningen är nämndens egen rapport och analys av sin ekonomi och
verksamhet med årsprognos. Rapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål
samt väsentliga verksamhetsmått. Vid befarade budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi)
ska nämnderna redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans och måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas månadsuppföljningar.
Tertialuppföljningar
Månadsuppföljningarna per april och augusti är nämndernas och bolagens rapporter till
Kommunfullmäktige; tertialuppföljningar. Kommunstyrelsen bereder och sammanställer
dem. Dessa uppföljningar, tillsammans med en analys av kommunens och bolagens
ekonomi, blir delårsrapporter till Kommunfullmäktige. Delårsrapporten per augusti
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innehåller även ett delårsbokslut för hela kommunen. I tertialuppföljningarna kan nämnderna få i uppdrag att fokusera på vissa verksamhetsområdenför en djupare analys av
ekonomi och måluppfyllelse.
Övriga uppföljningar
Under året ska också andra uppföljningar göras. Det kan vara analyser av nationella
undersökningar, egna brukarundersökningar och gemensamma styrdokument. Utifrån
resultaten kan nämnderna och bolagen även här få i uppdrag att fokusera på vissa områden
för en djupare analys och åtgärdsförlag.
Utöver detta kan nämnder ha krav på uppföljning av mål, nyckeltal och verksamhet från
lagstiftning eller myndigheter. När det är av större betydelse ska de också rapporteras till
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.
Utöver de undersökningar som kommunen deltar i eller själv genomför har nationella
myndigheter både regelbunden och riktad tillsyn i verksamheterna. Tillsynsrapporterna är
ytterligare ett underlag för att förbättra och utveckla verksamheterna.
Stadskansliet fastställer vilka centrala uppföljningar som ska göras under året.
Årsredovisning
Borås Stads årsredovisning är i första hand ett analyserande beslutsunderlag för
Kommunfullmäktige. Årsredovisningen ska
•

•
•

tillsammans med nämndernas redovisningar och revisionsberättelser ligga till grund
för Kommunfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets
förvaltning
ge Kommunfullmäktige en rättvisande bild över kommunens och bolagens samlade
finansiella ställning och utveckling
ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska
överföras till nästkommande år.

För bolagen godkänner årsstämman årsredovisningen och beviljar styrelse och vd
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Årsredovisningen ska ge information om hur nämnderna och bolagen följt
Kommunfullmäktiges inriktning, om man nått målen och genomfört uppdragen i
budgeten, samt hur resurserna använts. Kommunfullmäktige fastställer i budget vad
som ska följas upp under året och vilka nämnder och bolag som ska redovisa detta.
Uppföljningen ska fokusera på pågående och framtida utvecklingsarbete.
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Årsredovisningen ska också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling
av verksamheten. Detta ställer krav på att verksamhetsanalyserna redovisar problem,
förbättringsområden och utvecklingstendenser. Årsredovisningen ska därför också innehålla
•
•
•

analys av måluppfyllelse
omvärlds- och nulägesanalys
förslag på förbättringsområden.

Dialog
Den skriftliga styrningen och uppföljningen ska kompletteras med en tydlig och planerad
muntlig dialog. Dialog kan ske mellan politik och politik samt mellan tjänstemän och
tjänstemän. Politiken kan ta stöd av tjänstemän i sin dialog. Två etablerade former för detta
finns:
Planerings- och uppföljningssamtal – PLUPP
Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal med nämnderna
och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och
årsredovisningsprocesserna.
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas
presidium, förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadskansliet.
Planerings- och uppföljningssamtal – TUPP
Det finns även planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadskansliet och
respektive förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning. Dessa samtal kan hållas i
samband med budget eller årsredovisning, och när det finns särskild anledning.
Vi bör även eftersträva en dialog mellan Stadskansliet och förvaltningarna/bolagen
i samband med den fasta rapporteringen från nämnderna och styrelserna till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Intern kontroll
Intern kontroll är systematiska, ordnade kontroller i organisation, system, processer och
rutiner. Kontrollerna ska på en rimlig nivå säkerställa att
•
•
•
•

verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig,
tillförlitlig och tillräcklig
de regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs
möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns en god kontroll. Nämnder och styrelser
har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom respektive verksamhetsområde enligt
Kommunfullmäktiges beslut samt lagar och föreskrifter.
Nämnden/styrelsen ansvarar för att upprätta ett system för intern kontroll, och ska årligen
fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet fungerar. Stadsrevisionen
prövar årligen om nämndernas och bolagsstyrelsernas interna kontroll är tillräcklig.
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Dnr 2010/KS0545

Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Johannes Olsson

Nr 199
Överenskommelse medKommunfullmäktige
Trafikverket avseende
ombyggnad av anslutningar från väg 1771 samt
väg
1800 till Rv 42 i med
Sparsör.
Överenskommelse
Trafikverket avseende
Dnr 2010/KS0545
311
ombyggnad
av anslutningar
från väg 1771
Från
Kommunstyrelsen
samt
väg 1800 till Rv 42 i Sparsör.
Till Kommunfullmäktige
2016-10-04

Hösten 2015 tecknade Borås Stad och Trafikverket ett avtal om att genomföra en
trafikanalys avseende kapaciteten i befintlig korsning mellan Paradisvägen (väg 1800)
och Rv42. Efter genomförd trafikanalys har Trafikverket tagit fram följande förslag
till åtgärder:
1. Ombyggnation av korsningen Paradisvägen/RV42, inkl. en busshållplats
2. Ombyggnation av korsningen Vinkelvägen/Paradisvägen
3. Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Paradisvägen mellan Rv42 och Vinkelvägen, inkl. gångpassager
Kostnaden för att genomföra åtgärderna har Trafikverket beräknat till 12,1 mnkr.
Trafikverket ska enligt avtalsförslaget svara för 3 mnkr och Borås Stad för resterande
del, ca 9,1 mnkr. Ombyggnationen av korsningen Vinkelvägen/Paradisvägen är nödvändig för att komma vidare med pågående arbete med detaljplan för Paradis 1:4 m.fl.
som syftar till att skapa nya tomter för en förskola och bostäder. Denna del av kostnaderna (2,4 mnkr) ska därför belasta detta exploateringsprojekt. Resterande del av
kommunens kostnader får ses som bidrag till allmänna trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna upprättat förslag till medfinansieringsavtal där Borås Stad finansierar ca 9,1
mnkr.
2,4 mnkr ska belasta exploateringsprojektet Paradis 1:4 m.fl.(Vinkelvägen). Resterande del
ska belasta kontot för direkta bidrag till statlig infrastruktur.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Enhetschef
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Dnr 2016/KS0618

vd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Nr 200
Kommunfullmäktige
Borås Stads program för
föräldraskapsstöd
2016-09-27

Dnr 2016/KS0618

Förslag till Borås Stads program för föräldraFrån Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
skapsstöd
Borås Stads program för föräldrastöd fastställdes av Kommunfullmäktige 2013 och
ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar
Fritids- och folkhälsonämnden. Förslaget till det reviderade programmet har skickats
berörda aktörer (se remissammanställning) och inkomna synpunkter har beaktats.
I samband med revideringen av programmet har begreppet föräldrastöd genomgående ändrats till föräldraskapsstöd. Nationellt har Myndigheten för Familjerätt och
Föräldraskapsstöd tagit över föräldraskapsstödet och därmed ändrades begreppet
föräldrastöd till föräldraskapsstöd på nationell nivå.
Programmet har blivit kortare och mer koncist men har samma avsikt, förhållningssätt och ansvar som tidigare. Föräldraskapsstödet ska utformas med hänsyn till olika
gruppers behov och det nya programmet innehåller tre nya inriktningar, vilka är stöd i
parrelationen, stöd i familjetyp oavsett familjetyp samt jämställdhet i föräldraskapet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam plan. Insatserna i planen ska stödja arbetet och val av metoder.
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå
Kommunfullmäktige ett reviderat program.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads program för föräldraskapsstöd fastställs att gälla från och med 2017 till om med
2020
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för
föräldraskapsstöd
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

������ – Borås Stads hållning
���������� – rekommenderade sätt att agera
������ – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Fritidsoch folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden
och Tekniska nämnden.
Dokumentet gäller till och med 2020
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Program för
föräldraskapsstöd
Borås Stad ska genom att skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att barn och unga
mår bra. Föräldrar och familjen har stor inverkan på barnens sociala, fysiska och psykiska
hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levandsvanor de får som vuxna
Därför ska alla föräldrar erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Med föräldrar inbegriper vi
föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barns liv. Barnkonventionen ska
genomsyra arbetet. Kommunens ledning, såväl politiker som tjänstemän, måste tydligt visa
att det generella föräldraskapsstödet är viktigt.

Avsikt med det generella föräldraskapsstödet
Borås Stad ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar med barn i åldern
0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med
sina barn.
Stödet ska vara likvärdigt och långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads
olika verksamheter. En viktig del är att samarbeta med andra aktörer. Det gäller främst
Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. Den ideella och idéburna
sektorn är kompletterande aktörer.
För att uppnå detta behövs
- ett gemensamt förhållningssätt och ansvar
- varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
- delaktighet från föräldrar
- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.

��������� ���������������� ��� ������
Borås Stad utgår från att alla föräldrar vill sina barns bästa och har förmåga att vara goda
föräldrar. Kommunen arbetar för att stärka föräldrars tro på den egna förmågan, stärka
föräldrars kunskap om vad som påverkar barns hälsa samt stödja föräldrars sociala nätverk.

��� ����������������� | 3
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Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas
utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att samordna
och stödja de kommungemensamma satsningarna.

��������, ������������ ��� ������������ �����������������
Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda ett
varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning.
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens
hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna tillsammans arbetar fram den gemensamma
handlingsplanen.
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska
utformas med hänsyn till olika gruppers behov, så att alla kan ta del av det oavsett kön,
familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Föräldraskapsstödet ska bygga på
föräldrars behov och efterfrågan. Staden ska tillhandahålla sammanhållen och lättillgänglig
information om stadens föräldraskapsstöd.

Inriktning av arbetet
Borås Stad ska bibehålla och utveckla
- Mötesplatser för hela familjen
- Öppna förskolor med geografisk spridning
- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
- Former för rådgivning för föräldrar
- Generella föräldrastödsprogram
- Stöd i parrelationer
- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp
- Jämställdhet i föräldraskapet.

�������������� ����
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en
kommungemensam plan. Insatserna i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

�����������
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå
Kommunfullmäktige ett reviderat program.
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Dnr 2016/KS0356 739

Kvalitet och Utveckling
Handläggare: Anna Enochsson

Nr 201
Kommunfullmäktige
Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2016
Rapportering
av ej verkställda gynnande bi2016-			
Dnr
ståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. den 30
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
juni
2016
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och
revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2016
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Action

249

K

x

Trygghetslarm

169

M

x

Kontaktfamilj

101

M

x

Kontaktfamilj

139

K

x

Kontaktfamilj

209

K

x

Kontaktfamilj

209

M

x

Intern öppenvård

101

M

x

Intern öppenvård, Dialogcentrum

113

M

x

Dagverksamhet

203

K

x

Kontaktperson

226

K

x

Kontaktperson

147

K

x

Trygghetslarm

84

M

x

Vård och omsorgsboende 328

M

x

Vård och omsorgsboende 162

M

x

Vård och omsorgsboende 159

K

x

Vård och omsorgsboende 127

K

x

Parboende vård och om- 328
sorgsboende

K

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

IFO B o F

Stadsdelsnämnden Norr
IFO B o F
IFO Asyl
Äldreomsorgen
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2016
Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Äldreomsorgen

x

Permanent bostad

895

M

”

x

Permanent bostad

528

M

IFO B o F

x

Kontaktperson

600

M

”

x

Kontaktfamilj

654

K

”

x

Kontaktfamilj

192

M

”

x

Kontaktfamilj

140

M

”

x

Kontaktfamilj

140

K

”

x

Kontaktfamilj

132

K

”

x

Kontaktfamilj

106

M

”

x

Kontaktfamilj

106

K

x

Bostad med särskild
service

570

M

x

Bostad med särskild
service

570

K

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdelsnämnden Öster

Sociala omsorgsnämnden

Bostad (IFO)

x
x

Behandlingshem

162

M

x

Kontaktperson

91

K

x

Kontaktperson

108

K

Arbetslivsnämnden

x

B 2413

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

3 (5)

Analys
Stadsdelsövergripande
Inom IFO dominerar tre beslutsformer och som ska verkställas. Dessa beslut är; öppenvårdsinsats, placering i hem för vård eller boende och placering i familjehem. Beslut om öppenvårdsinsats är de mest frekventa besluten.
För aktuell tidpunkt är det 14 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställts inom tre månader, varav 1 beslut om tillsättande av kontaktperson, 11 beslut
om kontaktfamilj och 2 beslut om intern öppenvård. Perioden har 4 beslut färre mot
föregående period som ej verkställts inom föreskriven tid.
Inom äldreomsorgen finns 14 beslut vilket är en ökning med 7 beslut.

Stadsdelsnämnden Väster
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har två beslut som inte verkställts. Mannen med beslut om trygghetslarm är bosatt tillfälligt hos sin dotter i Borås. Han ska folkbokföra sig i Borås inom
snar framtid. Det andra ärendet är ej verkställt beslut inom 3 månader.
Barn och Familj
Barn och Familj har fem ej verkställda gynnande beslut, fyra beslut gällde kontaktfamilj och ett gällande intern öppenvård genom Dialogcentrum. Föregående kvartal
rapporterades sex ej verkställda beslut och kvartalet dessförinnan tio ej verkställda
beslut.
De barnen som väntat längst tid på att få sina beslut om kontaktfamilj verkställda är
ett syskonpar som tidigare varit familjehemsplacerade och som i samband med att
placeringen upphörde beviljades kontaktfamilj. Eftersom det är ett syskonpar är det
svårare att hitta en kontaktfamilj. Familjen har dock under beslutsperioden haft bistånd i form extern öppenvård.
Vår interna öppenvårdsverksamhet Dialogcentrum har under flera månader inte haft
någon kö. Orsaken till rapporteringen av en ej verkställd insats hos Dialogcentrum
beror på att det varit problem i att få ihop en tid mellan familjebehandlarna, socialsekreteraren samt familjen för ett uppstartsmöte.
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Två barn, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj, har under det
senaste kvartalet fått beslutet verkställt. En familj med två barn, som väntat mer än
tre månader på att få beslutet verkställt, har det senaste kvartalet återtagit sin ansökan.
Gällande dessa barn har dock IVO hos Förvaltningsrätten ansökt om utdömande av
särskild avgift på grund av dröjsmålet att verkställa insatsen.

Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Båda
gäller permanent boende där man fått flera erbjudanden men där den ena sökanden
vill vänta på ett särskilt boende och den andra inte anser sig vara i behov av insats
men ändå vill stå kvar med sin ansökan.
Barn och Familj
Barn och Familj har 8 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett
ärende gäller ansökan om kontaktperson och detta beslut har verkställts under perioden.
Sju ärenden gäller ansökan om kontaktfamilj. I ett av ärendena planeras uppstart under sommaren 2016. I ett annat fall har arbete pågått länge med att försöka rekrytera
en kontaktfamilj som matchar familjens önskemål, men det har ännu inte lett till någon framgång. I övriga sex ärenden fortgår arbetet med att hitta lämpliga kontaktfamiljer.

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har nio gynnande beslut som inte verkställts. Ett make par är beviljade vård och omsorgsboende där mannen är sökande och kvinnan medsökande. Beviljades den 2015-08-06 och har vid två tillfällen blivit erbjuden boende men tackat
nej, på grund av att de önskat en bostad med tre rum och kök och sådan bostad finns
för närvarande inte att erbjuda i kommunen.
Ett ärende gällande kontaktperson där beslut togs 2016-02-03 har man hittat en person som eventuellt kan tänka sig att åta sig uppdraget som kontaktperson.
Ett ärende gällande trygghetslarm som kan komma att uppgå i över 90 dagar innan
rapporteringstidens slut. Beställningen till verkställare är återkallad men beslutet är
inte avslutat i dokumentationssystemet.
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Ett beslut gällande vård och omsorgsboende har inte blivit verkställt på 162 dygn på
grund av att personen är så vårdkrävande att det behövs ett boende med särskilda
kunskaper och resurser. I dagsläget pågår en rekrytering av personal till ett sådant
boende.
Ett beslut gällande vård och omsorgsboende som inte är verkställt på 159 dagar där
personen blivit erbjuden boende den 28 januari 2016 men har tackat nej.
Ett beslut gällande vård och omsorgsboende som inte är verkställt på 127 dagar där
personen erbjuden plats vid två tillfällen och har tackat nej.
Barn och Familj
Barn och Familj har ett beslut om intern öppenvård som inte är verkställt.

Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid juni månads utgång fanns det två ej verkställda beslut om bostad med särskild
service. Båda personerna har tackat nej till plats på kommunens boende men accepterat plats hos extern utförare. Den externa utföraren har tillstånd för personer över 65
år. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills de båda personerna fyllt 65 år och beslut om bostad med särskild service kan verkställas.
Behandlingshem
Ett ej verkställt beslut om behandlingshem har rapporterats för första gången. Personen har genomgått en operation i juni. Planering av verkställighet pågår i samråd med
sjukvården.

Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Två ej verkställda beslut om kontaktperson enligt SoL har rapporterats andra kvartalet
2016. Båda rapporterades för första gången.
En person har tackat nej till erbjudande. För den andra personen har möte bokats vid
två tillfällen, men hen har inte kommit till mötena.
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS t.o.m. 30 juni 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2016
Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

X

Kontaktperson

114

M

X

Kontaktperson

1126

M

X

Kontaktperson

182

K

X

Kontaktperson

150

M

X

Kontaktperson

203

M

X

Kontaktperson

216

M

X

Kontaktperson

151

M

X

Kontaktperson

91

M

X

Kontaktperson

230

K

X

Kontaktperson

243

K

X

Kontaktperson

304

M

X

Kontaktperson

151

M

X

Kontaktperson

153

M

X

Kontaktperson

337

M

X

Kontaktperson

409

M

X

Korttidsvistelse

255

M

X

Korttidsvistelse

105

M

X

Korttidsvistelse

123

M

X

Korttidsvistelse

515

M

X

Korttidstillsyn

121

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2016
Nämnd

Sociala omsorgsnämnden
fortsättning
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Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

X

Daglig verksamhet

120

M

X

Daglig verksamhet

390

K

X

Daglig verksamhet

114

K

X

Daglig verksamhet

100

M

X

Daglig verksamhet

263

M

X

Daglig verksamhet

206

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

773

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

121

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

578

K

X

Bostad med särskild service för vuxna

147

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

629

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

623

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

184

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

210

K

X

Bostad med särskild service för vuxna

442

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

184

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

160

K
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Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades 18 beslut som ej verkställda.
Av dessa rapporterades nio beslut för första gången. Två beslut är ej verkställda gynnande beslut och sju beslut har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet
2015. En person har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Av dessa rapporterades två beslut för
första gången. Den andra personen har blivit erbjuden plats men ännu inte lämnat
svar. En person har tackat nej till erbjudande.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades fyra beslut som ej verkställda. Tre av besluten
rapporterades för första gången.
För en person vill dennes gode man ha kvar beslutet för att eventuellt få prova en ny
verksamhet som kommer att startas i augusti 2016.
En deltagare har nyligen flyttat och familjen har valt att vänta med arbete. Deltagaren
har varit på ett besök och kommer troligen att börja arbeta inom kort.
En person har tackat nej till erbjudande.
En deltagare går inte att nå, oklart om hen har börjat på skola 50 %.
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Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Sju beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Två av besluten
har fått avbrott i verkställigheten. Ett av besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Fyra personer har tackat nej till erbjudande, varav en person erbjudits fem olika
LSS-boenden. Beslut har heller inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit
lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas
behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Stadskansliet
Handläggare:
Louise Streiby
Pelle Pellby
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Dnr 2015/KS0657

Nr 202
Kommunfullmäktige
Justering av nämndreglementen i Borås Stad
2016-10-13

Dnr 2015/KS0657 003

Från
Kommunstyrelsen
Förslag
till justering
Till Kommunfullmäktige

av nämndreglementen i Borås Stad

I anledning av beslutad ny nämndorganisation beslutade Kommunfullmäktige den
2016-03-17, § 85, att fastställa justerade och delvis nya reglementen fr.o.m. 2017-0101. Härefter har ytterligare något behov av justering upptäckts och i något fall har de
tidigare berörda och tillfrågade remissinstanserna kommit med nya synpunkter som
medför behov av justering av vissa reglementen för dokumentens korrekthet.
Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Ändringar/justeringar föreslås i följande reglementen:
Kommunstyrelsens reglemente
Lokalförsörjningsnämndens reglemente
Förskolenämndens reglemente
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
Individ- och Familjeomsorgsnämndens reglemente
Miljö- och konsumentnämndens reglemente
I bilagda reglementen framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är markerade
genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad text, som anger
bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns beskrivet, med
rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår med hänsyn till
inaktualitet.
Kommunstyrelsens och Lokalförsörjningens reglementen
I budgeten för 2016 beslutade Kommunfullmäktige om införandet av ett
kunskapscentrum för säkerhetsfrågor och gav Kommunstyrelsen i uppdrag att införa
ett sådant center. Efter att en genomförd utredning om att skapa ett Centrum för
kunskap och säkerhet i Borås, CKS, gav Kommunstyrelsen, vid sammanträde 201601-25, § 41, kommunchefen i uppdrag att införa sådant center vid Stadskansliet.
Centret för kunskap och säkerhet har nu inrättats under år 2016 på Stadskansliet
direkt under kommunchefen. Utredningen föreslår vidare att, som en konsekvens av
inrättandet av kunskapscentrat, föra över uppgiften att ansvara för Borås Stads
säkerhetsarbete och försäkringsskydd till Kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade, vid sammanträde den 17 mars 2016, att de strategiska
och kommunövergripande frågorna inom kost, lokalvård- och vaktmästeri överförs
till Kommunstyrelsen den 1 januari 2017. Av Lokalförsörjningsnämndens reglemente
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E-POST
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§2, tredje att-satsen från slutet, framgår att denna uppgift vad gäller
kommunövergripande lokalvård inte justerats bort, vilket föreslås nu.
Förslagen till justeringar av Kommunstyrelsens reglemente framgår av bilaga 1.
Motsvarande uppgift har strukits i Lokalförsörjningsnämndens reglemente. bilaga 2
Förskolenämndens reglemente
Av reglementet för Borås Stads Förskolenämnd (antaget av KF 2016-03-17), framgår
att nämndens ansvarsområde för förskolan och pedagogisk omsorg avser barn i
åldrarna ett till fem år(reglementet§1). Av Kommunfullmäktiges antagna regler och
villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från år 2001, framgår dock att
med förskola avses pedagogisk verksamhet för barn från 6 månaders ålder. Vid vilken
ålder ansvaret för respektive insats upphör framgår av skollagen. Remissinstans
önskar nu även komplettera den aktuella meningen med ordet ”annan” pedagogisk
omsorg. Uttrycket är hämtat från skollagen och förtydligar att omsorgen inbegriper
den omsorg som erbjuds istället för förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg
under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förslag till ändringarna framgår
av bilaga 3.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente
Utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka bedrivit Elevhemmet Sollundavägen
4, som utgör bostad med särskild service för ungdomar jämlikt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Boendet är avsett för personer som går på
särskolegymnasiet. LSS-handläggare inom annan nämnd beslutar om bistånd till
boendet och utbildningsnämnden bedriver verksamheten på elevhemmet.
Utbildningsnämndens reglemente har inte tidigare kompletterats med uppgiften att
driva elevhemmet och den nya nämndens reglemente föreslås nu kompletteras med
uppgiften att driva elevhem. Förslag till ändringarna framgår av bilaga 4.
Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente
Nämnden föreslås, vad beträffar utsatta EU-medborgare som vistas i kommunen,
fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om
socialnämndens uppgifter. Ansvaret innefattar ej uppgifter som rör ekonomiskt
bistånd, som åvilar annan nämnd. Förslag till tillägget framgår av bilaga 5.
Miljö- och konsumentnämndens reglemente
I samband med att Kommunfullmäktige under hösten 2015 antog ett för samtliga
nämnder i Borås Stad nytt gemensamt reglemente, gjordes även en smärre översyn av
samtliga nämndreglementen. Vad gäller reglementet för Miljö- och
konsumentnämnden fanns behov av en större översyn då reglementet framstod som
något ostrukturellt och otydligt. Sålunda föreslås ett justerat reglemente för Miljö- och
konsumentnämnden. Innehållet är till största delen den samma som i nuvarande
reglemente, men strukturen och tydligheten är större. När det gäller nämndens
uppdrag under § 2, har texten kring flera av uppgifterna redigerats för harmonisering
på så sätt att orden ”fullgöra kommunens uppdrag enligt…” använts i de
sammanhang där det passat.
En ny tillsynsuppgift föreslås dock tillföras Miljö- och konsumentnämndens
ansvarsområde. Lag om förordning om sprängämnesprekursorer gäller i Sverige från
den 2 december 2014. Lagstiftningen har sin grund i EU-förordningen om saluföring
och användning av sprängämnesprekursorer. Sprängämnesprekursorer är kemiska
ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen
kan användas för tillverkning av sprängämnen. För att en privatperson ska få
förvärva, införa, inneha och använda väteperoxid, nitrometan och salpetersyra och
blandningar av sådana ämnen krävs tillstånd över vissa koncentrationer. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap är den centrala och tillståndsgivande myndigheten
B 2422

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

3

och kommunen ska ansvara till tillsynen. Denna tillsyn bör lämpligen läggas på Miljöoch konsumentnämnden. Lagen om sprängämnesprekursorer ger kommunen rätt att
ta ut avgift för tillsynen. Kommunens beslut om kommunala taxor behöver
kompletteras med denna avgiftsrätt. Förslag om sistnämnda komplettering tas upp i
ett annat ärende. Förslag till ändringarna i nämndens reglemente framgår av bilaga 6.
Förslag på justeringar och kompletteringar i reglementen har skickats ut för
synpunkter till respektive förvaltning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta kompletteringar i
följande reglementen i enlighet med upprättade förslag:
Reglemente för Kommunstyrelsen
Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd
Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Reglemente för Borås Stads Individ- och familjeomsorgsnämnd
Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef
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Reglemente för Kommunstyrelsen
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts
på annan nämnd (Delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter
3§
Styrelsens ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
Kommunal författningssamling för Borås 2017
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämndpresidierna.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handläggas ska beredas.
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;
 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivar-politik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 informationsverksamhet
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.
 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd.
Uppgiften är överflyttad från Lokalförsörjningsnämndens reglemente, § 2.
Företag och stiftelser
4§

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18
b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
4. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och föreKommunal författningssamling för Borås 2017
B 2425

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

Reglemente för Kommunstyrelsen
010:13
tagsledningarna,
5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
7. Årligen godkänna bolagens budgetar och finansiering.
Kommunalförbund
5§

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
Avfallshantering
6§

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden skall ha enligt
kommunens renhållningsordning.
Ekonomi och medelsförvaltning
7§

Styrelsen ska
1. I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapport i
enlighet med lagen om kommunal redovisning,
5. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ge anvisningar om attest och utanordning,
7. strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara
kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
8§

Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna.
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
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direktiv,
6. varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige, en
återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till Kommunstyrelsen och till övriga
nämnder samt en redovisning av de e-petitioner som inkommit till kommunen.
Delegering från fullmäktige
9§

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

Ekonomi

1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer
som fullmäktige fastställt,
2. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,
3. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om betalning
eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,
4. Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten.
Personal och utvecklingsfrågor

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare och har därvid bland annat;
1. att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet,
2. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten
enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
3. att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och genom
kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. att besluta om stridsåtgärd,
5. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
6. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt utfärda
anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
7. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen
8. utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar, med undantag av chef för revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex månader,
9. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,
10. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetensförsörjning,
ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och
jämställdhetsfrågor,
11. leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska frågor.
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta innebär att Kommunstyrelsen bl.a.
1. samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt
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bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,
2. är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp och
utvecklas.
Fastighetsfrågor

Kommunstyrelsen ska
1. se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas,
2. ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,
3. besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd
anslagsram och övriga villkor,
4. vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt
annan nämnd
5. handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader
6. att med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens
tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra markområden
som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för
allmän väg (med avyttring jämställs i hör aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)
7. företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast egendom
och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och tomträttsavtal, i den
mån det inte ankommer på annan nämnd,
8. vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska anmälas till
kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,
9. att hantera kommunens tomtkö.
Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.
Övrigt

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
10 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Krisledningsnämnd
11 §

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
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Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
12 §

Styrelsen ska
1. vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),
2. ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
3. besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa
officiella beteckningar
4. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
5. ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.
Kommunstyrelsens arbetsformer

För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.
Sammansättning
13 §

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.
Kommunalråd
14 §

I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod samt
beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja samverkan mellan
Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beredning
15 §

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.
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Reglemente för Kommunstyrelsen
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts
på annan nämnd (Delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter
3§
Styrelsens ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämndpresidierna.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handläggas ska beredas.
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;
 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivar-politik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 informationsverksamhet
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.
 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd.
Företag och stiftelser
4§

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18
b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
4. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och företagsledningarna,
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5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
7. Årligen godkänna bolagens budgetar och finansiering.
Kommunalförbund
5§

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
Avfallshantering
6§

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden skall ha enligt
kommunens renhållningsordning.
Ekonomi och medelsförvaltning
7§

Styrelsen ska
1. I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapport i
enlighet med lagen om kommunal redovisning,
5. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ge anvisningar om attest och utanordning,
7. strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara
kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
8§

Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna.
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
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6. varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige, en
återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till Kommunstyrelsen och till övriga
nämnder samt en redovisning av de e-petitioner som inkommit till kommunen.
Delegering från fullmäktige
9§

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

Ekonomi

1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer
som fullmäktige fastställt,
2. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,
3. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om betalning
eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,
4. Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten.
Personal och utvecklingsfrågor

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare och har därvid bland annat;
1. att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet,
2. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten
enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
3. att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och genom
kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. att besluta om stridsåtgärd,
5. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
6. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt utfärda
anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
7. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen
8. utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar, med undantag av chef för revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex månader,
9. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,
10. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetensförsörjning,
ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och
jämställdhetsfrågor,
11. leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska frågor.
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta innebär att Kommunstyrelsen bl.a.
1. samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,
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2. är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp och
utvecklas.
Fastighetsfrågor

Kommunstyrelsen ska
1. se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas,
2. ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,
3. besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd
anslagsram och övriga villkor,
4. vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt
annan nämnd
5. handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader
6. att med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens
tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra markområden
som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för
allmän väg (med avyttring jämställs i hör aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)
7. företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast egendom
och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och tomträttsavtal, i den
mån det inte ankommer på annan nämnd,
8. vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska anmälas till
kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,
9. att hantera kommunens tomtkö.
Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.
Övrigt

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
10 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Krisledningsnämnd
11 §

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
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Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
12 §

Styrelsen ska
1. vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),
2. ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
3. besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa
officiella beteckningar
4. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
5. ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.
Kommunstyrelsens arbetsformer

För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.
Sammansättning
13 §

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.
Kommunalråd
14 §

I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod samt
beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja samverkan mellan
Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beredning
15 §

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.
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Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2015-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva
lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.
• Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden till huvuduppgift att
svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid nyoch ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet.
• Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om anslag
för byggnationens genomförande.
• Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och anläggningar nämnden förvaltar.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger
det skall Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för
att pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som är långsiktiga
och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med investeringar,
att i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet,
att evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,
att besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken,
att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar,

Kommunal författningssamling för Borås 2015
B 2436

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden

200:2

att inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa
avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess
rätt,
att efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt
hyres- och investeringsberäkningar,
att inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag,
att ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad,
att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd,

uppgiften förs till Kommunstyrelsen §3

att ansvara för stadens kommunövergripande lokalvård, uppgiften är överförd till kommunstyrelsen §3
att andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för
godkännande.
att i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom
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Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr o m 2015-08-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva
lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.
• Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden till huvuduppgift att
svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid nyoch ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet.
• Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om anslag
för byggnationens genomförande.
• Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och anläggningar nämnden förvaltar.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger
det skall Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för
att pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som är långsiktiga
och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med investeringar,
att i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet,
att evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,
att besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken,
att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar,
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att inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa
avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess
rätt,
att efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt
hyres- och investeringsberäkningar,
att inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag,
att ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad,
att ansvara för stadens kommunövergripande lokalvård,
att andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för
godkännande.
att

i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom
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Reglemente för Borås Stads förskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna ett till fem
år 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen.
Uppgifterna om de åldrar som Förskolenämnden ansvarar för är sedan tidigare överflyttade från SDNs
reglemente § 1. Kommunfullmäktige har dock sedan tidigare (år 2001) beslutat att insatserna ska erbjudas
fr. o m 6 månaders ålder. Detta har inte förts in i reglementet och bristen uppmärksammades inte heller
inför KFs beslut om reglemente för Förskolenämnden den 17 mars 2016. Vid vilken ålder ansvaret för
respektive insats upphör framgår av skollagen. Andra meningen har kompletterats med ordet ”annan”
pedagogisk omsorg. Uttrycket är hämtat från skollagen och förtydligar att omsorgen inbegriper den
omsorg som erbjuds istället för förskola, öppen förskola och omsorg under den tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
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Reglemente för Borås Stads Förskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader
och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
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Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom
yrkeshögskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinriktad utbildning,
 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter,
 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret,
 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar.
 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade).
Trots att uppgiften att driva elevhem varit en uppgift för Utbildningsnämnden och denna nämnds
reglemente inte tidigare kompletterats med uppgiften. Den nya Gymnasie- och
utbildningsnämndens reglemente föreslås nu kompletteras med denna uppgift.
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Reglemente för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

600:1

Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom
yrkeshögskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinriktad utbildning,
 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter,
 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret,
 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar.
 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade).
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Reglemente för Individ- och Familjeomsorgsnämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads Individ och
Familjeomsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården inom
sitt område.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning.
I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter rörande
ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. Stycket är nytt och markerar vilken nämnd som
ansvarar för uppgifter som rör utsatta EU-medborgare. Frågor rörande ekonomiskt bistånd till den
enskilde hanteras dock av arbetslivsnämnden.
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Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden

700:3

Reglemente för Borås Stads Individ och
familjeomsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och vad som
i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
Kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården inom
sitt område.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning.
I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter rörande
ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd.
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20. Ej nytt datum då endast smärre justeringar gjorts och endast en
ändring i sak föreslås.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Nämndens skall också inom ramen för bestämmelserna i 1 kap 4 § kommunallagen främja och samordna
konsumentintressena inom kommunen. Otydlighet i skrivningen. Istället föreslås att nämnden får ett
tydligt uppdrag.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budgetoch skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen, Uppgiften
är inte ny, utan förtydligar endast uppgifter som nämnden ansvarar för redan idag.

2.

svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning,

3.

ansvara för Fullgöra kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, Text som
specificerar uppgifterna struken. Ej nödvändig.

4.

svara för tillsyn enligt §§ 2 och 4 tobakslagen där försäljning av tobak inte sker, Punkt 4 och 5
läggs samman. Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen

5.

utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak, Punkt 4 och 5 läggs samman.

6.

utöva Fullgöra kommunens uppgifter kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel, Laghänvisningen är inte nödvändig och stryks för att bli hållbar över tid.

7.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Uppgifterna att
utöva tillsyn enligt strålskyddslagen och enligt lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara
drivmedel är inte nya, utan förtydligar endast uppgifter som nämnden ansvarar för redan idag.
Uppgiften att utöva tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer är ny.

8.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa. Uppgiften är inte ny, utan förtydligar endast uppgifter som nämnden ansvarar för redan
idag.

att

svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, Flyttat till § 3, p 1

att

följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och
bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen, Flyttat till § 3, p3
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att

medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, Flyttat till § 3, p 4

att

svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, Flyttat § 3 , p 2

att

genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom
allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och
konsumentfrågor inom kommunen,

att

enligt skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer samt vara behjälplig under hela skuldsaneringsförfarandet, Meningen stryks. Uppgiften framgår av § 1 sista
stycket.

att

lämna enskilda konsumenter vägledning i allmänna konsumentfrågor samt bistå dem vid
reklamationsförfaranden. Meningen stryks. Uppgiften framgår av § 1 sista stycket.

§ 3 Övrigt

Ny rubrik för att markera skillnad i uppgifternas art.

Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, Från § 2.
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,Från § 2
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och
bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen, Från § 2
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, Från § 2
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän information
skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor inom
kommunen. Från § 2
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

A
H

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budget- och
skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen

2.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen,

3.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen,

4.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

5.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,

6.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa,

7.

Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning.

§ 3 Övrigt

Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor
inom kommunen.

PO
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Dnr 2015/KS0753

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 203
Utredning av förutsättningarna för att återinföra
Utredning av förutsättningarna
för att återinfamiljedaghem
i Borås Stad; Redovisning
av uppdrag
föra familjedaghem
i Borås Stad; Redovisning
2016-09-27		
Dnr 2015/KS0753/710
avKommunstyrelsen
uppdrag
Från
Till Kommunfullmäktige

Ärendet

Stadsdelsnämnden Norr fick i budget 2015 uppdraget att utreda förutsättningarna för
att återinföra familjedaghem i Borås Stad. Nämnden har lämnat redovisning enligt
bilaga1.
Kommunstyrelsen behandlade redovisningen vid sitt sammanträde 2016-04-11, § 168.
Av beslutsunderlaget framgår det att ärendet behandlas i samband med årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.
Vid sammanträdet lämnade Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) ett alternativt beslutsförslag, om att
utredningen ytterligare skulle fördjupas med att belysa föräldraperspektivet samt hur
situationen med familjedaghem ser ut i hur Västerås och hur de lyckats så väl med sin
verksamhet. Yrkandet bifölls ej av Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 107 att "Årsredovisning 2015 justeras i följande avsnitt; 1. d) Det sjätte uppdraget på sidan 32 (SDN Norr ang familjedaghem) ska ej avslutas, eftersom utredningen ej presenterats för Kommunfullmäktige
Ärendet återremitterades därmed till Stadsdelsnämnden Norr.
Nämnden har lämnat kompletterande redovisning enligt bilaga 2. I redovisningen har
hänsyn tagits till önskemålen i det alternativa förslaget.
Kommunstyrelsens övervägande

Av Stadsdelsnämndens Norr kompletterande utredning framgår det bland annat av
intervjuerna som Stadsdelsförvaltningens utredare genomfört, att föräldrar till de
yngre barnen är de mest positiva till pedagogisk omsorg1, och att de också påtalar
vikten av pedagogisk utbildning hos den som tar hand om deras barn. Flera uttrycker
även att det är viktigt att följa förskolans läroplan. Även föräldrar med äldre förskolebarn betonar vikten av läroplanen och att personalen har adekvat utbildning. Flertalet
1 Begreppet ”familjedaghem” benämns numera ”pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem”. Begreppet ”pedagogisk omsorg” infördes i Skollagen 2010.

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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för att utöka
antalet familjedaghem i Borås
Stads regi.
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Mot beslutet reserverade sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson
(L),tillMarie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Ärendet läggs
handlingarna.
Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.
Mot beslutet reserverade sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
KOMMUNSTYRELSEN
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.
Malin
Carlsson
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunalråd
Malin Carlsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Utredning av förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad; Redovisning av
uppdrag






För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Utredning av förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad; Redovisning av
uppdrag
Ärendet

Stadsdelsnämnden Norr fick i budget 2015 uppdraget att utreda förutsättningarna för att
återinföra familjedaghem i Borås Stad. Nämnden har lämnat redovisning enligt bilaga1.
Kommunstyrelsen behandlade redovisningen vid sitt sammanträde 2016-04-11, § 168. Av
beslutsunderlaget framgår det att ärendet behandlas i samband med årsredovisningen.
Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.
Vid sammanträdet lämnade Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) ett alternativt beslutsförslag, om att
utredningen ytterligare skulle fördjupas med att belysa föräldraperspektivet samt hur
situationen med familjedaghem ser ut i hur Västerås och hur de lyckats så väl med sin
verksamhet. Yrkandet bifölls ej av Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 § 107 att "Årsredovisning 2015 justeras i följande
avsnitt; 1. d) Det sjätte uppdraget på sidan 32 (SDN Norr ang familjedaghem) ska ej avslutas,
eftersom utredningen ej presenterats för Kommunfullmäktige
Ärendet återremitterades därmed till Stadsdelsnämnden Norr.
Nämnden har lämnat kompletterande redovisning enligt bilaga 2. I redovisningen har hänsyn
tagits till önskemålen i det alternativa förslaget.
Kommunstyrelsens övervägande

Av Stadsdelsnämndens Norr kompletterande utredning framgår det bland annat av
intervjuerna som Stadsdelsförvaltningens utredare genomfört, att föräldrar till de yngre barnen
är de mest positiva till pedagogisk omsorg1, och att de också påtalar vikten av pedagogisk
utbildning hos den som tar hand om deras barn. Flera uttrycker även att det är viktigt att följa
förskolans läroplan. Även föräldrar med äldre förskolebarn betonar vikten av läroplanen och
att personalen har adekvat utbildning. Flertalet intervjuade föräldrar önskar mindre
barngrupper, men är inte beredda att kompromissa med den pedagogiska kvaliteten.
Av utredningen, bilaga 1, framgår det att förskolans läroplan inte är styrande för den
pedagogiska omsorgen (familjedaghem), utan endast vägledande. Skollagen ställer inte heller
några krav på att personalen ska ha pedagogisk utbildning. Utredaren konstaterar också att
intervjuade chefer angett att efterfrågan på pedagogisk omsorg i Borås är liten.
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Utredningen belyser även svårigheter att rekrytera dagbarnvårdare2, organisatoriska
svårigheter samt svårigheten att säkerställa den pedagogiska kvaliteten i verksamheten.
Kommunstyrelsen är medveten om att de finns föräldrar som av olika skäl efterfrågar
pedagogisk omsorg, även om efterfrågan enligt uppgift är liten. I Borås finns tre privata
aktörer som bedriver enskild pedagogisk omsorg samt en kommunalt anställd dagbarnvårdare.
Borås Stad ska erbjuda en välfärd som är anpassad efter vad som efterfrågas. Därför är det
viktigt att kommunen skapar förutsättningar för kommunala dagbarnvårdare, eftersom
utredningen ger vid handen att det finns en efterfrågan.
I skollagens 25 kapitel 2 § anges: Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller
fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.
Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.
Borås Stad har alltså redan idag skyldighet att erbjuda pedagogisk omsorg. För att det ska
finnas reell valfrihet krävs att Borås Stad skapar förutsättningar för pedagogisk omsorg.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta




KOMMUNSTYRELSEN
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Utredning av förutsättningarna för att
återinföra familjedaghem i Borås Stad Återremiss
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden Norr fick i budget 2015 uppdraget att utreda
förutsättningarna för att återinföra familjedaghem. Skolverket använder sig
av begreppet pedagogisk omsorg och detta begrepp används därför i den
framtagna rapporten och remissvaret istället för familjedaghem.
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten och återremitterade
2016-04-28 (§107) frågan för att fördjupa utredningen utifrån
föräldraperspektiv, hur den i Västerås fungerande omsorgen är organiserad
samt redovisa resultat från tidigare studier.
Bilagd rapport ”Kompletterande utredning av förutsättningarna för att
återinföra pedagogisk omsorg” har tagits fram av Emma Dahl,
utvecklingsledare på Utvecklingsenheten. Av rapporten framgår att det
saknas tidigare studier av området men att Skolinspektionen just i maj 2016
utgivit en rapport om denna verksamhet, som en del i inspektionens
uppdrag att granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Denna
sammanfattas i rapporten där fördelar och nackdelar framgår och råd för en
väl fungerande verksamhet ges.
Två kommuner med fungerande pedagogisk omsorg har närmare granskats
och resultatet redovisas. Utöver den efterfrågande kommunen Västerås även
Sundsvall.
Kvalitativa intervjuer med 30 föräldrar till barn i olika åldersgrupper i Borås
har genomförts och analyserats.
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Sammanfattningsvis framgår att det går att bedriva pedagogisk omsorg av
god kvalitet under förutsättning att det finns tillgång till lämplig personal, att
denna arbetsleds professionellt och att verksamheten organiseras så att flera
dagbarnvårdare samarbetar delvis i gemensamma lokaler. Det finns en hel
del risker med verksamheten som måste beaktas. Föräldrar lockas av tanken
på en liten barngrupp, men framhåller att de önskar en läroplansstyrd
pedagogisk verksamhet med högskoleutbildad personal, vilket inte är
grundtanken med pedagogisk omsorg.
Det senaste året har efterfrågan på pedagogisk omsorg sjunkit i Borås. Ett
av de privata företagen lägger ner sin verksamhet till hösten och ett som
planerade att starta har inte gjort det.
Områdeschefer för Förskola och områdeschef för Kommungemensam
Förskola och Skola föreslår utifrån rapporten och det faktum att efterfrågan
sjunkit det senaste året att inte verka aktivt för att återuppbygga en
kommunal pedagogisk omsorg utan avvakta en eventuell ökning av
efterfrågan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn ges bäst förutsättningar genom fortsatt utbyggnad av förskolan
framför återinförandet av pedagogisk omsorg.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.
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Omvärldsperspektiv

Två likvärdiga kommuners pedagogiska omsorg redovisas i rapporten.
Skolinspektionens rapport Skolinspektionen (2016) Barnens lärande i
pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar ligger till grund
för rapporten.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-08-22.

Remissinstans

Bilagd rapport har skickats till områdeschefer för förskolan för
genomläsning.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Anna Stenström
Tf Stadsdelschef
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Komplettering till utredning
av förutsättningar för
pedagogisk omsorg i Borås
Stad
- Föräldrars uppfattningar av pedagogisk omsorg,
samt framgångsfaktorer och hinder för denna
verksamhet

Utvecklingsenheten
Kommungemensam Förskola och Skola
2016-06-14
1
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Komplettering till utredning av förutsättningarna för ett
återinförande av dagbarnvårdare i Borås Stad
Bakgrund
Sammanfattning av den tidigare utredningen
I september 2015 gjorde Utvecklingsenheten för Kommungemensam Förskola och Skola i Borås
Stad en utredning av förutsättningarna för ett återinförande av dagbarnvårdare/pedagogisk
omsorg i kommunen. Rapporten byggde på intervjuer med områdeschefer för förskola, en
tidigare chef för dagbarnvårdare, samt en nuvarande förskolechef utifrån följande
frågeställningar:
•
•
•
•
•

Hur många dagbarnvårdare finns i kommunen i dagsläget? Hur många barn är placerade i
familjedaghem?
Hur stor är efterfrågan?
Vilka hinder och möjligheter finns för ett återinförande av dagbarnvårdare i kommunen?
Hur skulle arbetsvillkoren kunna se ut för dagbarnvårdare, t.ex. gällande arbetstider och
antal barn?
Vilka personalförutsättningar finns?

Utöver ovan nämnda intervjuer gjordes en omvärldsbevakning för att få inblick i hur andra
kommuner i Borås storlek bedriver kommunal pedagogisk omsorg. I omvärldsbevakningen
intervjuades ett antal chefer för denna typ av verksamhet i andra, storleksmässigt jämförbara,
kommuner.
Rapporten Utredning av förutsättningarna för att återinföra familjedaghem i Borås Stad1 inleddes med en
beskrivning av innebörden av pedagogisk omsorg, hur kommunens ansvar ser ut, samt en
nulägesbeskrivning. Därefter beskrevs kommunens fristående pedagogiska omsorg, följt av andra
kommuners verksamheter. På detta följde dessutom en beskrivning av arbetstidsavtal, lokalt avtal
och efterfrågan i kommunen. Rapporten avslutades sedan med slutsatser.
Den tidigare utredningen visade att samtliga intervjuade chefer i Borås var kritiska till ett
återinförande av dagbarnvårdare. Skälen till det var främst pedagogiska, men även andra aspekter
som ekonomi, risker, arbetsförhållanden och arbetstider lyftes. Cheferna påpekade också att
efterfrågan på pedagogisk omsorg är väldigt liten.
Omvärldsbevakningen visade att Västerås har 32 verksamma dagbarnvårdare, som arbetar med
barnen i hemmiljö. Arbetslagen har tillgång till gemensamma lokaler och det finns ”vikariedagbarnvårdare”. Det genomsnittliga antalet barn per dagbarnvårdare är i Västerås 4-5.
Öppettiderna för Västerås pedagogiska omsorg är kl. 6-18 och dagbarnvårdarna arbetar 40
timmar i veckan. Det faktum att de flesta barn har en vistelsetid på mer än 40 timmar per vecka
löses genom att dagbarnvårdarna har en ledig dag i veckan, då barnen vistas hos sin ”vikarie-

1

Utvecklingsenheten för kommungemensam förskola och skola, september, 2015
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dagbarnvårdare”. Under arbetsdagarna har dagbarnvårdarna oftast inte möjlighet att ta ut någon
rast.
Den intervjuade förskolechefen i Huddinge berättade om en tuff arbetssituation för
dagbarnvårdare och svårigheter att rekrytera till denna verksamhet. Eftersom arbetstidsavtalet på
40 timmar per vecka måste hållas och arbetstiden är 10 timmar om dagen fylls veckoarbetstiden
på fyra dagar, och dagbarnvårdaren behöver därmed vara ledig den femte dagen, vilket leder till
mycket arbete med att ordna med vikarie. Vikarien i sin tur behöver också vara ledig en dag i
veckan, vilket resulterar i barngrupper på 7-8 barn. Enligt verksamhetschefen i Huddinge är den
pedagogiska omsorgen en väldigt kostsam verksamhet. Dessutom berättar hon att efterfrågan har
minskat och är i nuläget väldigt liten, då föräldrar idag i stället önskar förskolor.
I Sundsvall finns sex kommunala dagbarnvårdare som arbetar i de egna hemmen tre dagar i
veckan och i en gemensam lokal två dagar; måndagar och fredagar. Beroende på antalet
arbetstimmar dagbarnvårdarna har tisdag-torsdag, och därmed hur många timmar som återstår av
arbetsveckans 40 timmar, arbetar de antingen måndag, fredag eller både och, i den gemensamma
lokalen. Enligt den intervjuade förskolechefen i Sundsvall kräver detta upplägg att det finns ett
antal dagbarnvårdare som samarbetar kring arbetstiderna. Chefen för Sundsvalls dagbarnvårdare
är även förskolechef och anordnar gemensam APT och kompetensutveckling för dagbarnvårdare
och förskollärare. Hon menar att förutsättningar för pedagogisk omsorg är ett samarbete med
förskolan, men även möjligheten att kunna stänga verksamheten ibland, exempelvis för att kunna
åka på familjedaghemskonferens. Om dagbarnvårdarna är få uppstår ett stort hinder för att få
ihop verksamheten, enligt förskolechefen i Sundsvall. Dessutom kan det finnas svårigheter i
samband med rekryteringen eftersom det är betydligt fler aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering
av dagbarnvårdare jämfört med förskollärare, som till exempel säkerhetsaspekter, samt bostadens
utformning och placering.
I Umeå lades verksamheten med kommunala dagbarnvårdare ner för drygt tre år sedan på grund
av minskad efterfrågan från föräldrar, men även för att kommunen upplevde ett stort problem då
föräldrar önskade en speciell person, vilket av förklarliga skäl inte var möjligt. Det blev ett val av
person och om familjen inte fick den personen valde föräldrarna att ta en förskoleplats istället.
Det ledde till att en dagbarnvårdare kunde ha två barn medan en annan hade en kö på tolv barn.
Konsekvensen blev att kommunen fick säga upp personal, utifrån senast anställda. De som blev
kvar var inte de mest efterfrågade och därmed minskade efterfrågan ännu mer. Förskolechefen i
Umeå betonade i intervjun att barn är betydligt mer utelämnade hos en person som arbetar
ensam med barnen i hemmet, jämfört med på förskolor där flera personer arbetar, vilka dessutom
har en pedagogisk utbildning, till skillnad från dagbarnvårdare som ofta saknar utbildning.

Återremittering
Kommunfullmäktige har 2016-04-28 beslutat att återremittera ärendet för en fördjupad utredning
kring föräldraperspektivet, samt tidigare studier på området för att urskilja vad som har fungerat
och inte har fungerat i verksamheter för pedagogisk omsorg.
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Denna rapport bör ses som ett komplement till Utredning av förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad2 med syftet att ge en djupare bild av ovanstående delar.

Syfte, metod, frågeställningar och upplägg
Syftet med denna rapport är att utifrån Kommunstyrelsens önskemål komplettera den tidigare
utredningen av förutsättningarna för ett återinförande av pedagogisk omsorg i Borås Stad med en
fördjupning kring föräldraperspektivet, tidigare studier av pedagogisk omsorg, samt upplägget i
de kommuner som lyckas med familjedaghem.
Denna utredning strävar efter en fördjupad förståelse för föräldrars uppfattningar av pedagogisk
omsorg som ett alternativ till förskola. För att få så uttömmande svar som möjligt och för att få
syn på föräldrars uppfattningar och erfarenheter har kartläggningen genomförts i form av
kvalitativa intervjuer med 30 föräldrar. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i att föräldrarnas syn
på barnomsorg skulle kunna variera bland annat beroende på barnets ålder och består därför av
slumpmässigt utvalda föräldrar bosatta i olika områden i Borås Stad med barn födda 2013, 2014,
2015 (10 föräldrar från varje åldersgrupp).
Syftet med denna utökade utredning är bland annat att undersöka föräldrars uppfattningar. Valet
av kvalitativa intervjuer grundas i vår uppfattning av att svaren på frågan om pedagogisk omsorg
kan vara mångdimensionella och innefatta flera olika infallsvinklar och aspekter som kan fångas
genom följdfrågor i ett samtal, men däremot skulle kunna vara svåra att få syn på genom
exempelvis enkäter. Förhoppningen har varit att i de kvalitativa intervjuerna få en så bred bild
som möjligt av föräldrarnas uppfattningar i frågan.
En nackdel med kvalitativa intervjuer skulle kunna vara att inte samtliga föräldrar tillfrågas, utan
ett mindre antal slumpmässigt utvalda. Om metoden istället skulle innefatta enkäter till alla
kommunens föräldrar skulle betydligt fler föräldrar kunna nås, men med en stor risk för en låg
andel svaranden, samt en svårighet i synliggörandet av den tänkbara komplexiteten i frågan.
Dessutom har vi bedömt att tidsaspekten utgjort ett hinder för att få in ett tillräckligt stort och
tillförlitligt underlag genom enkäter.
Kvalitativa intervjuer har sin utgångspunkt i frågeområden. Frågornas exakta utformning kan
variera mellan olika intervjuer beroende på informanternas svar och vilka aspekter som tas upp.
Intervjuerna har utgått från följande huvudfrågor:
•
•

Vilka aspekter är viktigast för dig i valet av barnomsorg?
Om det funnits kommunalt anställda dagbarnvårdare, skulle det vara ett alternativ för dig?
Varför/varför inte?

Utöver dessa huvudfrågor har följdfrågor ställts, som baserats på respondenternas svar. På det
sättet har samtalets möjligheter att registrera oväntade svar och ställa följdfrågor tagits tillvara, i
syfte att nå en djupare förståelse.
Det saknas aktuell tidigare forskning om pedagogisk omsorg. Skolinspektionen har emellertid
precis (i maj 2016) utgivit en rapport om denna verksamhet, som en del i inspektionens uppdrag
2

Utvecklingsenheten för kommungemensam förskola och skola (september 2015)
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att granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. Den rykande färska rapporten kommer
att ligga till grund för denna utrednings fördjupning i vad som fungerar bra och mindre bra när
det gäller pedagogisk omsorg.
Rapporten inleds med en nulägesbeskrivning som följs av beskrivningar av väl fungerande och
mindre väl fungerande exempel av pedagogisk omsorg. Därefter presenteras resultaten av
föräldraintervjuerna följt av mer ingående beskrivning av Västerås och Sundsvalls pedagogiska
omsorg. Rapporten avslutas med slutsatser.

Nulägesbeskrivning
Enligt 25 kap. 2 § i Skollagen ska kommunerna, om vårdnadshavare önskar det, sträva efter att
erbjuda barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem. Även om kommunen inte
har någon efterfrågan för tillfället måste de planera för ett tillhandahållande av omsorg om
situationen förändras.3
Av Sveriges 1-5-åringar är drygt två procent inskrivna i pedagogisk omsorg, vilket kan sättas i
relation till antalet barn inskrivna i förskolan, där siffran är 83 procent. Trenden är att antalet barn
i pedagogisk omsorg minskar för varje år. En annan trend är att den kommunala pedagogiska
omsorgen minskar, medan antalet barn i fristående verksamheter ökar.
Ungefär sju av tio dagbarnvårdare saknar utbildning för arbete med barn. Det ser olika ut hur och
var verksamheten för pedagogisk omsorg bedrivs. Den kan exempelvis bedrivas av en person i
sitt eget hem, eller i en särskild lokal, alternativt till största del enskilt i hemmet, men i annan lokal
tillsammans med andra personer under vissa tider. Det finns också exempel på lösningar där flera
personer eller familjer tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i familjernas hem eller i särskilda
lokaler.4
Vidare skriver Skolinspektionen att ”Svensk förskola är internationellt känd för att hålla hög
kvalitet. Såväl forskning som rapporter från olika myndigheter vittnar om en relativt omfattande
kunskap – och ett ökande intresse för – de yngre barnens lärande i förskolan. Däremot saknas en
nationell bild av verksamheten och vardagen som dagbarnvårdares barngrupper möter inom
ramen för pedagogisk omsorg. Vilka möjligheter till lärande och utveckling erbjuds dessa barn?”.5
Pedagogisk omsorg ska ”genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande”.6

Den pedagogiska omsorgens två ansikten
Skolinspektionens nyutkomna rapport om pedagogisk omsorg bygger på en granskning av 58
verksamheter med syftet att belysa i vilken utsträckning barnen i pedagogisk omsorg får möjlighet
att lära och utvecklas. Inspektionens undersökning visar att den pedagogiska omsorgens särart
med de små barngrupperna med en enda vuxen som arbetar ensam medför ”goda förutsättningar
att ge barnen en trygg och lärorik miljö där de blir sedda och lyssnade på” samtidigt som det
Skolverket (2012) Allmänna råd för pedagogisk omsorg.
Skolinspektionen (2016) Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar.
5 Ibid. s. 7
6 25 kap. 2 § Skollagen (2010:800)
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innebär vissa risker och en sårbarhet ”att vara hänvisad till en enda person i en verksamhet med
begränsad insyn”.7 Inspektionens slutsats är därför att pedagogisk omsorg kan vara antingen ett
bra eller ett mindre bra alternativ till förskola. Nedan redogörs för faktorer som påverkar om den
pedagogiska omsorgen fungerar bra eller inte.

Välfungerande pedagogisk omsorg
Små grupper
Hur stor en ”lagom stor” barngrupp är beror på flera faktorer, såsom lokaler, personaltäthet,
personalens utbildning och kompetens, barn i behov av särskilt stöd, barn med annat modersmål
än svenska, samt barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet.
Dessa faktorer och samspelet mellan dem påverkar kvaliteten i verksamheten och hur många
barn gruppen kan innefatta för att fungera.8
I förhållande till förskolans barngrupper är oftast barngrupperna i pedagogisk omsorg små (i snitt
4,6 barn per grupp, enligt Skolverkets officiella statistik för pedagogisk omsorg). Enligt
Skolinspektionen har flera av de intervjuade föräldrarna i inspektionens undersökning valt bort
förskolans stora grupper till förmån för den pedagogiska omsorgens mindre grupper. En liten
grupp upplevs vara en förutsättning för att barnet ska bli sett och lyssnat på. Dessutom uttrycker
föräldrar en uppskattning över dagbarnvårdarens personliga engagemang i barnet, samt att barnet
slipper möta ”okända vikarier”. Under verksamhetsobservationer har Skolinspektionen sett att
dagbarnvårdare har möjlighet att följa och anpassa verksamheten efter de enskilda barnen, tack
vare det lilla barnantalet, eftersom ett ökat antal barn minskar möjligheten att ta hänsyn till varje
barns behov. Dagbarnvårdare är sällan beroende av yttre rutiner i tid och rum, vilket skapar en
flexibilitet och ett friutrymme i mötet med barnens frågor och intressen.9
Organisation och ledning
Förutsättningarna för organisation och ledning av pedagogisk omsorg ser väldigt olika ut i landet.
Bäst fungerar den pedagogiska omsorgen där organisationen är tydlig och det finns en ledare med
uttalat ansvar att leda och utveckla verksamheten (till exempel en förskolechef med särskilt ansvar
för pedagogisk omsorg). För att barnen ska ges goda förutsättningar att lära och utvecklas
behöver det finnas en engagerad ledare som ser till att dagbarnvårdarna får möjlighet till
planeringstid, medarbetarsamtal, personalmöten, arbetsplatsträffar och planeringsdagar.
Dessutom bör dagbarnvårdarna få stöttning, pedagogisk handledning, kompetensutveckling, samt
förutsättningar att lära tillsammans med varandra i ett kollegialt lärande.
Inom förskoleverksamhetens ram bör det finnas tillgång till olika kompetenser och funktioner,
som exempelvis specialpedagog, talpedagog och psykolog. Dessa ska fungera som stödstrukturer
i arbetet med att utmana och stimulera barnens lärande och utveckling. Förutsättningarna att ta
del av specialkompetenser ser olika ut för olika verksamheter för pedagogisk omsorg. I
välfungerande verksamheter finns barnhälsoteam kopplade till den pedagogiska omsorgen och
Skolinspektionen (2016, s. 9) Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar.
Skolverket (2016) Barngruppers storlek i förskolan. En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och
socialpsykologisk forskning. Rapport 433, Stockholm: Fritzes.
9 Skolinspektionen (2016), Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar.
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rutiner finns för uppföljning av utvecklingen av barn i behov av särskilt stöd. Dagbarnvårdare i
dessa verksamheter beskriver dessutom hur de samverkar med barnavårdscentralen.
Bland de kommuner som lyckas med den pedagogiska omsorgen finns exempel på god
samverkan mellan förskolor och dagbarnvårdare, samt tillgång till gemensamma lokaler för
dagbarnvårdarna, vilket ger barnen möjlighet att träffa andra barn och vuxna.
I förskolans uppdrag ingår ett aktivt arbete för att främja barnens utveckling i såväl svenska
språket som modersmålet, om det är ett annat än svenska.10 För pedagogisk omsorg finns inte
samma krav att arbeta med barnets modersmål som förskolan har.11 Inom välfungerande
pedagogisk omsorg finns exempel som beskriver stöttning på båda språken för tvåspråkiga barn.
Utöver det nämns vikten av att barngrupperna får möta det svenska samhället och dess
traditioner.12

Risker och nackdelar med pedagogisk omsorg
Små gruppers sårbarhet
Den pedagogiska omsorgens små grupper innebär en sårbarhet, bland annat genom ett mindre
urval kamrater. Bristen på flera jämnåriga kamrater kan leda till understimulans i lek- och
språkutvecklingen. Eftersom dagbarnvårdare ofta arbetar ensamma måste hela barngruppen
hållas ihop hela dagen, vilket försvårar möjligheterna att dela gruppen utifrån barnens olika behov
och önskemål. Om flera av barnen är mellan ett och två år visar Skolinspektionens undersökning
att det dessutom är svårt att komma iväg på utflykter, vilket medför svårigheter att tillgodose de
äldre barnens behov av stimulans utanför dagbarnvårdarens hem.
Det faktum att dagbarnvårdarna på samma gång tar hand om både egna och andras barn kan
resultera i olika bemötande och behandling av barnen i barngruppen. Skolverket betonar därför i
sina allmänna råd för pedagogisk omsorg vikten av att, som dagbarnvårdare, inte göra skillnad på
egna och andras barn.13
Brist på insyn och uppföljning
Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten för pedagogisk omsorg. Om
brister förekommer ansvarar kommunen för att nödvändiga åtgärder vidtas. Det ska i kommunen
finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten, vilket även gäller för
enskild huvudman som av en kommun fått godkännande om rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg. Flertalet dagbarnvårdare i Skolinspektionens granskning vittnar om en
obefintlig insyn och uppföljning av verksamheten. I en del kommuner saknas kännedom om hur
dagbarnvårdarna arbetar. Till exempel genomförs inga verksamhetsbesök alls, utan insyn utövas
endast genom att kommunen tar del av en skriftlig kvalitetsredovisning från dagbarnvårdarna. På
andra håll saknas helt ett system för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten och

8 kap. 10 § Skollagen (2010:800)
Skolverket (2012) Pedagogisk omsorg, Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Stockholm: Fritzes.
12 Skolinspektionen (2016) Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar.
13 Ibid.
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ingen information alls begärs in från dagbarnvårdarna. Några av de intervjuade dagbarnvårdarna i
Skolinspektionens undersökning saknar en närvarande chef.14
Avsaknad av kollegialt samarbete, central kunskap och kompetens
Skolinspektionen har besökt verksamheter i pedagogisk omsorg där kunskap om hur barn kan
stöttas i sitt lärande saknas. En del av dagbarnvårdarna i Skolinspektionens granskning har varken
tagit del av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg eller läroplanen för förskolan (Lpfö
98/10). En av de intervjuade, som saknar utbildning, uttrycker att ”det pedagogiska” är svårt och
anser sig inte ha fått någon respons från huvudmannen då hen påpekat detta. I flera fall saknar
dagbarnvårdare möjligheter till kompetensutveckling och kollegialt samarbete kring frågor om
barns lärande.15
Enligt Skolinspektionen har dagbarnvårdare som mest en timmes planeringstid i månaden. En
dagbarnvårdare i inspektionens studie uttrycker att ”förskolan har tid för planering. Jag har alltid
bråttom, jag ska göra allt. Jag är här från 5:00 till 17:00”.16

Vägar till en bra verksamhet
Att bli sedd och att få vistas i en språkutvecklande miljö ger förutsättningar för lärande.
Dessutom behöver barn stöttning i mötet med andra barn och vuxna, både i och utanför den
egna barngruppen. För att kunna förbereda barnen för fortsatt lärande behöver dagbarnvårdare
ha kompetens att stimulera barnens språkutveckling,17 vilket kräver att personalen behärskar det
svenska språket i tillräcklig utsträckning för att kunna stimulera barnens språkutveckling i svenska
och förbereda för fortsatt lärande.18 Skolinspektionens undersökning visar att barn i de flesta av
de granskade verksamheterna erbjuds en språkutvecklande miljö med gott samtalsklimat,
högläsning, sångstunder, samt en stöttning kring barnens förståelse av symboler, siffror och
bokstäver. Kvaliteten kan emellertid höjas genom mer samtal och reflektioner mellan
dagbarnvårdare och barn runt det som händer i vardagen, men även genom mer möten med
dans, drama och musik.
Verksamheten för pedagogisk omsorg bör vara utformad så att den främjar lek, kreativitet och
intresse att lära. Personalen har en viktig uppgift i att utmana och stimulera leken.
Skolinspektionens undersökning visar att de flesta dagbarnvårdare är närvarande och delaktiga i
leken och tillför material och frågor för vidareutveckling av leken. Genom att tillföra material och
frågor som stimulerar lek och skapande i relation till naturvetenskap, matematik och teknik skulle
kvaliteten kunna höjas ytterligare.
Uppdraget för pedagogisk omsorg innefattar att främja barns allsidiga kontakter och sociala
gemenskap. Detta kan ske bland annat genom samverkan med andra dagbarnvårdare och deras
barngrupper, besök på bibliotek, teaterföreställningar, konstutställningar och idrottsplatser. De
flesta barn hos dagbarnvårdare får ta del av närliggande lekplatser, göra skogsutflykter, gå på
bibliotek och träffa andra dagbarnvårdares barngrupper. För att höja kvaliteten behöver dock
Ibid.
Skolinspektionen (2016) Barnens lärande i pedagogisk omsorg. Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar
16 Ibid. s. 15
17 Ibid.
18 Skolverket (2012) Pedagogisk omsorg, Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Stockholm: Fritzes.
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huvudmannen säkerställa att verksamheter på glesbygden ges förutsättningar att ta del av ortens
utbud och aktiviteter. Det är också viktigt att huvudmannen följer upp att utbudet utnyttjas.
Den sociala dimensionen i uppdraget innebär att främja kontakter mellan barnen och mellan barn
och vuxna. För att barnens vistelse i pedagogisk omsorg ska bli positiv spelar dagbarnvårdarens
förmåga att förstå och samspela med barnen en stor roll. Det innefattar bland annat att lyssna på
barnen och stötta dem i att förstå och följa gemensamma regler, samt uppmuntra dem att med
intresse, allvar och respekt lyssna på varandras åsikter. Enligt Skolinspektionen kan kvaliteten
höjas genom att huvudmannen säkerställer att barnen i större utsträckning ges stöttning och
vägledning i det sociala samspelet även utanför den plats där den pedagogiska omsorgen bedrivs.
För att genomföra aktiviteter som främjar lärandet är det viktigt att dagbarnvårdare utgår från
barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. För att höja kvaliteten bör dagbarnvårdare
samtala mer med barnen kring deras upplevelser av verksamheten och koppla dessa till den
fortsatta planeringen. Huvudmannen behöver säkerställa fungerande rutiner för att
uppmärksamma barn i behov av stöd i utvecklingen.19

Boråsföräldrars uppfattningar av pedagogisk omsorg som
alternativ till förskola
Närheten till bostaden viktigast
De allra flesta av de intervjuade föräldrarna i Borås anger närheten till bostaden som den
viktigaste faktorn vid val av barnomsorg. Anledningar till att närheten upplevs mycket betydande
är både vikten av kompisar i området och smidigheten vid lämning och hämtning. De som inte
nämner närheten som det viktigaste anser att pedagogiken är mest betydelsefull, tillsammans med
det faktum att personalen är utbildad och arbetar på ett väl genomtänkt sätt utifrån läroplanen för
förskolan. Andra aspekter som påverkat föräldrarna i valet av barnomsorg är inne- och utemiljön
och barngruppens storlek.
Barngruppens storlek
Av de föräldrar som är positivt inställda till pedagogisk omsorg nämner samtliga en mindre
barngrupp som främsta skälet. Av det totala antalet intervjuade föräldrar uttrycker hälften av
föräldrarna att det skulle vara bra med en mindre barngrupp, och att de ser möjligheter till det
hos en dagbarnvårdare, eftersom de upplever att barngrupperna på förskolan är stora. ”I en
mindre grupp blir det förhoppningsvis mer tid till barnen i en lugnare miljö”, säger en mamma.
En förälder som haft vårdnadsbidrag anser att ett mindre sammanhang är det viktigaste och säger
att hon hade valt dagbarnvårdare direkt om alternativet funnits, då hon är orolig över de stora
barngrupperna i förskolan och menar att ett återinförande av dagbarnvårdare är extra viktigt efter
att man tagit bort vårdnadsbidraget. Ett par föräldrar berättar att det på deras barns förskolor är
stora barngrupper, hög personalomsättning och många vikarier som barnen ska försöka knyta an
till. En mamma som är positiv till pedagogisk omsorg berättar att det hade passat hennes barn att
vara i en lugn, hemlik miljö, istället för på den stora förskoleavdelning de går på idag med ”för
många barn”. Hon berättar till exempel att hennes son inte orkar med några ljud hemma efter en
19

Skolverket (2012) Pedagogisk omsorg, Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Stockholm: Fritzes.
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dag på förskolan och uttrycker att hon anser att samhället är för stressigt idag och att vi behöver
tänka på barnens bästa genom att skapa lugnare miljöer med mer personal för barnen.
En del av de tillfrågade menar att mindre grupper och en lugnare tillvaro i hemmiljö skulle kunna
vara bra i början, när barnen är små, men att de vid ca 3-4 års ålder skulle kunna börja på förskola
för att vänja sig vid större grupper som en förberedelse inför skolstarten. En förälder tycker att
”pedagogiken kommer in när de blir äldre, men det är inte det viktigaste de 2-3 första åren, utan
då är det viktigaste gruppstorlek och personalens förhållningssätt”.
Dagbarnvårdarens personlighet, utbildning och värderingar
I flera av intervjuerna betonas betydelsen av vilken person som skulle vara dagbarnvårdare för att
alternativet skulle kunna vara aktuellt. ”Personkemin är väldigt mycket viktigare, eftersom det är
väldigt mycket skörare när det bara är en person”, säger en mamma. En annan säger att även
dagbarnvårdarens värderingar, både socialt och politiskt, samt synen på religion är viktigt
eftersom barnen kommer att vistas i personens hem, vilket medför en större utsatthet, jämfört
med att vistas på förskolan där det finns flera vuxna, som dessutom är utbildade pedagoger.
Bristen på insyn nämns i några av samtalen och en förälder betonar att ”det är extremt viktigt
vilken person det är” och att det ”måste vara stenhårda tester och noggrann kontroll”.
Många av de intervjuade föräldrarna poängterar vikten av att dagbarnvårdaren är en
högskoleutbildad pedagog som arbetar med läroplanen på ett sätt som är pedagogiskt likvärdigt
med förskolan och att de ”aldrig hade satt sitt barn där om det inte var det”. En pappa, som
anser att pedagogisk omsorg skulle kunna vara ett alternativ och ”fylla ett tomrum med tanke på
att förskoleköerna är väldigt långa”, säger att ”kravet för att man skulle kunna ha sitt barn hos en
dagbarnvårdare är att personen är högskoleutbildad, annars är det inte intressant”.
Förskolans fördelar enligt föräldrar
De som inte ser pedagogisk omsorg som ett tänkbart alternativ menar att barnen utvecklas mer
på förskolan och att förskolan innebär en bättre förberedelse inför skolan. De ser att det är bra
för barn att vara i en grupp i en organiserad verksamhet och komma nära flera olika vuxna, som
man gör på förskolan, samt att det är en fördel att barnen får möta många olika människotyper i
personalen och en större mix med barn från olika kulturer. Värdet av en inne- och utemiljö som
anpassats till barnen lyfts också av flera föräldrar.
En nackdel med pedagogisk omsorg är att barnen endast har kontakt med, och blir fästa vid, en
vuxen person, vilket skulle kunna medföra att det blir svårare att knyta an till flera, men även att
en liten grupp med barn i olika åldrar leder till en risk att barnen inte känner så många i sin egen
ålder vid skolstarten, resonerar en av de intervjuade.

Föräldrar till barn födda 2015
Endast ett av de tio barnen i intervjugruppen födda 2015 har börjat i barnomsorg och föräldrarna
till de övriga nio planerar en start på förskola inom ett halvår. I intervjuerna framkommer att
föräldrarna till de yngsta barnen är mest positivt inställda till dagbarnvårdare som ett alternativ till
förskola. Sju av tio uttrycker att det skulle kunna vara ett alternativ då en mindre barngrupp
lockar. Samtliga av dessa sju är dock noga med att betona betydelsen av vilken person det är som
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tar hand om barnen och vikten av att dagbarnvårdaren har en pedagogisk utbildning. Även om de
ser fördelar med en mindre grupp är alltså föräldrarna inte beredda att kompromissa med den
pedagogiska kvaliteten.
En förälder menar att dagbarnvårdare skulle kunna vara bra de första ca fyra åren, för att lära
barnen grundläggande värderingar och interagerande med andra och efter det ”släppa lös dem i
större grupper där de får lära sig att vara många tillsammans”.
En annan förälder tror att det är nyttigt att barnen får träffa många barn och att det därför är
bättre med förskola.

Föräldrar till barn födda 2014
Samtliga av barnen i gruppen födda 2014 går i kommunal förskola. Ungefär hälften av
föräldrarna i denna intervjugrupp uttrycker att de skulle kunnat överväga att lämna sitt barn hos
en dagbarnvårdare för att få ha barnet i en mindre barngrupp. Det skulle vara en ”fördel med
samma person och inte en massa vikarier”, säger en av de intervjuade. En annan anser att
pedagogisk omsorg ”blir mer personligt i hemmamiljö” och skulle kunna fungera som en
överslussning till förskolemiljön, framför allt under den första tiden, fram till 3-årsåldern.
Föräldern förklarar att behovet inte är likadant när de är små, men ”runt 3-årsåldern är det viktigt
med pedagogiskt utbildad personal och att de stimulerar mer” och att de lite större barnen
behöver förskolan för att ”komma in mer i kompisgäng”.
Den halva som inte skulle kunna tänka sig pedagogisk omsorg vill att barnen ska vara i en grupp i
en organiserad verksamhet som följer läroplanen och förbereder mer för skolan. Dessa föräldrar
upplever också att det skulle vara en ”mer utsatt miljö hemma” hos någon och att det ”inte är lika
sårbart och känsligt” när det är flera olika människor som arbetar i verksamheten. ”Att bara vara
hos en gör att det är tio gånger viktigare att personkemin stämmer”, säger en. ”Förskolan är så
fantastiskt bra som den är och det finns positiva aspekter med att vara många barn. Det
förbereder för skolan”, förklarar en annan. Ytterligare en av de svarande säger att förskollärare
”får ta del av massa nytt lärande och kompetensutveckling som kommer barnen till gagn”, till
skillnad från dagbarnvårdare.
”En vuxen har ju svårt att ta hand om 5-6 barn, så det är nog väldigt svårt för en person, särskilt
när de är i olika åldrar”, säger en av de tillfrågade. En annan berättar att hon har en kusin som har
arbetat som dagbarnvårdare och haft fem dagbarn i sin lägenhet. Den intervjuade förklarar att
kusinen slutade för att det blev för mycket för en person och att det var väldigt svårt komma ut
med alla barn. Båda dessa föräldrar menar att förskolor däremot ”har större ytor och säkrare
miljö, som är anpassad till barnen och deras behov”.

Föräldrar till barn födda 2013
Nio av tio barn i åldersgruppen födda 2013 går i kommunal förskola. Föräldrarna till det tionde
barnet har haft vårdnadsbidrag och väntat med förskolestarten till 3 års ålder. Barnet ska börja i
kommunal förskola till hösten och gå där ett år, för att sedan börja på friskola, där barngrupperna
är mindre. Föräldern till detta barn tänker mycket på anknytningen och känner sig orolig för att
det kommer att vara för stor grupp på den kommunala förskolan. Hon säger att hon hade valt
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dagbarnvårdare direkt om det hade funnits, då hon anser att ett mindre sammanhang är det
viktigaste.
En annan av föräldrarna som hade kunnat tänka sig pedagogisk omsorg anser att samhället idag
är väldigt stressigt och att vi inte ska ”stressa ihjäl våra barn”, utan istället minska stressen och
”bygga trygga barn” genom att skapa lugnare miljöer för barnen.
Ytterligare en förälder säger att hon hade varit intresserad av pedagogisk omsorg om det hade
funnits på kvällar och helger, eftersom båda föräldrarna arbetar på obekväma arbetstider.
Majoriteten av föräldrarna till barnen födda 2013 är något skeptiska till pedagogisk omsorg som
alternativ, då de berättar att barnen trivs på förskolan och att de anser att förskoleverksamhetens
fördelar är övervägande. En nämner att pedagogisk omsorg ”blir för litet” och att det finns en
”brist på insyn” i verksamheten. Även om det skulle kunna vara en fördel med en starkare
kontakt till en vuxen, menar föräldern att det samtidigt är nackdelar med bara en kontakt och att
det är bättre att barnen har flera vuxna att knyta kontakt med och att barnen i en större
barngrupp lär sig att ”samverka, leka, anpassa och kompromissa” i större utsträckning, vilket
anses viktigt inför skolstarten.
Flertalet föräldrar i denna intervjugrupp betonar vikten av adekvat utbildning hos personalen och
att det viktigaste är att barnen utvecklas och lär sig i stor omfattning. De ser att förskolan lär
barnen väldigt mycket och att läroplansarbetet är betydelsefullt och att den pedagogiska delen
skulle kunna bli lidande i verksamhet för pedagogisk omsorg.

Hur gör kommuner som lyckas?
I Skolinspektionens rapport som presenterats ovan lyfts framgångsfaktorer från välfungerande
verksamheter för pedagogisk omsorg. Två av de kommuner som Utvecklingsenheten varit i
kontakt med och som lyckas med verksamheten för pedagogisk omsorg är Västerås och
Sundsvall. De har olika upplägg för verksamheten. Nedan presenteras dessa båda kommuners
pedagogiska omsorg.

Västerås
Som tidigare nämnts har Västerås 32 verksamma dagbarnvårdare. Öppettiderna för Västerås
pedagogiska omsorg är kl. 6-18 och dagbarnvårdarna arbetar 40 timmar i veckan. Det faktum att
de flesta barn har en vistelsetid på mer än 40 timmar per vecka löses genom att dagbarnvårdarna
har en ledig dag i veckan, då barnen vistas hos sin ”vikarie-dagbarnvårdare”. Under arbetsdagarna
har dagbarnvårdarna oftast inte möjlighet att ta ut någon rast.
På hemsidan för familjedaghem i Västerås kommun kan man läsa att stadens pedagogiska omsorg
har engagerad och motiverad personal och att läroplanen alltid finns med vid planering av den
dagliga verksamheten. Dagbarnvårdarna i Västerås gör alltid en terminsplanering, i vilken de
bestämmer vad de ska göra och vilka teman de ska ha under terminen. Verksamhetens aktiviteter
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innefattar: utevistelse varje dag, vattenlek, fri lek, rörelse, finmotorik och grovmotorik.
Aktiviteterna genomförs både ute och inne, i både stora och små barngrupper.20
Västerås dagbarnvårdare har hand om tre till sex barn vardera. Dagbarnvårdarna är indelade i tre
områden: Norr, Väster och Öster. Alla barn och dagbarnvårdare inom grupperna känner
varandra väl och träffas så gott som dagligen. Verksamheten är förlagd till dagbarnvårdarnas hem.
Förutsättningarna ser olika ut för de olika dagbarnvårdarna, beroende på var de bor. ”En del har
lokal att tillgå, en del arbetar med mulleverksamhet, en del har tillgång till gymnastiksal och andra
gör besök på Öppna förskolan”.21 Alla tillbringar dock största delen av dagen utomhus och tar
del av natur och miljö, samt arbetar med matematik och språk i olika aktiviteter.
Intervju med chefen för pedagogisk omsorg i Västerås
Anna Åkerström som är enhetschef för den pedagogiska omsorgen i Västerås berättar i en
telefonintervju att en framgångsfaktor för verksamheten är att alla dagbarnvårdare är samlade
under en chef, vilket gör att kompetensutvecklingen riktas till den gruppen och dess behov.
Chefen menar att kraven och arbetsförhållandena är väldigt annorlunda mot i förskolan. Från
början var Åkerström enbart chef för alla dagbarnvårdare, men är numera även förskolechef på
en förskola och har en biträdande förskolechef till hjälp i sitt uppdrag.
Åkerström har regelbundet gemensam APT för alla dagbarnvårdare. På APT:n förs pedagogiska
diskussioner, vilket lett till att hon känner dagbarnvårdarna väl, har en bra insyn i deras arbete och
har koll på var de befinner sig i sitt pedagogiska tänk. Dagbarnvårdarna får besök av chefen i
hemmet ungefär en gång per år.
De flesta av de tre områdena har en lokal där de kan vara. På förmiddagarna är det gemensam
pedagogisk aktivitet utifrån ett genomtänkt syfte. Då träffas dagbarnvårdarna till exempel i en
gemensam lokal, i skogen eller på en lekplats. På eftermiddagarna är de i sina egna hem.
Åkerström berättar att de använder läroplanen för förskolan tillsammans med Lotusdiagram för
att synliggöra vilka läroplansmål de arbetar med. Enhetschefen betonar dock att man ”absolut
inte kan ställa samma krav” på dagbarnvårdare som på förskollärare som är utbildade. Hon
förklarar att hon tänker att man måste lyfta läroplansmålen i diskussioner, men att det viktigaste
för den pedagogiska omsorgen är förhållningssättet och att hon som chef kan känna sig trygg
med att dagbarnvårdarna har ett bra förhållningssätt. Åkerström är också noga med att
föräldrarna ska veta att chefen finns och att de har någonstans att vända sig om de är missnöjda
eller om något händer. Därför är hon som chef med på föräldramöten i de olika områdena.
Enligt enhetschefen tycker föräldrarna inom den pedagogiska omsorgen i Västerås att
verksamheten är jättebra och resultatet på föräldraenkäterna ligger i topp när det gäller nöjdhet.
Åkerström poängterar att föräldrarna har gjort ett medvetet val, då de valt pedagogisk omsorg för
få en lugn hemmiljö, vilket också är en anledning till att man är väldigt nöjd med verksamheten.
De som inte är nöjda söker förskola istället. Det kan vara svårt att nå ut med att alternativet finns,
så Åkerström försöker arbeta med marknadsföring. Som exempel berättar hon att
dagbarnvårdarna har jackor med texten: ”Pedagogisk omsorg, Västerås” när de vistas ute med
barnen.
20
21

http://www1.vasteras.se/familjedaghem/om-familjedaghem/om-familjedaghem.shtml
http://www1.vasteras.se/familjedaghem/sa-arbetar-vi/sa-arbetar-vi.shtml
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På frågan om Västerås har haft problem med personval berättar Åkerström att det varit ett fåtal
som önskat specifika personer, men att kommunen är tydlig med att man söker till ett område då
man söker pedagogisk omsorg och att man får den dagbarnvårdare i området som har plats.
Verksamheten marknadsförs med att det inte är någon skillnad beroende på vilken
dagbarnvårdare man får, utan att verksamheten är likvärdig.
Åkerström berättar att det finns en brytpunkt vid tre stycken dagbarnvårdare per område och
förklarar att vikariesystemet inte fungerar om de är färre. I ett par av Västerås områden finns flera
dagbarnvårdare och i ett område finns det tre stycken. Varje månad träffas dagbarnvårdarna
områdesvis i planeringsmöten där de tittar på schemat och bestämmer vilka dagar de ska vara
lediga. Barnantalet styr den lediga dagen, vilket innebär att dagbarnvårdarna får ta ledigt de dagar
de har minst antal barn, för att underlätta fördelningen av barnen på vikariedagbarnvårdarna.
Arbetstiden är 40 timmar i veckan, men eftersom de arbetar i genomsnitt 10 timmar per dag
ligger arbetstiden för det mesta på fyra dagar. Dagbarnvårdarna har fyra till fem barn var i en
barngrupp och alla dagbarnvårdare arbetar i små täta grupper, så alla barnen känner alla och har
inga problem att gå till någon annan av dagbarnvårdarna. Barnen möter alltså alltid någon av de
vuxna de känner. Det blir aldrig någon person de inte träffat tidigare, vilket är en stor skillnad
mot förskolan där det kan vara många olika vikarier som barnen aldrig tidigare mött.
I Västerås är det flera som byter från dagbarnvårdare till förskola i 3-4-årsåldern, men det varierar
beroende på hur pedagogisk dagbarnvårdaren är och i vilken utsträckning hen tillgodoser de äldre
barnens behov av stimulans och utveckling. Åkerström anser emellertid att det är bra för 4-5åringar att vara på förskolan. Flera av 4-5-åringarna stannar dock kvar hos dagbarnvårdarna ända
till skolstarten och det har visat sig gå bra för dem i skolan. Enhetschefen poängterar att
dagbarnen varje dag även har en större grupp att relatera till. ”Det blir som det bästa av två
världar, eftersom de både har en mindre och en större grupp”, säger enhetschefen och förklarar
att barnen lämnas och hämtas i ett litet sammanhang, i en mindre grupp, hemma hos
dagbarnvårdaren, men vistas i en större grupp under aktiviteterna på förmiddagen.
”Anknytningen, relationer, trygghet och miljö är A och O för den pedagogiska omsorgen.
Omsorgsbiten är större i pedagogisk omsorg än på förskolan”, säger Åkerström och berättar att
Danmark har jättemånga dagbarnvårdare och att barnen är hos dagbarnvårdare till 3 års ålder, då
de går över till förskolan. Det ekonomiska systemet för pedagogisk omsorg i Sverige är dock
uppbyggt på en blandning av olika åldrar, till exempel kan en dagbarnvårdare ha en grupp med
två små barn, en 2,5-åring och två 4-5-åringar. Det är inte praktiskt möjligt att ha mer än tre små
barn i en grupp, men den ersättningen täcker inte lön och omkostnader, utan ersättningen bygger
på att du måste ha fyra till fem barn per grupp, annars håller det inte, berättar Åkerström.
Faktorer som påverkar antalet barn i barngruppen är dagbarnvårdarens boende, erfarenhet,
kompetens och förmåga.
Ytterligare fördelar som lyfts är att barnen i pedagogisk omsorg enligt Åkerström är mycket
friskare tack vare att det är mindre virus som går runt. Hon berättar om ett barn med cancer och
hög infektionskänslighet som kunnat ha pedagogisk omsorg för att slippa utsättas för smittorisk i
lika hög grad som på förskolan.
Som tips till Borås inför ett eventuellt återinförande av pedagogisk omsorg säger Åkerström att
det måste vara minst tre dagbarnvårdare i samma område, på gångavstånd till varandra, för att de
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ska kunna träffas, jobba pedagogiskt tillsammans och ta hand om varandras barn utifrån ett
vikariesystem. Kommunen behöver få till en grupp dagbarnvårdare, gärna samlade under en och
samma ledning med gemensam APT som lyfter deras frågor och ser deras behov, menar
enhetschefen. Hon betonar dock att det är jättesvårt att rekrytera dagbarnvårdare. Som chef
upplever Åkerström en stor brist på anställningsbara dagbarnvårdare och skulle behöva många
fler än hon kan få tag på. I rekryteringen ställs krav på förhållningssätt och bostad, samt att
hemmet är djur- och rökfritt. Alla vill dock inte öppna upp sina hem. Åkerström förklarar att
dagbarnvårdare inte är ett 8-17-jobb, utan ”man lever i det”.

Sundsvall
Som beskrivits tidigare finns i Sundsvall sex kommunala dagbarnvårdare som arbetar i de egna
hemmen tre dagar i veckan och i en gemensam lokal två dagar; måndagar och fredagar. Beroende
på antalet arbetstimmar dagbarnvårdarna har tisdag-torsdag, och därmed hur många timmar som
återstår av arbetsveckans 40 timmar, arbetar de antingen måndag, fredag eller både och, i den
gemensamma lokalen. Enligt den intervjuade förskolechefen i Sundsvall kräver detta upplägg att
det finns ett antal dagbarnvårdare som samarbetar kring arbetstiderna. Om dagbarnvårdarna är få
uppstår ett stort hinder för att få ihop verksamheten, enligt chefen för den pedagogiska
omsorgen.
Enligt Sundsvalls kommun ger hemmiljön ”naturliga tillfällen till aktiviteter och inlärning, som
kompletteras med planerade verksamheter. Barnen får då ta del av vårt kulturarv som seder och
bruk genom lekar, sånger, berättelser och teaterupplevelser”.22 Barngrupperna består av fyra till
sju barn. Eftersom alla dagbarnvårdare träffas i en gemensam lokal på måndagar och fredagar, lär
alla barn känna alla dagbarnvårdare. Den gemensamma lokalen är en gammal förskola och består
av ett konstnärsrum, ett allrum, ett lekrum och ett läsrum.23 Vid dagbarnvårdares frånvaro erbjuds
barnen plats hos sina ”vikariedagbarnvårdare”.
Dagbarnvårdarna medverkar i olika satsningar för verksamhetsutveckling i förvaltningen. Chefen
för Sundsvalls dagbarnvårdare är även förskolechef och anordnar gemensam APT och
kompetensutveckling för dagbarnvårdare och förskollärare. Hon menar att förutsättningar för
pedagogisk omsorg dels är ett samarbete med förskolan och dels att möjligheten att kunna stänga
verksamheten ibland finns, exempelvis för att kunna åka på familjedaghemskonferens.
Enligt kommunens hemsida är verksamheten för pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun
mycket uppskattad och rankas högt av föräldrarna i föräldraenkäterna.24
Det kan vara värt att nämna att det, enligt chefen för verksamheten, kan finnas svårigheter i
samband med rekryteringen eftersom det är betydligt fler aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering
av dagbarnvårdare jämfört med förskollärare, som till exempel säkerhetsaspekter, samt bostadens
utformning och placering.
http://www.sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Forskola-och-pedagogiskomsorg/Familjedaghem/Dagbarnvardarna/Om-forskolan/
23 http://www.sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Forskola-och-pedagogiskomsorg/Familjedaghem/Dagbarnvardarna/Om-forskolan/Arbetssatt1/Lokalen-Kotten/
24 http://www.sundsvall.se/Utbildning-och-forskola/Forskola-och-pedagogiskomsorg/Familjedaghem/Dagbarnvardarna/Maten/
22
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Intervju med en dagbarnvårdare i Sundsvall
Undertecknad utvecklingsledare lyckas få tag i en av Sundsvalls dagbarnvårdare, som berättar i en
telefonintervju att kommunens system för pedagogisk omsorg fungerar bra, mycket tack vare den
gemensamma lokalen. Dagbarnvårdarna arbetar utifrån ett fyra-veckors-schema som gör att de
kan arbeta den ordinarie arbetstiden på 40 timmar per vecka. På måndagar och fredagar, när
verksamheten är i den gemensamma lokalen kommer en fritidspedagog och en barnskötare och
arbetar med barnen. Vikariesystemet fungerar väldigt bra och alla känner varandra väl, både barn
och vuxna. Dagbarnvårdarna har en timmes planeringstid i veckan och har möte varje måndag
med en planeringsledare. Utöver det har de APT en gång i månaden.
Den tillfrågade dagbarnvårdaren, som har arbetat med pedagogisk omsorg sedan 1984 berättar att
hon först var skeptisk till att lämna hemmiljön och gå över till att vara mer i en gemensam lokal,
men att hon nu, med facit i hand, upplever att barnen får det bästa av två världar, genom att de
både får en mindre grupp i ett mindre sammanhang i hemmiljön tre dagar i veckan och en större
grupp när de är i den gemensamma lokalen.

Slutsatser
Små grupper och en ansvarig person
I Skolinspektionens rapport om pedagogisk omsorg framkommer att verksamhetens särart med
små barngrupper och en vuxen som arbetar ensam ger goda förutsättningar till en trygg och
lärorik miljö där barnen blir sedda och lyssnade på. Att vara hänvisad till en enda person i en
verksamhet med begränsad insyn innebär dock samtidigt en risk och en sårbarhet. Detta har stora
likheter med resonemanget hos föräldrarna i Borås, som å ena sidan önskar mindre barngrupper,
men å andra sidan uttrycker risker med att en person ensam tar hand om barnen i hemmet. De
föräldrar som Utvecklingsenheten har haft kontakt med menar att det är oerhört viktigt vilken
person som är dagbarnvårdare, för att alternativet skulle vara intressant. Dagbarnvårdarens
utbildning, personlighet och värderingar anses ha stor betydelse. Ett krav på utbildning uttrycks
av några föräldrar som avgörande för att pedagogisk omsorg skulle kunna vara aktuellt. Detta kan
sättas i relation till att Skolinspektionen berättar om verksamheter för pedagogisk omsorg där
kunskap om lärande saknas. Det framgår också av inspektionsrapporten att en del
dagbarnvårdare varken tagit del av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg eller
läroplanen för förskolan.
I detta sammanhang kan det vara värt att nämna Umeå kommun, som i intervjun berättade att
verksamheten med kommunala dagbarnvårdare lades ner för drygt tre år sedan, bland annat på
grund av att kommunen upplevde ett stort problem då föräldrar önskade en speciell person,
vilket av förklarliga skäl inte var möjligt. Den intervjuade chefen förklarade att det blev ett val av
person och om familjen inte fick den önskade personen valde föräldrarna att ta en förskoleplats
istället. Det ledde till att en dagbarnvårdare kunde ha två barn medan en annan hade en kö på
tolv barn. Konsekvensen blev att kommunen fick säga upp personal, utifrån senast anställda. De
som blev kvar var inte de mest efterfrågade och därmed minskade efterfrågan ännu mer. Västerås
undviker detta problem genom att kommunen är tydlig med att man söker ett område, inte en
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person, då man söker pedagogisk omsorg. Enhetschefen där upplever att föräldrar så gott som
alltid är införstådda med att de får den dagbarnvårdare i området som har plats för tillfället.
Föräldrarna i inspektionens rapport uppskattar dagbarnvårdarens personliga engagemang i
barnet, samt det faktum att barnet slipper möta ”okända vikarier”, vilket kan kopplas till de
intervjuade föräldrarna i Borås som anser att barnen träffar för många okända vikarier på
förskolan och därför ser en fördel i att möta endast en person. Chefen för Västerås pedagogiska
omsorg bekräftar att dagbarnen slipper möta okända vikarier, tack vare dagbarnvårdarnas nära
samarbete i grupper områdesvis, där alla känner alla, vilket gör att barnen aldrig lämnas till någon
de aldrig tidigare träffat.
Skolinspektionens undersökning visar att den pedagogiska omsorgens små grupper innebär en
sårbarhet, bland annat genom ett mindre urval kamrater och att bristen på flera jämnåriga
kamrater kan leda till understimulans i lek- och språkutvecklingen. Detta kan sättas i relation till
de intervjuade föräldrarna i Borås farhågor om att pedagogisk omsorg inte skulle innebära
adekvat stimulans och tillräckliga kamratrelationer. I Västerås byter flera av 4-5-åringarna från
pedagogisk omsorg till förskolan, för att få mer stimulans och kamrater.
Det faktum att dagbarnvårdare ofta arbetar ensamma medför att hela barngruppen måste hållas
ihop hela dagen, vilket försvårar en uppdelning utifrån barnens behov och önskemål.
Skolinspektionens granskning visar dessutom att det är svårt att komma iväg på utflykter om flera
av barnen är mellan ett och två år, vilket leder till svårigheter att tillgodose de äldre barnens
behov av stimulans utanför dagbarnvårdarens hem. Detta stämmer överens med en av de
intervjuade föräldrarnas resonemang om att det är svårt att som ensam person ta hand om fem
till sex barn och komma iväg utanför hemmet. Enligt enhetschefen i Västerås bygger det
ekonomiska systemet för pedagogisk omsorg i Sverige på att dagbarnvårdare har en grupp på
runt fem barn i olika åldrar. För att kunna ta sig utanför hemmet med barnen är det inte praktiskt
möjligt att ha mer än tre små barn i en grupp, anser enhetschefen. Några av föräldrarna i Borås
hade kunnat tänka sig pedagogisk omsorg under de första åren. Frågan är om det, med grund i
ovanstående resonemang, hade varit genomförbart att ha grupper endast med små barn, med
tanke på att det behöver vara ett antal barn i gruppen för att det ska vara ekonomiskt hållbart,
samtidigt som det inte vore praktiskt möjligt för en dagbarnvårdare att ha en grupp bestående
enbart av små barn.
Organisation och ledning
Enligt Skolinspektionen fungerar den pedagogiska omsorgen som bäst där organisationen är
tydlig och det finns en ledare med uttalat ansvar att leda och utveckla verksamheten. Ledaren
behöver säkerställa att dagbarnvårdarna får planeringstid, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar
och planeringsdagar, för att barnen ska få goda förutsättningar att lära och utvecklas. Dessutom
behöver dagbarnvårdarna erbjudas stöttning, pedagogisk handledning, kompetensutveckling och
förutsättningar till kollegialt lärande tillsammans med varandra. I välfungerande pedagogisk
omsorg finns god samverkan mellan förskolor och dagbarnvårdare, samt tillgång till
gemensamma lokaler för dagbarnvårdarna, vilket ger barnen möjlighet att träffa andra barn och
vuxna. Detta stämmer väl överens med de framgångsfaktorer som chefen för den pedagogiska
omsorgen i Sundsvall nämner. Förutom att vara chef för dagbarnvårdarna är hon även
förskolechef och anordnar gemensam APT och kompetensutveckling för både dagbarnvårdare
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och förskollärare. Hon menar att förutsättningar för pedagogisk omsorg är ett samarbete med
förskolan och möjligheten att kunna stänga verksamheten ibland för att delta i
kompetensutveckling. Dagbarnvårdarna i Sundsvall medverkar i olika
verksamhetsutvecklingssatsningar i förvaltningen. Västerås chef för den pedagogiska omsorgen
berättar att en framgångsfaktor i deras verksamhet är att alla dagbarnvårdarna är samlade under
samma chef, vilket gör att kompetensutvecklingen riktas till gruppen och dess behov.
Dagbarnvårdarna har egen APT med pedagogiska diskussioner som passar dem. Åkerström anser
att det är en stor vinst i att ha olika APT för dagbarnvårdare och förskollärare, eftersom
utbildningsnivåerna och därmed de pedagogiska diskussionerna, men även behoven skiljer sig åt i
stor utsträckning.
Bland Skolinspektionens exempel på mindre väl fungerande pedagogisk omsorg finns
dagbarnvårdare som endast har en timmes planeringstid i månaden, som mest. Västerås och
Sundsvalls dagbarnvårdare har däremot en timmes planeringstid i veckan.
För att verksamheten för pedagogisk omsorg ska fungera behöver kommunen vid ett eventuellt
återinförande av kommunal pedagogisk omsorg få till en grupp dagbarnvårdare under en och
samma ledning med gemensam APT med fokus på deras frågor och behov, menar den
intervjuade chefen i Västerås. Detta resonemang stämmer väl överens med framgångsfaktorerna
som lyfts i Skolinspektionens rapport. För att få till ett vikariesystem och för att dagbarnvårdarna
ska kunna träffas och samarbeta behöver det dessutom finnas minst tre dagbarnvårdare i samma
område, på gångavstånd till varandra. Inför ett eventuellt återinförande av dagbarnvårdare bör
man, enligt Åkerström i Västerås, vara medveten om de stora svårigheterna att rekrytera
dagbarnvårdare, då det är en stor brist på anställningsbara dagbarnvårdare i dagsläget.
Skillnader mellan uppfattningar hos föräldrar till barn födda 2013, 2014 och 2015
Denna utredning visar att det finns skillnader i föräldrarnas svar, beroende på barnets ålder.
Föräldrar till de yngsta barnen, födda 2015, som ännu inte har börjat i barnomsorg, är de mest
positiva till pedagogisk omsorg som alternativ till förskola. Det skulle kunna bero på att deras
barn fortfarande är små och att föräldrarna därför ser omsorgsbiten som den viktigaste och av
den anledningen önskar en mindre grupp i större utsträckning. Det skulle också kunna bero på att
de ännu inte har någon erfarenhet av förskoleverksamhet. Flera av de intervjuade är inte
medvetna om skillnaderna mellan pedagogisk omsorg och förskola. De är däremot noga med att
påtala vikten av pedagogisk utbildning hos den som tar hand om deras barn.
I gruppen föräldrar med barn födda 2014, som alla har erfarenhet av kommunal förskola, anser
hälften att pedagogisk omsorg skulle kunna vara ett alternativ för att få en mindre barngrupp.
Andra halvan anser att förskolan som en organiserad verksamhet som följer läroplanen är viktig
som en förberedelse inför skolan.
Majoriteten av föräldrarna med barn födda 2013 berättar att barnen trivs på förskolan och att de
själva som föräldrar ser hur mycket barnen stimuleras och utvecklas. Det är något som värdesätts,
vilket märks genom att flertalet föräldrar i denna grupp betonar betydelsen av läroplansarbetet
och vikten av adekvat utbildning hos personalen. Dessa föräldrar anser att den pedagogiska biten
skulle kunna bli lidande i verksamhet för pedagogisk omsorg. Även om flertalet föräldrar önskar
mindre grupper är de inte beredda att kompromissa med den pedagogiska kvaliteten.
19
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Utredning av förutsättningarna för att
återinföra familjedaghem i Borås Stad
Ur Borås Stads budget 2015:
”Stadsdelsnämnden Norr uppdras att utreda förutsättningarna för att återinföra
familjedaghem i Borås Stad.” (s 115)

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad handling och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Förutsättningarna för att återinföra pedagogisk omsorg i Borås Stad har
utretts av Emma Dahl, utvecklingsledare på Utvecklingsenheten.
Utredningen presenteras i bilagd rapport.
Utredningen bygger på intervjuer med ett antal tjänstemän inom
barnomsorgen i Borås Stad, samt i fyra kommuner i ungefär samma storlek
som Borås.
Av rapporten framgår att tjänstemännen anser att pedagogisk omsorg
kommit att spela ut sin roll, eftersom alla numera kan erbjudas plats i
förskola, vilket i stort sett alla föräldrar efterfrågar. Tjänstemännen
framhåller att den pedagogiska kvalitén samt arbetsmiljön för både barn och
personal inte kan garanteras i pedagogisk omsorg. Dessutom har
utvecklingen inom arbetstidslagstiftningen gjort det omöjligt för en
dagbarnvårdare att ta hand om sina dagbarn hela veckan. Minst en dag i
veckan måste barnen gå till någon annan och därmed vara i grupp med
andra barn. Därmed faller lite av tanken med den pedagogiska omsorgen.
Efterfrågan från föräldrar är mycket liten och intresset för att verka som
dagbarnvårdare har minskat. Detta sedan möjligheten att tjäna stora pengar
genom att ta hand om många barn stoppats genom lokalt avtal.
Borås Stad har idag en kommunalt anställd dagbarnvårdare och det finns
ytterligare tre privata aktörer i kommunen. Detta täcker den efterfrågan som
finns idag.
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Utredarens förslag till beslut är att inte verka aktivt för att åter bygga upp en
kommunal pedagogisk omsorg, utan avvakta en eventuell ökning av
efterfrågan.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn ges bäst förutsättningar genom fortsatt utbyggnad av förskolan
framför återinförandet av pedagogisk omsorg.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv

Fyra andra likvärdiga kommuner redovisas i rapporten.

Facklig samverkan

Information vil Kommungemensamt LSG 2015-10-23
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-11-02

Remissinstans

Ungdomsrådet har fått möjlighet att yttra sig om rapporten, men väljer att
avstå på grund av många ärenden att hantera.

Reservation

Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Amanda Wiktorsson (M),
Monica Johansson (C) och Leif Häggblom (SD) reserverar sig till förmån
för Marie Fridéns förslag till beslut, se här nedan.
Marie Fridén (M) föreslår att Stadsdelsnämnden Norr redigerar
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beslutstexten enligt följande:
”I Borås ska det finnas goda komplement till förskolan, så som
vårdnadsbidrag, pedagogisk omsorg samt kooperativa familjenätverk. Dessa
har en viktig roll att fylla för att erbjuda ett större utbud av
barnomsorgsinriktningar i vår stad. Borås ska erbjuda möjligheter till
barnomsorg av varierande slag. Därför ser vi det positivt att staden verkar
för att åter bygga upp en kommunal pedagogisk omsorg.”

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Utredning av förutsättningarna för ett återinförande av
dagbarnvårdare i Borås Stad
Utvecklingsenheten
150921
Emma Dahl
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Syfte, metod, frågeställningar och upplägg
Syftet med denna rapport är att utreda förutsättningarna för ett återinförande av
dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg i Borås Stad. Undersökningen genomförs i form av
intervjuer med en tidigare chef för dagbarnvårdare, en nuvarande förskolechef, samt
områdeschefer utifrån följande frågeställningar:
•
•
•
•
•

Hur många dagbarnvårdare finns i kommunen i dagsläget? Hur många barn är placerade i
familjedaghem?
Hur stor är efterfrågan?
Vilka hinder och möjligheter finns för ett återinförande av dagbarnvårdare i kommunen?
Hur skulle arbetsvillkoren kunna se ut för dagbarnvårdare, t.ex. gällande arbetstider och antal
barn?
Vilka personalförutsättningar finns?

Utöver detta görs en omvärldsbevakning för att få inblick i hur andra kommuner i Borås storlek
bedriver kommunal pedagogisk omsorg. I denna omvärldsbevakning intervjuas ett antal chefer
för denna typ av verksamhet i andra, storleksmässigt jämförbara, kommuner.
Rapportens inleds med en beskrivning av innebörden av pedagogisk omsorg, hur kommunens
ansvar ser ut, samt en nulägesbeskrivning. Därefter beskrivs kommunens fristående pedagogiska
omsorg, följt av andra kommuners verksamheter. På detta följer en beskrivning av arbetstidsavtal,
lokalt avtal och efterfrågan i kommunen. Rapporten avslutas sedan med slutsatser.

Pedagogisk omsorg
”Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen.
Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem
(traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas
i en särskild lokal” (Skolverket, hämtad 2015-08-14 från
http://www.skolverket.se/skolformer/annan-pedagogisk-verksamhet/pedagogiskomsorg).
Pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling, samt förbereda för fortsatt lärande. Det är ett
alternativ till förskola eller fritidshem och riktar sig således till barn i åldrarna 1-12 år.
Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem
• ”Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till
skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
• Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i
pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav
på för pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att
istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets
vårdnadshavare önskar det” (Ibid.)
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Till skillnad från för förskolan och fritidshemmen är läroplanen inte styrande för den pedagogiska
omsorgen, utan endast vägledande. Däremot styrs den pedagogiska omsorgen av Skollagen
(främst kapitel 25), liksom som de två övriga.
I Skollagen framgår att personalen ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens
omsorgsbehov och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Lokalerna för den
pedagogiska omsorgen ska vara ändamålsenliga, barngrupperna ska ha en lämplig
sammansättning och storlek och verksamheten ska utgå från barnets bästa.
Den pedagogiska omsorgen ska systematiskt följas upp och utvärderas av huvudmannen
(kommun eller enskild huvudman).

Kommunens ansvar
Enligt 25 kap. 2 § i Skollagen ska kommunerna, om vårdnadshavare önskar det, sträva efter att
erbjuda barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem. Även om kommunen inte
har någon efterfrågan för tillfället måste de planera för ett tillhandahållande av omsorg om
situationen förändras (Allmänna råd för pedagogisk omsorg, Skolverket, 2012).

Nulägesbeskrivning
Hur många dagbarnvårdare finns det i dagsläget? Hur många barn är placerade i
familjedaghem? Hur stor är efterfrågan? Vilka möjligheter och hinder finns för
kommunal pedagogisk omsorg?
Väster: Pedagogisk omsorg i stadsdel Väster innefattar två fristående företag. Västers
områdeschef Marie Gerdin menar att det finns flera skäl till att det inte finns kommunalt
anställda dagbarnvårdare. Ett är att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart, men det främsta
skälet är det pedagogiska perspektivet genom att det, enligt områdeschefen, inte går att säkerställa
verksamhetens kvalitet inom den pedagogiska omsorgen. Det faktum att det saknas krav på
pedagogisk utbildning för dagbarnvårdarna medför en risk att det kan komma att handla om
barnpassning snarare än pedagogiskt genomtänkt verksamhet, vilket i sin tur skulle kunna leda till
större risker med mer omfattande insatser i skolan i framtiden. Vidare anser områdeschefen att
pedagogisk omsorg inte är bra, varken sett till barnens sociala utveckling, eller till
dagbarnvårdarnas arbetsförhållanden. Områdeschefen anger arbetstidsavtalen som ett stort
hinder för kommunalt anställda dagbarnvårdare, eftersom kommunen inte kan gå emot de avtal
som finns.
Efterfrågan på pedagogisk omsorg i Väster är väldigt liten. Områdeschefen berättar att det rör sig
om maximalt en handfull av drygt 2000 placerade barn som önskar pedagogisk omsorg.
På frågan om hur de fristående lyckas lösa arbetstidsavtalen svarar områdeschefen att de
dagbarnvårdarna inte har en 40 timmars anställning, utan arbetar de timmar som barnen är där.
Norr: Områdeschefen Håkan Anving i stadsdel Norr berättar att han bygger sin uppfattning på
förskoleuppdraget och framhåller att han ser stora svårigheter med kommunala dagbarnvårdare
utifrån läroplanens uppdrag. Han menar att det uppdraget innefattar ett stort pedagogiskt ansvar
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och betonar att dagbarnvårdare också behöver vara utbildade förskollärare. Det är många olika
kompetenser som krävs, till exempel inom matematik och språkutveckling och att
undervisningsdelen därför är svår att uppfylla. På förskolorna däremot finns en annan
kompetensbredd.
Förskolans uppdrag innefattar både undervisning och omsorg. Som dagbarnvårdare ska man
klara allt det på en person, samtidigt som man ska laga mat, städa och sköta toalettbestyren.
Håkan ser inte att det skulle vara möjligt, sett till professionen och utifrån pedagogisk kompetens.
Områdeschefen uttrycker att dagbarnvårdare var bra för 20 år sedan, när det handlade om
omsorgsbiten. Idag har vi däremot undervisningskraven och dessa kan man inte klara på en
person, menar Håkan. Vidare betonar han att läroplanen är väldigt tydlig med
undervisningskravet, så vi kommer inte ifrån det. Det pedagogiska uppdraget innefattar även
kartläggning, analys och planering och det kan man inte få in i dagbarnvårdares uppdrag.
Möjligtvis skulle det kunna uppstå behov i enskilda fall, exempelvis i de lägen då barn i behov av
särskilt stöd behöver vara i en liten grupp, säger Håkan. Men sedan säger han att det inte är
någon lösning, eftersom det innebär en exkludering. Han betonar också att det för den typen av
barngrupp hade varit än viktigare med utbildad personal och att det i så fall hade varit bättre att
ha en specialavdelning med hög kompetens.
Öster: Områdeschefen Malin Molid-Svenningsson i stadsdel Öster berättar att det i stadsdelen
finns en kommunal dagbarnvårdare som har 5 dagbarn. Vid behov, exempelvis vid frånvaro, får
dagbarnen vistas på förskolan i området. Förskolechefen har kontakt med dagbarnvårdaren som
arbetar ensam utan någon kollega. Detta medför att fortbildning är svårt att tillgodose. Enligt
områdeschefen löser det sig med arbetstidsavtalet. Det är ingen kö till dagbarnvårdaren, men
ibland placeras något barn där utifrån familjens önskemål.
I område Öster finns även pedagogisk omsorg i enskild regi i form av en dagbarnvårdare. För
den fristående verksamheten görs en regelbunden tillsyn, där man granskar verksamheten både
utifrån miljön och pedagogiken, utifrån tillsynsprotokollet som används för fristående
verksamheter. Tillsynen görs gentemot företaget, som är ansvariga för de anställda. Kommunen
har önskemål om pedagogisk utbildning för dagbarnvårdarna.
På frågan om hinder och möjligheter svarar Malin att hon inte tror på ett återinförande av
dagbarnvårdare och uttrycker att det är bättre ur pedagogisk synpunkt att vi har förskolor,
eftersom man då får det kollegiala samarbetet och att kvaliteten kan säkerställas i större
utsträckning, och även för att det då går att följa arbetstidsavtalen. Områdeschefen betonar också
flera gånger under samtalet att det saknas efterfrågan. Hon ställer sig också frågan om
kommunala dagbarnvårdare skulle vara ekonomiskt hållbart. Flera av de barn som har pedagogisk
omsorg slutar vid 4 års ålder, för att många barn då behöver andra utmaningar. De första tre åren
däremot väljer några pedagogisk omsorg.
Malin framhåller också att det är många krav på dagbarnvårdare, som förutom pedagogiken
handlar om krav på matlagning, hemmet, aktiviteter, föräldrakontakter m.m.
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Vilka möjligheter och hinder ser en f.d. chef för dagbarnvårdare på ett återinförande av
familjedaghem i Borås?
Ingalill Stensson som tidigare varit arbetsledare för dagbarnvårdarna i Sandhult, då antalet
dagbarnvårdare var stort, får frågan om vilka hinder och möjligheter hon ser kring ett
återinförande av dagbarnvårdare i Borås. I samtalet framkommer att det finns stora svårigheter
kring förutsättningarna för dagbarnvårdare. Hon vittnar om en skillnad mellan synen på
förskolan och synen på dagbarnvårdare och berättar att det även tidigare var lång kö till
barnomsorgen, framför allt till förskolorna, eftersom föräldrar helst ville ha en förskoleplats.
Vidare berättar hon att många av de tidigare kommunala dagbarnvårdarna var fantastiskt duktiga,
men att det krävdes mycket, exempelvis i form av olika material såsom vagnar. På den tiden hade
förskolorna bara öppet till ca 17.30, vilket gjorde att ’dagmammorna’ fick ta barn med andra tider.
Det fanns inga vikarier för dagbarnvårdarna. Man började därför bygga upp system med
gemensam lokal och ett vikariesystem, samt ett materialförråd som fungerade som ett bibliotek
med saker man kunde låna.
I början av 90-talet fanns det en möjlighet att tjäna mycket pengar som dagbarnvårdare. Eftersom
det inte fanns något arbetstidsavtal kunde man arbeta från 5.00 till 19.00. Dessutom kunde man
ha många barn i barngruppen. 1996 kom ett dagbarnvårdaravtal som begränsade antalet
arbetstimmar. Genom det nya avtalet fick dagbarnvårdarna en normal veckoarbetstid. Som
exempel berättar Ingalill att man i Fristad löste veckoarbetstiden med en öppen förskola, där
barnen vistades resten av tiden när veckans 40 timmar var uppfyllda. Det är enligt Ingalill mycket
svårt att administrera den pedagogiska omsorgen eftersom hänsyn måste tas till arbetstidsavtalet
och hon anser att verksamheten i mångt och mycket har fallit på detta. Om det endast finns 1-2
dagbarnvårdare i samma område, hur löser man då 40-timmarsavtalet frågar hon sig. Det måste
finnas någonstans, till exempel en gemensam lokal där någon annan personal kan komma in och
täcka upp. Ingalill undrar var man får tag i den personalen. Om systemet ska ha möjlighet att gå
runt måste dagbarnvårdarna ha ett ställe att samlas på. En gemensam lokal och flera inblandade
personer är jätteviktigt.
I samtalet kommer vi sedan in på frågan om utbildad personal. Hur ska man tänka kring detta?
Hur ska verksamheten kunna kvalitetssäkras?
Ingalill menar att dagbarnvårdare låg i tiden för ett par decennier sedan, men att det är andra tider
nu. Hon uttrycker att man måste se hur samhället har ändrat sig och ställer sig frågan om
pedagoger idag verkligen vill arbeta på det sättet och poängterar att efterfrågan är väldigt liten, då
de allra flesta föräldrar hellre vill ha en plats på förskolan till sina barn. Det finns en risk att
stimulansen från andra blir för liten inom den pedagogiska omsorgen, eftersom ett större antal
andra barn tillför stimulans. Enligt Ingalill tog det ofta längre tid för barnen från den pedagogiska
omsorgen att komma in i en större grupp, än för förskolebarnen.
Sammanfattningsvis framhåller Ingalill att hon inte ser några möjligheter för kommunalt anställda
dagbarnvårdare. Hon tror inte att behovet är stort och kan heller inte tänka sig att det är
ekonomiskt försvarbart. För att det ska gå ihop måste det vara minst 4-5 pedagoger i en grupp
och dessa måste ha tillgång till en lokal.

B 2484

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

Vilka hinder och möjligheter ser en nuvarande förskolechef på ett återinförande av
familjedaghem i Borås?
Thomas Johansson, förskolechef i Borås, tror inte heller på ett återinförande av
familjedaghem/dagbarnvårdare sett ur kvalitetsaspekten. Han menar att det inte håller samma
pedagogiska kvalitet som förskolan gör idag. Åtminstone är det svårt att upprätthålla den
kvaliteten, menar han. Thomas anser att det visserligen kan finnas kvalitet kring andra aspekter,
såsom närheten till hemmet. Samtidigt uttrycker han en erfarenhet av att de barn som varit hos
dagbarnvårdare inte varit rustade för skolan på samma sätt då det varit dags för skolstart. På
frågan om han ser någon möjlighet för ett återinförande av dagbarnvårdare svarar han att den
enda möjligheten han ser är för de barn som behöver en liten grupp, men då endast under
förutsättning att man har en riktigt bra dagbarnvårdare och säger att om det istället är en ordinär
dagbarnvårdare, då kan resultatet istället bli det motsatta.
På frågan om hur arbetsveckan skulle kunna organiseras för dagbarnvårdare svarar
förskolechefen att två måste dela och förklarar att man måste ha två dagbarnvårdare på ett
normalt omsorgsbehov p.g.a. avtalet om 40 timmars arbetsvecka. Thomas betonar att om man
istället organiserar den pedagogiska omsorgen på annat sätt, med gemensam lokal, blir det som en
förskola men med outbildad personal och utan krav på läroplansstyrd verksamhet.
På frågan om hur många dagbarn en dagbarnvårdare kan ha svarar Thomas att denna aspekt
också innebär ett bekymmer, eftersom små barn har behov av omsorg, vilket utgör en
begränsning då man inte kan ha ensamt ansvar för många små barn. Han berättar att när
kommunen hade dagbarnvårdare var barnen små och många och att de stora barnen ofta
”tappades” till förskolan, p.g.a. att man ändå ville tillhöra förskola, med allt vad det innebär.
Thomas poängterar att föräldrar idag är så medvetna om vad förskolan står för och att
efterfrågan på pedagogisk omsorg därför är begränsad.

Fristående pedagogisk omsorg inom kommunen
I de olika intervjuerna framkommer diverse hinder för en kommunal pedagogisk omsorg. I Borås
Stad bedrivs ett par fristående familjedaghem. När jag kontaktar en av dessa dagbarnvårdare
berättar hon att hon inte upplever några hinder för den pedagogiska omsorgen. Hon har inte
upplevt några svårigheter kring arbetstiderna och inte heller kring det faktum att hon aldrig kan ta
ut en rast under arbetsdagen. Något behov av rast säger hon sig aldrig ha upplevt under sina
arbetsdagar. Istället beskriver dagbarnvårdaren att hon har möjlighet till lugnare stunder
tillsammans med barnen och att hon även planerar in lugnare stunder där barnen är själva och
gör saker på egen hand, vilket enligt dagbarnvårdaren tränar deras fantasi. Eftersom hon lagar
maten hemma ser hon även den stunden som någon form av rast, även om barnen får delta i
vardagsysslorna om de vill. Dagbarnvårdaren betonar också att de har en lugnare rytm hemma
jämfört med tempot på förskolor.
Den intervjuade dagbarnvårdaren har en liten grupp bestående av tre barn; sin egen 5-åring, samt
ett syskonpar på 4 och 6 år. På förmiddagarna går dock syskonparet på Montessoriförskolan.
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Snart kommer gruppen utökas med en 1,5-åring på halvtid. Maximalt kan dagbarnvårdaren tänka
sig att ta emot fem barn.
I motsats till de som tillfrågats tidigare upplever dagbarnvårdaren att det finns en efterfrågan,
men att det är svårt att nå ut till föräldrar.
I Borås finns några fristående aktörer inom den pedagogiska omsorgen; Aran, Christella och
Ströms slott. Det sistnämnda har precis fått tillstånd att starta upp i Borås. Den intervjuade
dagbarnvårdaren har varit anställd av Christella, men har valt att gå över till Ströms slott, p.g.a.
bättre villkor och lön. Av nyfikenhet frågar jag om hon hade kunnat tänka sig att arbeta som
dagbarnvårdare i kommunen och får svaret att hon hade kunnat tänka sig det om det hade varit
små barngrupper och att en kommunal anställning innebar ett större stöd från kommunen, till
exempel i form av marknadsföring och beskrivning av verksamheten, samt ett större kollegialt
stöd.
Dagbarnvårdaren har ingen pedagogisk utbildning och inga kollegor att samarbeta med. Däremot
berättar hon att hon har kontakt med en annan dagbarnvårdare, anställd av samma företag. Än så
länge har det varit aktuellt med vikarie en gång och då tog föräldrarna ledigt, men
dagbarnvårdaren berättar att Ströms slott erbjuder vikariedagbarnvårdare vid behov.
Att vistas i ett hem är det viktigaste för den tillfrågade dagbarnvårdaren, eftersom hon anser att
ett hem är tryggare och ger en hemkänsla till skillnad från en lokal. En stor fördel med en liten
grupp i en hemmiljö är att hon menar att man kan hålla lite mer ”högt i tak” och hinner se
barnen och hinner låta dem släppa fram och hantera känslor i större utsträckning än på en
förskola. Hon menar att man inte behöver vara lika strikt med ljudnivå och annat som på en
förskola. Dagbarnvårdaren har tidigare arbetat på förskola, men tyckte inte om det.
Sammanfattningsvis säger dagbarnvårdaren att man måste brinna för det jättemycket och hon
berättar att hon gillar sitt jobb och drivs av att få se sitt eget barn ha det bra.

Dagbarnvårdare i andra kommuner i Borås storlek
Efter flera internetsökningar står det klart att många kommuner erbjuder fristående pedagogisk
omsorg, vilket innebär att det är fristående företag som erbjuder barnomsorg hos dagbarnvårdare.
Den pedagogiska omsorgen i fristående regi ska godkännas av kommunen utifrån de kvalitetskrav
som finns. Kommunen ansvarar för att verksamheten drivs enligt uppsatta mål och
bestämmelser. Det finns emellertid ett mindre antal kommuner som dessutom erbjuder
pedagogisk omsorg i kommunal regi. Verksamheten i några av dessa kommuner beskrivs nedan.

Västerås
I Västerås finns 32 verksamma dagbarnvårdare som arbetar med barnen i hemmiljö. Dessa
arbetar i arbetslag områdesvis. Antalet dagbarnvårdare i arbetslagen varierar mellan två och åtta
personer per område. I det område där det endast finns två dagbarnvårdare finns ett par
pensionerade dagbarnvårdare att tillgå, som rycker in vid behov. Inom arbetslaget har barnen en
”vikarie-dagbarnvårdare” som de går till vid frånvaro av den ordinarie dagbarnvårdaren.
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Arbetslagen har tillgång till en gemensam lokal på området. En till två dagar i veckan är områdets
dagbarnvårdare med alla barnen i lokalen hela dagen. Även övriga dagar brukar dagbarnvårdarna
träffas, framför allt på förmiddagarna och ofta utomhus.
Barngrupperna består av 3-6 barn, bland annat beroende på barnens ålder. Det genomsnittliga
antalet barn per dagbarnvårdare är 4-5.
Öppettiderna för Västerås pedagogiska omsorg är 6-18. Dagbarnvårdarna arbetar 40 timmar i
veckan. Det faktum att de flesta barn har en vistelsetid på mer än 40 timmar per vecka löses
genom att dagbarnvårdarna har en ledig dag i veckan, då barnen vistas hos sin ”vikariedagbarnvårdare”. Den dag i veckan man har färre schemalagda barn får man som dagbarnvårdare
ha som sin lediga dag. Under arbetsdagarna har dagbarnvårdarna oftast inte möjlighet att ta ut
någon rast.
Huddinge
I Huddinge kommun minskar antalet dagbarnvårdare. Förskolechefen Ann-Christin Ehrengart
berättar att det i dagsläget endast finns sex kommunanställda dagbarnvårdare kvar. I egenskap av
chef för verksamheten berättar Ehrengart att det är jättesvårt att rekrytera nya. Det är en tuff
arbetssituation för dagbarnvårdare och många slutar på grund av att de inte orkar med. Varje
dagbarnvårdare måste ha minst 5-6 barn. Öppettiderna anpassas till barnens vistelsetid, inom
ramen 6.30-18.00. Man håller arbetstidsavtalet på 40 timmar i veckan, men eftersom arbetstiden
är ca 10 timmar om dagen innebär detta att veckoarbetstiden fylls upp på fyra dagar, vilket leder
till att dagbarnvårdarna måste vara lediga en dag i veckan. För denna dagen behöver det ordnas
med vikarie. Vikarien i sin tur måste ju också vara ledig en dag i veckan, vilket leder till
barngrupper på 7-8 barn. Verksamhetschefen berättar att det inte riktigt blir hållbart och att
dagbarnvårdarna upplever att det går åt enorm energi till frågor kring vem som ska ha hand om
barnen när man ska vara ledig. Vidare menar hon att arbetstidsavtalet har ”tagit knäcken på hela
verksamheten”.
Enligt verksamhetschefen i Huddinge är den pedagogiska omsorgen en väldigt kostsam
verksamhet. Dessutom har efterfrågan minskat och är i nuläget väldigt liten. Föräldrar idag
önskar istället förskolor.
Sundsvall
Även Sundsvalls kommun har kommunanställda dagbarnvårdare. Dessa arbetar i sitt eget hem tre
dagar i veckan. På måndagar och fredagar träffas dagbarnvårdarna i en gemensam lokal, vilket gör
att alla barnen lär känna alla dagbarnvårdare. Vid dagbarnvårdares frånvaro, erbjuds barnen
omsorg hos sin ”vikarie-dagbarnvårdare”. Barngrupperna består av 4-6 barn i åldrarna 1-5 år.
De kommunala dagbarnvårdarna är sex stycken till antalet. Utöver dessa finns även några
fristående dagbarnvårdare i kommunen. Förskolechefen Susanne Berggren berättar i en
telefonintervju att en viktig förutsättning är att dagbarnvårdarna är några stycken. Två dagar i
veckan träffas de sex dagbarnvårdarna i den gemensamma lokalen, som motsvarar en
förskoleavdelning. På denna kan det bli upp till 30 barn. På tisdagar, onsdagar och torsdagar
arbetar dagbarnvårdarna de tider som barnen har behov av omsorg. Beroende på hur många

B 2487

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

timmar de arbetar dessa dagar och därmed hur många timmar som återstår av arbetsveckans 40
timmar arbetar de antingen måndag, fredag, eller både och. Verksamheten har ett vikariesystem
där barnen vid dagbarnvårdares frånvaro delas upp på olika dagbarnvårdare. Redan vid
inskolningen är man hos sin vikariedagbarnvårdare, så att barnet känner sig hemma även där.
Susanne Berggren berättar att den pedagogiska omsorgen är en väldigt populär verksamhet, till
vilken det är stor efterfrågan. Hon tror att det är bra med olika sorters barnomsorg och
poängterar att de som har sina barn inom den pedagogiska omsorgen är väldigt nöjda och känner
sig trygga med verksamheten.
På frågan om vilka hinder och möjligheter hon ser för den pedagogiska omsorgen betonar chefen
för Sundsvalls pedagogiska omsorg att en förutsättning för att det ska gå ihop är att
dagbarnvårdarna är några stycken som kan samarbeta för att få ihop arbetstiderna. I Sundsvall
finns sex kommunala dagbarnvårdare, som har 4-7 barn var, beroende på ålder och
förutsättningar hos dagbarnvårdarna. Eftersom Berggren även är chef för ett par förskolor
anordnar hon gemensam APT för förskollärarna och dagbarnvårdarna. Dessutom är
dagbarnvårdarna med på kompetensutvecklingsdagar och deltar på olika sätt i förskolans arbete.
En förutsättning för en bra pedagogisk omsorg är ett samarbete med förskolan, samt att kunna
ha egna utvecklingsdagar då verksamheten stänger, för att exempelvis kunna åka på
familjedaghemskonferens. Om man får till dessa bitar finns det många möjligheter, enligt Susanne
Berggren. Ett stort hinder uppstår dock om dagbarnvårdarna är för få. Dessutom anser Berggren
att det kan finnas svårigheter i samband med rekrytering eftersom det är betydligt fler aspekter att
ta hänsyn till i samband med rekrytering av dagbarnvårdare jämfört med förskollärare. Några
sådana exempel är säkerhetsaspekter i form av säkerhet i hemmet och säkerhet i området runt
omkring, på exempelvis lekplatser, men också aspekter som var och hur de bor och tillgänglighet
för lämning och hämtning.
Umeå
I ett samtal med Mari Larsson, förskolechef i Umeå framkommer att verksamheten med
kommunala dagbarnvårdare lades ner för tre år sedan. De såg en tydlig minskad efterfrågan från
föräldrar. Ett stort problem var att man önskade en speciell person, vilket av förklarliga skäl inte
var möjligt. Detta ledde till att en dagbarnvårdare kunde ha två barn och en annan en kö på tolv
barn. Det blev ett val av person och om man inte fick den personen tog man en förskoleplats
istället. Föräldrar resonerade att: ”Väljer jag henne så vill jag ha henne och ingen annan”.
Föräldrar tackade därför nej gång på gång p.g.a. att de inte fick den person de önskade. Detta
medförde att kommunen blev tvungna att säga upp personal, utifrån senast anställda. De som
blev kvar var inte de mest efterfrågade och därmed minskade efterfrågan ännu mer. Mari Larsson
förklarar att trots att verksamheten sker i hemmen är den även synlig i samhället. Förskolechefen
har fått många samtal från föräldrar kring sådant de sett på lekplatser och andra offentliga platser
angående exempelvis dagbarnvårdares språkbruk, förhållningssätt, bemötande och hur man tar i
barn. Många samtal har handlat om att det varit mycket stort fokus på uppfostrande, snarare än
varma famnar.
Av Umeå kommuns dagbarnvårdare hade en person en barnskötarutbildning. I övrigt hade ingen
någon form av pedagogisk utbildning. Mari Larsson såg ibland brister hos vissa anställda och
poängterar att en brist på insikt kan leda till svårigheter i olika situationer. Hon betonar också att

B 2488

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

man kan man dölja mycket när man jobbar ensam och att man som barn är väldigt utelämnad
hos en dagbarnvårdare jämfört med på förskolor där flera personer arbetar, och dessutom har en
pedagogisk utbildning. Inom skolan och förskolan värderas arbetslagsarbetet högt. Mari säger att
många pedagoger uttrycker: ”Åh, vilken tur att jag har någon annan än mig själv”.
Även i denna intervju kommer frågan om arbetstidsavtal upp. Förskolechefen Mari säger att de
bitarna hade kunnat lösas på olika sätt, till skillnad från frågan om personval, som inte har en
lösning.
Sammanfattningsvis säger Mari Larsson att det här med dagbarnvårdare bör ”ligga på historiens
soptipp. Det var bra utifrån de förutsättningarna som var då, på 60-70-talet. Idag är det helt andra
krav. Man måste därför tänka väldigt noga innan man inför detta”.

Arbetstidsavtal
Flera av de intervjuade nämner arbetstiden som ett hinder för pedagogisk omsorg. Det torde
därför vara på sin plats att klargöra vad arbetstidslagarna säger.
I arbetstidslagens femte paragraf står att:
”Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.
När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållanden i övrigt, får arbetstiden
uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor” (Arbetstidslagen,
http://www.av.se/lagochratt/atl/).
Utöver arbetstidslagen finns en EU-lagstiftning kring arbetstider som uttrycker att ”anställda
måste få minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn. Var sjunde dag måste de dessutom få
minst 24 timmars sammanhängande ledighet.
Om de anställda arbetar mer än sex timmar per dag måste de få en rast”
(http://europa.eu/youreurope/business/staff/employment/index_sv.htm ).

Lokala avtal och riktlinjer
Joakim Cannerfors, som tidigare varit chef för dagbarnvårdare berättar att det i slutet av 80-talet
fanns ca 400 dagbarnvårdare i kommunen. Vid denna tid fanns inte tillräckligt med
förskoleplatser och fritidsplatser till kommunens barn, utan dagbarnvårdarna hade hand om både
barn i förskoleåldern och fritidsbarn. De flesta hade 5-6 dagbarn, men man kunde ha hand om
upp till 10 barn (inkluderat fritidsbarn). Dagbarnvårdarna kunde under denna tid tjäna väldigt
mycket (upp till dubbla månadslöner) eftersom lönen baserades på antal dagbarn och
arbetstimmar.
Ett par av de intervjuade cheferna refererar till dagbarnvårdaravtalet som slöts 1996 (daterat
1996-04-15), med syftet att ”så långt som möjligt likställa dagbarnvårdares lön- och
anställningsvillkor med övriga arbetstagare” (Förhandlingsprotokoll 82/96). Detta avtal gav
dagbarnvårdarna en normal veckoarbetstid. Det begränsade antalet arbetstimmar medförde att
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dagbarnvårdarna inte kunde tjäna lika mycket som tidigare, vilket ledde till att attraktiviteten för
yrket sjönk. I samma veva byggdes förskolor och fritidshem ut och många föräldrar valde istället
denna typ av omsorg före familjedaghem.
Enligt dagbarnvårdaravtalet från 1996 gällde inte arbetstidslagen, utan en heltidstjänst motsvarade
en ordinarie arbetstid på i genomsnitt 50 timmar i veckan. Man räknade volymtimmar, vilket
innebar att fyra barn, gånger 50 volymtimmar betydde 200 volymtimmar och motsvarade en
heltidstjänst.
Enligt Ann Kalnins, bitr. förhandlingschef, kom runt år 2007 AB, allmänna bestämmelser, som
bl.a. uttryckte att ordinarie arbetstid för en heltidstjänst skulle motsvara 40 timmar per vecka.
Med dessa allmänna bestämmelser som grund tog Borås Stad fram riktlinjer avseende
dagbarnvårdare i Borås Stad. I dessa står att ”den ordinarie schemalagda arbetstiden för
dagbarnvårdare är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka enligt AB (…). Den schemalagda
arbetstiden bör högst uppgå till 10 timmar/dag. Arbetstagaren ska tillförsäkras 36 timmars
sammanhängande veckovila per 7dagarsperiod” (Tillämpningsanvisningar, Riktlinjer avseende
dagbarnvårdare i Borås Stad, senast ändrad 2008-03-31). I samma dokument står också att ”rast
utbytes mot måltidsuppehåll”.

Efterfrågan
Med tanke på att flera av de intervjuade uttrycker att efterfrågan är liten har kommunens
placeringssamordnare fått frågan om hur den faktiska efterfrågan på pedagogisk omsorg ser ut.
Placeringssamordnare Linda Lundquist i Öster berättar att många föräldrar ringer och efterfrågar
mindre barngrupper och av den anledningen ibland frågar efter dagbarnvårdare men att det inte
verkar vara verksamhetsformen i sig som lockar. I stadsdel Öster finns i dagsläget en kommunal
dagbarnvårdare i Målsryd, vilket innebär att föräldrar på till exempel
Hässleholmen/Brämhult/Trandared på grund av avståndet väljer att inte registrera sina barn i kö
dit. Utöver den kommunala dagbarnvårdaren finns en i fristående regi. Den kommunala har fyra
barn inskrivna och den fristående aktören har nio inskrivna barn.
I stadsdel Norr är efterfrågan i stort sett obefintlig, enligt placeringssamordnare Marie Ivarsson. I
stadsdelen finns ingen dagbarnvårdare i dagsläget.
Västers placeringssamordnare Mona Hedin väljer att enbart hänvisa till det svar områdeschef
Marie Gerdin tidigare gett (”maximalt en handfull på 2000 placerade barn”).

Slutsats
De flesta av de tillfrågade cheferna, både i och utanför Borås, uttrycker att ett införande av
kommunalt anställda dagbarnvårdare innebär svårigheter gällande bristen på utbildningskrav för
dagbarnvårdare, eftersom man anser att kvaliteten, och kvalitetssäkringen, inom den pedagogiska
verksamheten blir lidande i jämförelse med förskolan. I styrdokumenten uttrycks dock ingen
intention om att den pedagogiska omsorgen ska vara likvärdig förskoleverksamheten. Läroplanen
ska inte heller styra den pedagogiska omsorgen, utan endast fungera vägledande. Trots detta finns
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i skollagen ett krav på utbildning eller erfarenhet hos dagbarnvårdarna, så att en god pedagogisk
verksamhet bedrivs samtidigt som barnens omsorgsbehov tillgodoses. Cheferna menar att
dagbarnvårdaruppdraget är komplext och att det är mycket svårt för en person att täcka alla bitar
i det.
Ett annat hinder som framkommer i intervjuerna handlar om arbetstiderna. De två kommuner
som lyckats få till en fungerande kommunal pedagogisk omsorg berättar att en viktig
förutsättning för att kunna följa arbetstidsavtalet är att det finns flera dagbarnvårdare i samma
område, som kan samarbeta. Dessa behöver ha tillgång till en gemensam lokal att bedriva
verksamheten i tillsammans någon eller några dagar i veckan. Flera av de intervjuade cheferna
ställer sig dock kritiska till detta, eftersom det skulle bli ”som en förskola, fast utan utbildad
personal”.
En av cheferna från en annan kommun säger att arbetstidsavtalet ”tagit knäcken på” den
pedagogiska omsorgen, eftersom dagbarnvårdarna nu upplever att de lägger oerhört mycket tid
och energi på att ordna vikarie för den dagen i veckan de behöver vara lediga, p.g.a. att
arbetstiden fyllts på fyra dagar. Systemet leder dessutom till att grupperna inte längre blir små,
eftersom dagbarnvårdarna även måste ha varandras barn för att alla ska kunna hålla
arbetstidsavtalet.
Även om två kommuner har lyckats få till en fungerande pedagogisk omsorg svarar de flesta
tillfrågade dels att efterfrågan på pedagogisk omsorg idag är väldigt liten och dels att barnomsorg
med dagbarnvårdare var bra för några decennier sedan, men att vi måste utgå från dagens höga
krav på pedagogisk kvalitet; i form av kompetensbredd, kvalitetsarbete, analyser, planeringar,
samt kollegialt samarbete.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är arbetsmiljörisken, då den pedagogiska omsorgen sker i
ett hem. Kommunen kan därmed inte garantera säkerheten i arbetsmiljön, varken för barnen eller
dagbarnvårdaren.
Utifrån det faktum att verksamheten bedrivs av en enskild person, innanför hemmets väggar (och
stängda dörrar) bör man även ta den ökade utsattheten och därmed potentiella risken för
övergrepp på barnen i beaktande.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det redan idag finns åtminstone en kommunalt
anställd dagbarnvårdare och att det finns tre privata aktörer som verkar i kommunen. Det finns
ingen större efterfrågan på pedagogisk omsorg idag. Samtliga av våra kommunala tjänstemän som
yttrat sig anser att verksamhetsformen inte är att föredra ur ett pedagogiskt perspektiv och de
framhåller de organisatoriska svårigheterna som arbetstidslagstiftningen medfört. Dessutom
pekar flera på att det finns en del risker förenat med ensamarbetande dagbarnvårdare.

Förslag till beslut
Utredarens förslag till beslut är att inte aktivt verka för att åter bygga upp en kommunal
pedagogisk omsorg utan avvakta en eventuell ökning av efterfrågan.
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Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 20 september 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Tallbackens förskola, Sportvägen 6
Fristad under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan.
I inversteringsbudget 2016 är det avsatt 32 000 000 kr. I anslagsframställan är summan för projektet beräknat till 35 000 000 kr. I 2017 års investeringsbudget har anslaget höjts till 35 000 000 kr. Detta motsvarar en kostnadsökning på 9,4% i förhållande
till investeringsbudgeten 2016. Detta kan innebära att om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter att öka så kan det vara aktuellt att endast bygga för att tillgodose
ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Hyran för objektet är beräknad på 2% ränta och det skall vara 1,75 % vilket innebär
att hyran år 1 exkl. driftskostnader är 87 500 kr lägre än vad som anges i underlaget.,
d.v.s. 1 732 129 kr exkl. driftskostnader.
Förskolan kommer att innehålla 6 avdelningar och i samband med detta så lämnas två
förskolor Sikgården (en avdelning) samt Torggården (två avdelningar).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan utöka investeringsanslaget för Tallbackens förskola från 32 000 000 kr till 35 000 000 kr samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 000 0000 för nybyggnad av Tallbackens förskola, Sportvägen 8 Fristad Kv, Sölebo 2:22, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2016/KS0481

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
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01 80 Borås

Nr 205
Kommunfullmäktige
Avfallstaxa hushåll inför 2017
Dnr 2016/KS0481 406
Borås Energi
och Miljö AB, Avfallstaxa hushåll
Från Kommunstyrelsen
inför 2017
Till Kommunfullmäktige
2016-10-05

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en oförändrad avfallstaxa
för hushåll. Avfallstaxan ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Tack vare effektiviseringar finns inte behov av någon taxehöjning för berört avfallskollektiv. Förändringar kan dock komma ske inom tilläggstjänster, t ex framkörningsavgift, gångavstånd, felsorteringsavgift, extrahämtning, bomkörningsavgift och hämtningsintervall.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avfallstaxa för hushåll förblir oförändrad under 2017.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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

B 2501

1 (1)

kommunfullmäktiges handlingar | 23-24 november 2016

Till Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Avfallstaxa- hushåll 2017

STYRELSEMÖTE

19 maj 2016

Avfallstaxa - hushåll inför 2017
Kunderna har efterfrågat och önskat att vår prisavisering görs i juni med
tanke på att ha vetskap om nästa års kostnader för hushållsavfall då
kunderna gör sina egna budgetar och förhandlingar med sina hyresgäster.
Tack vare effektiviseringar avser inte bolaget att göra några förändringar i
hushållstaxan inför 2017.
Förändringar kan dock komma ske inom tilläggstjänster, t.ex.
framkörningsavgift, gångavstånd, felsorteringsavgift, extrahämtning,
bomkörningsavgift och hämtningsintervall.
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
besluta

att

ge VD i uppdrag att bibehålla dagens avfallstaxa - hushåll och
därmed inte höja taxan inför 2017.

att

ge VD i uppdrag att informera kommunstyrelsen om beslutet.

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Dnr 2016/KS0375

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Nr
Martin206
Jakobsson
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01 80 Borås

Prisjustering av VA-taxa 2017
2016-			

Kommunfullmäktige

Dnr

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Prisjustering av VA-taxa 2017
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2017 föreslå en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter med 5,5 %. Bolaget ansöker nu om Kommunfullmäktiges godkännande.

Som framgår av bolagets skrivelse föreslås VA-taxan höjas med 5,5 %. VAtaxehöjningen behövs för att fondera kapital till det nya avloppsreningsverket och till
underhåll av ett åldrande ledningsnät. VA-branschen höjde i genomsnitt taxan med
3,5 % under 2016, och branschen bedömer att taxehöjningarna kommer öka framöver för att klara stigande investeringsbehov.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen bedömer föreslagen prisjustering som rimlig. Ökningen av VAtaxan innebär samma procentuella höjning som gjorts sedan 2014, och görs för att
kunna fondera medel till det nya avloppsreningsverket, få en jämn taxeutveckling och
undvika mycket stora höjningar när det nya reningsverket står klart.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2017.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Till kommunfullmäktige

BESLUTSFÖRSLAG

Prisjustering VA-taxa 2017

STYRELSEMÖTE

19 maj 2016

Prisjustering VA-taxa 2017
Kunderna har efterfrågat och önskat att vår prisavisering görs i juni med
tanke på att ha vetskap om nästa års VA-kostnader då kunderna gör sina
budgetar och förhandlingar med sina hyresgäster.
Enligt Nils Holgersson undersökningen så höjdes VA avgifterna i genomsnitt i
Sverige 3,5 % förra året. I samma rapport gör VA-branschen bedömningen
att taxehöjningarna kommer att öka i framtiden för att klara sina åtaganden,
bland annat genom att det åldrande ledningsnätet behöver förnyas.
Utöver den ”Branschgenomsnittliga” höjningen har bolaget ett behov av att
höja taxan med 2 % till totalt 5,5 % för att fondera kapital till det nya
avloppsreningsverket. Denna ekonomiska strategi är för att minimera stora
höjningar när det nya avloppsreningsverket står klart.
Prisjusteringen börjar gälla från och med 2017-01-01.

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
besluta att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya
VA-taxan för 2017.
att

ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 5,5 %

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Kommunfullmäktige

Nr 207
Ändring av bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB
2016-10-10
Dnr 2016/KS0676 107
Borås Lokaltrafik
AB - ändring av bolagsordFrån
Kommunstyrelsen
ning
Till Kommunfullmäktige
Borås Lokaltrafik AB kör linjetrafik på uppdrag av Västtrafik. Bolaget förlorade 2013
upphandlingen av stadstrafiken i Borås. Beslutet överprövades och Högsta förvaltningsrätten avgjorde i februari 2016 målet till Västtrafiks fördel. Avtalet är uppsagt
och Västtrafik har tecknat avtal med annan aktör som tar över trafiken 2 april 2017.
Efter avtalets upphörande kommer verksamheten i Borås Lokaltrafik AB minska
kraftigt och bestå av förvaltning och uthyrning av bolagets fastighet. Bolaget planerar
för att successivt avveckla organisationen, och från och med trafikavtalets upphörande föreslås att bolagets styrelse minskas för att anpassas till bolagets minskade
verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Borås Lokaltrafik AB kraftigt minskar i och med att entreprenadverksamheten åt Västtrafik upphör. En mindre styrelse
kan leda bolaget under avvecklingsprocessen. I en förlängning kan den kvarvarande
verksamheten sedan flyttas över till annat bolag inom Borås Stads bolagskoncern.
Detta föranleder behov av att ändra i bolagsordningen enligt följande:
Befintlig lydelse i bolagsordningen:
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.
Föreslagen lydelse:
§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller
två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

2

Reviderad bolagsordning i enlighet med upprättat förslag för Borås Lokaltrafik AB godKOMMUNSTYRELSEN
känns.

2

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson
BESÖKSADRESS
WEBBPLATS
Kungsgatan
55
Kommunstyrelsens ordförandeboras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

Magnus Widén
Ekonomichef
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Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-11-23/24
Fastställd av stämman 2017-04-XX

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Lokaltrafik AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt resursutnyttjande bedriva en serviceinriktad och
kundorienterad kollektivtrafik.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet
med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kollektivtrafik och med kollektivtrafikrörelsen direkt
sammanhängande verksamhet samt förvalta bolagets fastigheter.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 kr och högst 1 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av
en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter
det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan
tidsperiod.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.
Kommunal författningssamling för Borås 2016
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en
lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligen genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
•
•
•
•
•
•

Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Kommunal författningssamling för Borås 2016
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§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

§ 17 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Kommunal författningssamling för Borås 2016
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Dnr 2016/KS0671 006

Nr 208
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017
2016-10-11

Dnr 2016/KS0671 006

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2017

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2017:
26 januari, 23 februari (allmänhetens frågestund), 16 mars, 27 april (årsredovisning), 18 maj
(allmänhetens frågestund), 15 juni, 17 augusti, 21 september (allmänhetens frågestund), 19 oktober,
22 (onsdag) och 23 november (budget) samt 19 december (onsdag) allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 27 april med början
kl 13.00, den 23 februari, 18 maj, 21 september och den 19 december (tisdag) kl 17.00, den 22
och 23 november kl 09.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige
beslutat om.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Dnr 2016/KS0392 109

Nr 209
Svar på motion av Patric
Cerny (L): Minnessten för
Kommunfullmäktige
veteraner
2016-09-11

Dnr 2016/KS0392 109

Svar på motion av Patric Cerny (L): MinnesFrån Kommunstyrelsen
sten
för veteraner
Till
Kommunfullmäktige
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att en minnessten reses för att hedra veteraner och att platsen för
minnesstenen ligger central och att minnesstenen invigs på veterandagen senast den
29 maj 2018.
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden, se bilaga.
Kommunstyrelsen har den 2 november 2015 överlämnat en ansökan från
Fredsbaskrarna Sjuhärad om ett minnesmärke för veteraner i fredens tjänst, till
Kulturnämnden för handläggning. Kommunstyrelsen konstaterade då att nämnden,
som tillstyrkt att ett minnesmärke placeras på ett för ceremonier lämpligt ställe,
lämpligen bör kunna söka finansiering hos stiftelsen H Nelsons donation. Tekniska
nämnden hade också vid det tillfället beslutat att anvisa en lämplig plats i Stadsparken.
Kulturnämnden tillstyrker motionen och påpekar att ärendet redan har varit föremål
för nämndens behandling. I samarbete mellan Fredsbaskrarna Sjuhärad och Borås
Konstmuseum pågår ett arbete för att finansiera en minnessten.
Kommunstyrelsen vill dessutom återigen föreslå Kulturnämnden att en ansökan om
finansiering görs till stiftelsen H Nelsons donation.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Yttrande över motionen ”Minnessten för veteraner”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0392

Beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionen.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning

Patric Cerny föreslår i en motion att en minnessten reses för veteraner som
omkommit i tjänst i utlandet. Detta för att hedra de män och kvinnor som åkt
utomlands och där riskerat livet för att på olika vis värna om mänskliga rättigheter.
Kulturnämnden ställer sig bakom motionen, med det väsentliga påpekandet att en
remiss i samma ärende redan blivit behandlad i Kulturnämnden. I ett samarbete
mellan Fredsbaskrarna Sjuhärad och Borås Konstmuseum söker man vägar framåt för
att finansiera en minnessten.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
MOTION

2016-04-27

Minnessten för veteraner.
Sveriges engagemang i FN är världskänt och uppskattat. Vårt FN engagemang är väl förankrat,
långsiktigt och accepterat i hela vårt samhälle. Sverige har, med några få undantag, svarat upp på
ett eller annat sätt till FN när de vädjat om bistånd i olika former. 1956 skickade Sverige sina
första medborgare inom ramen för FN att bidra till fred, frihet och stabilitet. Den gången var
platsen Suez, Gaza och Sinai. Då, precis som vid alla gånger sedan dess har de svenska
medborgare som åkt riskerat sina liv för andra. De har satt okända människors välmående före
sitt eget. En insats väl värd att uppmärksamma. Totalt är det idag ca 100 000 svenskar som åkt
och kommit tillbaka, och de är dessa vi idag benämner veteraner. 100 000 som i stort och smått
gjort världen lite bättre. Huvuddelen av dessa 100 000 har varit soldater men också
sjuksköterskor, läkare, poliser, brandmän, lastbilschaufförer, valövervakare m.fl.
Tyvärr så kommer inte alla som åker, hem igen. Idag är det ca 100 svenskar som omkommit på
sin tjänstgöring utomlands. Precis som alla andra som åker, åkte dessa 100 för att bidra till en
bättre värld - inte för dem själva utan för någon annan. Priset för deras insats blev tyvärr deras
eget liv. De mest uppmärksammade fallen är naturligtvis Folke Bernadotte och Dag
Hammarskjöld. Uppmärksammad eller ej så är varje svensk som omkommer på sin tjänst
utomlands en tragedi. En tragedi för den avlidne som inte får leva resten av sitt liv. En tragedi för
familj, vänner och arbetskamrater. En tragedi för samhället som mist en god
samhällsmedborgare. En medborgare som stod upp för det vi idag tar alldeles för självklart - att
leva i fred och frihet.
Ingenting vi gör kan göra något ogjort. Men vi kan göra något så det blir gjort. Och något vi kan
göra är att se till att hedra de män och kvinnor som gjorde något. Vi kan göra något för de som
finns kvar. Man brukar säga att det historien lär oss, är att vi inte lär oss av historien. Låt oss inte göra
det. Låt oss minnas alla veteraner som gjort något. Låt deras historia leva, låt deras historia lära
oss.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
en minnessten reses för att hedra våra veteraner och att platsen för minnesstenen ligger centralt
minnesstenen invigs på veterandagen senast den 29/5 2018.
För Liberalerna
Patric Cerny (L)
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Dnr 2015/KS0304

tadskansliet
Kvalitet och utveckling
akiba Ekic, 03382 02
Nr35210

OSTADRESS

01 80 Borås

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
Kommunfullmäktige
(M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot
otrygghet!
Svar på motion
av Annette Carlson (M), Ulf
161014			
Dnr 2015/KS0304 701
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); HandFrån Kommunstyrelsen
lingsplan
mot otrygghet!
Till
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att ta fram förslag på en
handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har remitterats till Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Arbetslivsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Ungdomsrådet, Brottsförebyggande
rådet, Polisen, Räddningstjänsten, bostadsbolag.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
I flertalet remissvar lyfter man kommunens pågående brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Borås Stad har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet Borås vars syfte är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Borås.
Överenskommelsen innehåller en avtalsdel och en åtgärdsdel där det redogörs för
ansvarsfördelning och insatser. Åtgärdsdelen spänner över ett brett område och innehåller insatser som grundar sig i följande prioriterade områden; struktur för det
brottsförebyggande arbetet, en trygg stad för alla, arbete mot alkohol, narkotika, tobak och doping samt att motverka organiserad brottslighet.
Borås Stad har under året tecknat en överenskommelse med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig satsning på samverkan mellan kommunen, föreningslivet,
ideella organisationer, religiösa samfund m.fl. Överenskommelsen är en bra grund i
arbetet att utveckla ett strukturerat samarbete när det gäller trygghetsskapande och
brottsförebyggande aktiviteter tillsammans med civilsamhället.
I Borås finns idag ett centralt och tre lokala brottsförebyggande råd. De brottsförebyggande rådens arbete grundar sig i sammverkansöverenskommelsen och arbetet
genomförs i samverkan mellan kommunen, Särf, polisen, Borås City och bostadsbolag. I samband med Borås Stads nya organisation har ett förslag kring en ny struktur
för trygghetsarbetet tagits fram. Denna syftar till att skapa helhetssyn och samla allt
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trygghetsskapande arbete i staden. Det finns också en tydlig ansvarsfördelning och
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att hålla ihop arbetet.
Sedan motionen skrevs har enheten Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) inrättats på Stadskansliet. CKS uppdrag inkluderar bland annat att motverka organiserad
och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism inom kommunen. I uppdraget för enheten ingår att utifrån pågående arbete och i samverkan med andra aktörer bistå med den lokala lägesbilden på områden och utifrån detta föreslå åtgärder till
trygghetsarbetet. Syftet med arbetet är att få en helhetsbild för en trygg och säker
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Motion: Handlingsplan mot otrygghet!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Motionen har remitterats till Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Arbetslivsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Ungdomsrådet, Brottsförebyggande
rådet, Polisen, Räddningstjänsten, bostadsbolag.
Nedan följer inkomna yttranden i sammanfattning.
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med tillägg att mycket av
arbetet som lyfts redan pågår. I remissen hänvisas till det pågående utvecklingsarbetet
med en ny struktur för stadens brottsförebyggande arbete vilket syftar till att skapa
helhetssyn och förutsättningar till samverkan mellan olika aktörer.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen. I remissvaret beskrivs kommunens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Fritids- och folkhälsonämnden
tycker att det är viktigt med konkreta åtgärder för en ökad trygghet och anser att den
befintliga samverkansöverenskommelsen, de lokala handlingsplanerna och arbetet
inom Borås rent och snyggt fyller funktionen som handlingsplan för att öka tryggheten och motverka brottsligheten i Borås Stad.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker motionen. Nämnden lyfter att arbetet är påbörjat genom åtgärdsplanen kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och
polisen men att denna behöver kompletteras med övriga aktörers trygghetsskapande
arbete.
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen med hänvisning till olika handlingsplaner
och överenskommelser som redan finns. Några exempel på existerande handlingsplaner är samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och polisen, handlingsplan
för genomförande av trygghetsvandringar samt planer kopplade till arbetet i de lokala
brottsförebyggande råden, BRÅ.
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Stadsdelsnämnden Väster

Motionen avstyrks med hänvisning till att det redan finns flera handlingsplaner och
överenskommelser i Borås Stad med syfte att öka tryggheten. I remissvaret hänvisas
bland annat till samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och polisen samt
arbetet med de brottsförebyggande råden.
Av remissvaret framgår att Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
Stadsdelsnämnden Öster

Motionen avstyrks med hänvisning till befintligt brottsförebyggande och trygghetskapande arbete. I remissvaret hänvisas också till arbetet med att skapa en ny struktur
för det förebyggande arbetet kopplat till Borås Stads nya organisation.
Av remissvaret framgår att Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
Centrala Pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen.
Kommunala Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet avstyrker motionen. Brottsförebyggande rådet anser att det
är positivt med en motion som belyser trygghetsarbetet men att ytterligare en handlingsplan mot otrygghet inte behövs, eftersom vi har en samverkansöverenskommelse
mellan lokalpolisområde Borås och Borås Stad.
AB Bostäder

AB Bostäder i Borås tillstyrker motionen. AB Bostäder i Borås jobbar och fokuserar
redan idag mycket tid och kraft för att motverka otrygghet hos i bostadsområden.
Bolaget menar att det behövs fler aktörer den samverkan som en gemensam handlingsplan skulle innebära ses som mycket positivt.
Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB tillstyrker motionen. I remissvaret lyfter man fram vikten av att
arbeta med frågorna även utanför centrum.
Polisen

Lokalpolisområdets bedömning är att motionen ligger helt i linje med polisens intentioner vad gäller samverkan mellan polis, Borås Stad och övriga externa intressenter
för att tillsammans minska brottsligheten och öka tryggheten. De insatser och brist på
samverkan som saknas enligt motionen har dock påbörjats och är under en intensiv
utveckling.
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1 (2)
2010/KS0640

Kommunfullmäktige
Nr 211
Svar på motion av Mats Brandt (C);
”Alla goda ting äro tre”
160926			

Dnr 2010/KS0640 82

Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda

Från Kommunstyrelsen
ting
äro tre
Till
Kommunfullmäktige

Mats Brandt (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen anlägger en bastu- bad och
friskvårdsanläggning vid Byttorpssjöns strand i anslutning till Byttorps IF`s
klubbstuga. Motionären vill höja livskvaliteten i området genom att etablera en
liknande anläggning som idag finns vid Kransmossen och Kypesjön.
Motionen har tidigare varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden men då
relativt lång tid gått sedan motionen ställdes har en ny remissrunda gjorts och då
har även Tekniska nämnden fått möjlighet att yttra sig.
Fritids- och folkhälsonämnden anför att området Hestra/Kolbränningen är ett
av de områden som nämns i förvaltningens utredning ”Spår och leder”, och som
nämnden önskar utveckla. Både Tullen, Byttorp och Hestra har sjön
Kolbränningen med omgivningar som sitt närområde. Idag finns enbart ett
elljusspår runt sjön. Under hösten 2016 kommer Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen uppföra en vandringsled som förbinder sjön
Kolbränningen med Hestraskogen norr.
Idag finns två friluftsgårdar med tillhörande omklädningsmöjligheter och bastu i
centrala Borås: Kypegården och Kransmossen. Utöver dessa finns ett flertal
föreningsgårdar där det åtminstone någon dag i veckan finns möjlighet till
omklädning och bastu. Det finns också möjlighet att basta i de olika simhallarna i
staden. I utredningen Spår och leder nämns att bastubadandet vid de båda
friluftsgårdarna inte är speciellt frekvent gentemot förr. Det är därför i dagsläget
inte rimligt att uppföra ännu en fristående friluftsgård med bastu och
omklädningsmöjligheter. Däremot är det önskvärt att kunna byta om och duscha
i närheten av elljusspåret runt sjön Kolbränningen och den kommande
vandringsleden i Hestraskogen.
Dock bör det först utredas om det finns möjlighet att utnyttja något/några av de
befintliga omklädningsrummen vid Byttorps IP. I andra hand bör det undersökas
om klubbstugan vid Byttorps IP kan byggas till med ett eller två
omklädningsrum.
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Tekniska nämnden tillstyrker motionen under förutsättning att anläggningen
placeras i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga. Nämnden
menar att området runt Byttorpssjön är ett viktigt område för rekreation och
friluftsliv. Nämnden vill värna området runt sjön och menar att en eventuell
anläggning därför måste placeras i direkt anslutning till Byttorp IF´s befintliga
anläggning.
Kommunstyrelsen biträder både Fritids- och folkhälsonämnden och Tekniska
nämndens synpunkter. Området runt Byttorpssjön är ett viktigt
rekreationsområde som skall värnas och utvecklas. Båda nämnderna förordar att
ev. nya faciliteter bör koncentreras till Byttorps IF´s befintliga anläggning.
Bedömningen var en eventuell ny fritidsanläggning bör ligga och hur den skall
utformas är en fråga för Fritids- och folkhälsonämnden. Sådana initiativ tas
lämpligen upp i kommande budgetprocesser och får då vägas mot andra
angelägna önskemål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad,

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
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Motion: Alla goda ting äro tre

Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0640

Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionen under förutsättning att anläggningen placeras
i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga.

Nämndens yttrande

Nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I motionen
från Centerpartiet föreslås ”Anlägg en bastu-bad- och friskvårdsanläggning – modell
Kypeanläggningen – vid Byttorpsjöns strand i anslutning till Byttorps IF´s klubbstuga”.
Tekniska nämnden är positiv till att utöka med en anläggning för friluftsliv i de västra
delarna av Borås.
Området runt Kolbränningen (Byttorpssjön) är ett mycket viktigt område för såväl
rekreation och friluftsliv som för dess naturvärden. Under 2016 har flera åtgärder
utförts runt sjön. Tekniska förvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen har
gjort dessa åtgärder tillsammans och i samråd med Miljöförvaltningen.
På dessa åtgärder och på byggnationen i den västra delen har det kommit många synpunkter såväl positiva som negativa.
Nämnden vill värna området runt sjön och anser att en anläggning för friluftsliv enligt
motionen, måste placeras i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga.

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Rose-Marie LiljenbyAndersson

Gunnar Isackson
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Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Mats Brandt (C): ”Alla goda
ting äro tre” Anlägg en bastu- bad- och
friskvårdsanläggning modell Kypeanläggningen - vid
Byttorpsjöns strand i anslutning till Byttorps IFs
klubbstuga
Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0640

Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över motionen ”Alla goda ting är
tre” och översänder det till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i helhet
Området Hestra/Kolbränningen är ett av de områden som nämns i förvaltningens
utredning ”Spår och leder”, och som nämnden önskar utveckla sett till
friluftsmöjligheterna. Både Tullen, Byttorp och Hestra har sjön Kolbränningen med
omgivningar som sitt närområde. Idag finns enbart ett elljusspår runt sjön. Under
hösten 2016 kommer Fritids- och Folkhälsoförvaltningen uppföra en vandringsled
som förbinder sjön Kolbränningen med Hestraskogen norr.
Idag finns två friluftsgårdar med tillhörande omklädningsmöjligheter och bastu i
centrala Borås: Kypegården och Kransmossen. Utöver dessa finns ett flertal
föreningsgårdar där det åtminstone någon dag i veckan finns möjlighet till omklädning
och bastu. Det finns också möjlighet att basta i de olika simhallarna i staden.
I utredningen Spår och leder nämns att bastubadandet vid de båda friluftsgårdarna inte
är speciellt frekvent gentemot förr. Det är därför i dagsläget inte rimligt att uppföra
ännu en fristående friluftsgård med bastu och omklädningsmöjligheter. Däremot är det
önskvärt att kunna byta om och duscha i närheten av elljusspåret runt sjön
Kolbränningen och den kommande vandringsleden i Hestraskogen.
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Anna Karlsson, 0768- 88 56 59

Kommunstyrelsen

Dock bör det först utredas om det finns möjlighet att ytnyttja något/några av de
befintliga omklädningsrummen vid Byttorps IP. I andra hand bör det undersökas om
klubbstugan vid Byttorps IP kan byggas till med ett eller två omklädningsrum.

Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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2016-10-31

Dnr 2014/KS0632

vd: Ekonomistyrning
Nr 212
Handläggare: Roger
Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför
Från Kommunstyrelsen
lagliga
graffitiväggar i Borås
Till
Kommunfullmäktige
2016-10-17

Dnr 2014/KS0632 809

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Lagliga graffitiväggar införs i Borås”
Motionären menar att få ta del av och utöva kultur är viktigt. Ett område som saknas
och som efterfrågats av flera ungdomar är möjligheten att måla graffiti på lagliga väggar. Lagliga graffitiväggar skulle få flera positiva effekter: dels skulle de bli mötesplatser för alla som är intresserade av att måla, dels skulle det offentliga rummet berikas
med målningar som alla kan ta del av. Tidigare har debatten om lagliga graffitiväggar
ofta handlat om klotter och skadegörelse i stället för om ungas möjligheter till kulturyttringar. Genom att ha arrangerat Street Art festivalen i Borås har staden tagit ställning för graffiti som konstform och kommunen borde därmed en gång för alla vara
redo att lägga argument om att graffiti och klotter är samma sak på hyllan. Med lagliga
graffitiväggar kan Borås Stad stärka sitt rykte som en kommun som värnar kulturen
och gör den tillgänglig för alla i det offentliga rummet.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden som avstyrker motionen och till
Fritids- och folkhälsonämnden, AB Bostäder och Ungdomsrådet som tillstyrker
motionen. De remissinstanser som är positiva till lagliga graffitiväggar pekar bl.a. på
att det berikar staden med fler mötesplatser för kulturliv och uttrycksmöjligheter
medan de negativa menar att det är svårt att kontrollera verksamheten och risk finns
att det blir en spridningseffekt utanför de legala områdena.
Kommunstyrelsen behandlade under 2012 en liknande motion ”Införa mobila
gatukonstväggar i Borås”. Kommunstyrelsens majoritet uttryckte då att man i
grunden var positiv till att olika konstformer får ta sina egna uttryck. Detta stärker
den konstnärliga friheten.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
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Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Falco Guldenpfennig (KD), Morgan Hjalmarsson (L) och Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för det alternativa förslaget från Annette Carlson (M), Falco Guldenpfennig (KD) och Morgan Hjalmarsson (L).
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
För Moderaterna
Annette Carlson
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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E11

ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Lagliga graffitiväggar införs i Borås”
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden som avstyrker motionen och till Fritids- och
folkhälsonämnden, AB Bostäder och Ungdomsrådet som tillstyrker motionen. De
remissinstanser som är positiva till lagliga graffitiväggar pekar bl.a. på att det berikar staden
med fler mötesplatser för kulturliv och uttrycksmöjligheter medan de negativa menar att det är
svårt att kontrollera verksamheten och risk finns att det blir en spridningseffekt utanför de
legala områdena.
Kommunstyrelsen delar de farhågor som framhållits av Kulturnämnden, Tekniska nämnden
och Lokalförsörjningsnämnden. Det är svårt att dra en gräns mellan laglig graffiti och
skadligt, olagligt klotter. Klotter är ett stort problem i Borås Stad och bidrar till en otrygghet.
Klotter kostar årligen stora summor att sanera.
Kommunfullmäktige har beslutat om klottersanering inom 24 timmar i syfte att förbättra
upplevelsen av staden och motverka skadegörelse på annans egendom.
Klotter ska inte jämföras med graffiti som utövas bland annat genom den framgångsrika
Street-Art festivalen. Det arbetet är Kommunstyrelsen positiv till att utveckla ytterligare,
exempelvis genom att fler kan delta.
Sammanfattningsvis är det Kommunstyrelsens bedömning att ”lagliga graffitiväggar” är
förenade med en stor riska att klottret ökar och att än mer resurser måste läggas på sanering.
Många är de fastighetsägare som utöver Borås Stad hela tiden drabbas av skadegörelse på sina
fasader.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Att få ta del av och utöva kultur är viktigt. Att få lyssna till och spela musik, att få
titta och känna på konst och själv få skapa, att få uppleva teater och dans och att
själv få agera och dansa. Kulturpolitiken har ofta varit bäst på att värna
människors möjlighet att ta del av professionell kultur, på museer, teatrar eller
operahus. Vänsterpartiet vill också lyfta fram möjligheten till eget skapande, inte
minst för barn och unga. Redan idag finns goda möjligheter för barn och unga att
själva skapa och utvecklas inom kulturområdet i exempelvis Kulturskolan och
Kulturföreningen Tåget. Ett område som saknas och som efterfrågats av flera
ungdomar är möjligheten att måla graffiti på lagliga väggar.
Lagliga graffitiväggar skulle få flera positiva effekter: dels skulle de bli
mötesplatser för alla som är intresserade av att måla, dels skulle det offentliga
rummet berikas med målningar som alla kan ta del av.

Tidigare har debatten om lagliga graffitiväggar ofta handlat om klotter och
skadegörelse i stället för om ungas möjligheter till kulturyttringar. Genom att ha
arrangerat Street Art festivalen i Borås har staden tagit ställning för graffiti som
konstform och kommunen borde därmed en gång för alla vara redo att lägga
argument om att graffiti och klotter är samma sak på hyllan. Med lagliga
graffitiväggar kan Borås Stad stärka sitt rykte som en kommun som värnar
kulturen och gör den tillgänglig för alla i det offentliga rummet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
-

att lagliga graffitiväggar införs i Borås

Borås 2014-09-03
Ida Legnemark (V)
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Yttrande över motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632.

Kulturnämnden beslutar med fem röster mot fyra
Kulturnämnden beslutar att avstyrka motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås.
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden ser positivt på idén om lagliga graffitiväggar, framförd i motion av
Ida Legnemark (V). Med detta förfarande ges ungdomar med en kreativ ådra en chans
att få uttrycka sig och därtill ger man dem möjligheten att få pröva sina verk mot en
publik i det offentliga rummet.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att se positivt på idén om lagliga
graffitiväggar, framförd i motion av Ida Legnemark (V). Med detta förfarande ges
ungdomar med en kreativ ådra en chans att få uttrycka sig och därtill ger man dem
möjligheten att få pröva sina verk mot en publik i det offentliga rummet.
Det bör tilläggas att det inte finns några undersökningar som säger att, genom att ge
utrymme för laglig graffiti under kontrollerade former, stimuleras olaglig graffiti (eller
klotter).
Yrkanden
Majoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden avstyrker motionen eftersom de är
tveksamma till att upplåta helt fria väggar för graffiti i det offentliga rummet.
Se bilaga.
Minoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden tillstyrker motionen enligt
förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer den borgerliga majoritetens förslag mot den röd/gröna
minoritetsgruppens och finner den borgerliga majoritetens förslag med övervägande
ja besvarat.
Votering begärs.

2

Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.
Den som vill bifalla den borgerliga majoritetens förslag om att avstyrka motionen
röstar ja, den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt den
röd/gröna minoritetsgruppens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Pirita Isegran (M), Kristina Dahlberg Andersson (M),
Marie-Louise Hall (M), Ann-Britt Boman (C) och Bengt Wahlgren (FP) samt nej
av Lena Sänd (S), Hasse Brännmar (S), Anna Gustavsson (V) och Per Alstermark
(S).
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Styrelsens beslut

AB Bostäder tillstyrker motionen.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Ida Legnemark i motion till fullmäktige föreslagit att det införs lagliga graffitiväggar i
Borås.
Motionären skriver att det finns goda möjligheter för barn och unga att själva skapa
och utvecklas inom kulturområdet i exempelvis Kulturskolan och Kulturföreningen
Tåget. Hon menar dock att det finns ett område som saknas och som efterfrågats av
flera ungdomar, möjligheten att måla graffiti på lagliga väggar.
Lagliga graffitiväggar skulle enligt Ida Legnemark få flera positiva effekter. Det skulle
dels bli mötesplatser för alla som är intresserade av att måla och dels skulle det
offentliga rummet berikas med målningar som alla kan ta del av.
En annan motion, att införa mobila gatukonstväggar, var uppe i Brottsförebyggande
rådet i Borås för yttrande i februari 2012. Brottsförebyggande rådet föreslog att
motionen skulle avstyrkas.
Rådet menade då att det befaras en avgränsningsproblematik mellan legal och illegal
graffiti. Rådet befarade en ökad andel klotter och en ökad nyrekrytering av klottrare.
Polisen var ur brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv inte positiva till
legala graffitiväggar.
AB Bostäder upplever en osäkerhet i att införa lagliga graffitiväggar och vad det kan
innebära för utvecklingen av klotter. Bostäder är för den skull inte helt avvisande för
att på försök införa lagliga graffitiväggar.
AB Bostäder tillstyrker motionen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Mot beslutet reserverar sig Lars-Gunnar Comén, Jan Idehed och Lennart Fritzson till
förmån för sitt förslag att avstyrka motionen.
AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD
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§ 138

2014/FF0200 866

Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Borås Stad har ambitioner om att vara en ren, vacker och trygg stad. I Borås rent och snyggt
samverkar förvaltningar, bolag, Borås City, Polisen och Räddningstjänsten för att minska
nedskräpning, klotter och skadegörelse för att öka tryggheten. I rätt sammanhang kan man se
graffiti som en trygghetsfrämjande åtgärd, genom att det leder till att fler människor rör sig i staden.
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Inför lagliga graffitiväggar i Borås". Man
uttrycker i motionen att lagliga graffitiväggar skulle bidra till att skapa mötesplatser för alla som är
intresserade av att måla samt att man berikar det offentliga rummet med målningar som alla kan ta
del av. Vidare menar man att lagliga graffitiväggar bidrar till att stärka stadens anseende genom att
kulturen görs tillgänglig i det offentliga rummet.
Det finns inte vetenskapligt belägg för vare sig påståendet "lagliga väggar och graffitiskolor alltid
leder till ökat klotter", eller "lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder till minskat klotter".
Däremot finns det praktiska erfarenheter av olika sorters klotterförebyggande åtgärder, där
möjligheter till lagligt målande har använts i förebyggande syfte tillsammans med andra åtgärder.
Det finns landskapsarkitekter och planerare som betraktar graffiti som en tillgång och möjlighet
istället för ett problem.
Önskan att få utöva sin konst i det offentliga rummet är en kraft som kan tas tillvara enligt
nämnden. För att lyckas med detta krävs dock en samverkan mellan många olika aktörer.
Brygghusenheten har lyft frågan med Kulturförvaltningen om att skapa ett street art gallery i
området vid Skatehallen.
Bilaga: Yttrande över motion - Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Moderata Samlingspartiet vill understryka att det saknas belägg för den enbart positiva bild som utmålas i
motionen. Vi är för graffiti men mot klotter!
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare
Justeras 2014-11-06
Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Tommy Jingfors
PROTOKOLLSUTDRAG
Förvaltningschef
Sammanträdesdatum
2014-11-04

Anette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-11-07.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen
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Yttrande över motion - Inför lagliga graffitiväggar i
Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås
och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Borås Stad har ambitioner om att vara en ren, vacker och trygg stad. I rätt
sammanhang kan man se graffiti som en trygghetsfrämjande åtgärd, genom att det
leder till att fler människor rör sig i staden. I Borås rent och snyggt samverkar
förvaltningar, bolag, Borås City, polisen och räddningstjänsten för att minska
nedskräpning, klotter och skadegörelse för att öka tryggheten.
Det finns inte vetenskapligt belägg för vare sig påståendet "lagliga väggar och
graffitiskolor alltid leder till ökat klotter", eller "lagliga väggar och graffitiskolor alltid
leder till minskat klotter". Däremot finns det praktiska erfarenheter av olika sorters
klotterförebyggande åtgärder, där möjligheter till lagligt målande har använts i
förebyggande syfte tillsammans med andra åtgärder.
Det finns landskapsarkitekter och planerare som betraktar graffiti som en tillgång och
möjlighet istället för ett problem. Önskan att få utöva sin konst i det offentliga rummet
är en kraft som kan tas tillvara. För att lyckas med detta krävs dock en samverkan
mellan många olika aktörer.
Brygghusenheten har lyft frågan med Kulturförvaltningen om att skapa ett street art
gallery i området vid Skatehallen.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Kommunstyrelsen

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att besvara motionen Inför lagliga
graffitiväggar i Borås. I motionen föreslår man att lagliga graffitiväggar införs i Borås
Man uttrycker i motionen att lagliga graffitiväggar skulle bidra till att skapa
mötesplatser för alla som är intresserade av att måla samt att man berikar det offentliga
rummet med målningar som alla kan ta del av. Vidare menar man att lagliga
graffitiväggar bidrar till att stärka stadens anseende genom att kulturen görs tillgänglig i
det offentliga rummet.
Klotter och graffiti är svårdefinierade ord som dessutom innehåller starka laddningar
för många. Graffiti är text eller bild som lagligen anbringats på plats eller föremål.
Klotter är det olagliga uttrycket (skadegörelse/brottslighet) och graffiti är det lagliga
uttrycket. En nerklottrad miljö upplevs av många som en otrivsam plats. För vissa ger
klottret också en känsla av förslumning och otrygghet. Att sanera bort det otillåtna
klottret kostar årligen samhället stora summor.
Två av de mer omdiskuterade åtgärderna på 2000-talet är försök att minska klotter
med så kallade lagliga väggar. Varken påståendet att "lagliga väggar och graffitiskolor
alltid leder till ökat klotter" eller påståendet att "lagliga väggar och graffitiskolor alltid
leder till minskat klotter" bygger på vetenskapligt utförda utvärderingar. Däremot finns
det praktiska erfarenheter av olika sorters klotterförebyggande åtgärder, där
möjligheter till lagligt målande har använts i förebyggande
syfte tillsammans med andra 3 (3)
REMISSVAR
åtgärder.
Den nyligen avslutade No Limit – Street Art Festival
av den
Datum har mottagits positivtDiarienummer
breda allmänheten. Resultatet har blivit att många
besöker staden för att titta
på
2014/FF0200
866
2014-11-04
målningarna och man har även genomfört guidade turer.
har82lyft
SusanneBrygghusenheten
Carlsson, 033 – 35
97 frågan med Kulturförvaltningen om att skapa ett street art
gallery i området vid Skatehallen.
Kommunstyrelsen
Borås Stad har ambitioner om att vara en ren, vacker och trygg stad. I rätt
sammanhang kan man se graffiti som en trygghetsfrämjande åtgärd, genom att det
leder till att fler människor rör sig i staden. I Borås rent och snyggt samverkar
förvaltningar, bolag, Borås City, polisen och räddningstjänsten för att minska
nedskräpning,
klotter 38
och skadegörelse
för att ökafritidfolkhalsa@boras.se
tryggheten.
Sturegatan
501 80 Borås
boras.se
033-35 70 00
Det finns landskapsarkitekter och planerare som betraktar graffiti som en tillgång och
möjlighet istället för ett problem. Önskan att få utöva sin konst i det offentliga rummet
är en kraft som kan tas tillvara. För att lyckas med detta krävs dock en samverkan
mellan många olika aktörer.

Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Nämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka motionen.

Nämndens yttrande

En graffittivägg kan likställas med ett plank eller en mur enligt Plan- och bygglagen
och är då att betrakta som ett byggnadsverk. Ett byggnadsverk är en bygglovspliktig
åtgärd. Vid prövning skall hänsyn tas till om åtgärden överensstämmer med eventuell
detaljplan, har en god form-, färg- och materialverkan, är lämplig för sitt ändamål
samt att lokalisering, placering och utformning av byggnadsverket inte får medföra en
sådan påverkan på omgivningen att en betydande olägenhet uppstår.
Motionen preciserar inte närmare utformningen avseende storlek eller placering av
åtgärden, varvid det inte går att ge något entydigt svar enligt Plan- och bygglagen. Det
finns därmed inte underlag att tillstyrka motionen.
För att byggnadsnämnden skall kunna ta ställning i frågan behöver ett förslag finnas
som närmare preciserar var åtgärden skall placeras, vilken storlek den skall ha och hur
utformningen är tänkt samt att åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Per Månsson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef
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Svar på motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0632

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionen om att införa lagliga graffitiväggar i Borås.

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden yttrade sig för tre år sedan över en motion om att införa mobila
gatukonstväggar i Borås, 2011/KS0660. Nämnden har i sak samma inställning till nu
aktuell motion om lagliga graffitiväggar.
Tillåts spontan graffiti på vissa ställen utan kontroll är risken stor att den sprider sig
till andra ställen än där det är tillåtet och att graffitin övergår till klotter. Klotter skapar
otrygghet och bidrar till en förslumning av stadsbilden som förtar de investeringar
som görs för att skapa en attraktiv stad.
”No limit”- streetartfestivalen som hållits i Borås anser nämnden är något helt annat.
Här har erkänt duktiga streetartkonstnärer utsetts att skapa sina målningar på ett
strukturerat och kontrollerat sätt. Att utveckla denna konstform ställer sig Tekniska
nämnden positiv till då den berikar staden.
Att utsmycka det offentliga rummet måste göras med krav på kvalité oavsett om det
gäller utformning av markytor eller konstnärliga utsmyckningar. Att tillåta lagliga
graffitiväggar med risk för spridning av klotter på icke tillåtna ställen förstärker inte
Borås ställning som skulpturstad.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
23-24 november
2016
2014-11-27

§ 163
Dnr 2014/715 002
Svar på motion Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Tekniska nämnden yttrade sig för tre år sedan över en motion om att införa
mobila gatukonstväggar i Borås, 2011/KS0660. Nämnden har i sak samma
inställning till nu aktuell motion om lagliga graffitiväggar.
Tillåts spontan graffiti på vissa ställen utan kontroll är risken stor att den sprider
sig till andra ställen än där det är tillåtet och att graffitin övergår till klotter. Klotter
skapar otrygghet och bidrar till en förslumning av stadsbilden som förtar de
investeringar som görs för att skapa en attraktiv stad.
”No limit”- streetartfestivalen som hållits i Borås anser nämnden är något helt
annat.
Här har erkänt duktiga streetartkonstnärer utsetts att skapa sina målningar på ett
strukturerat och kontrollerat sätt. Att utveckla denna konstform ställer sig
Tekniska nämnden positiv till då den berikar staden.
Att utsmycka det offentliga rummet måste göras med krav på kvalité oavsett om
det gäller utformning av markytor eller konstnärliga utsmyckningar. Att tillåta
lagliga graffitiväggar med risk för spridning av klotter på icke tillåtna ställen
förstärker inte Borås ställning som skulpturstad.
Yrkande
Jan Idehed (C) yrkar bifall till Tekniska kontorets skrivelse.
Rödgröna gruppen yrkar att inte dela kontorets bedömning att lagliga
graffitiväggar per automatik övergår till graffiti eller i värsta fall klotter på andra
ställen än härför avsett. Den nyligen arrangerade Street Art-festivalen blev enligt
de flesta bedömare en stor succé. De nu hyllade konstnärerna har en gång varit
nybörjare och utan möjlighet att hitta forum för träning och konstnärlig
utveckling försvårar vi att erbjuda denna utvecklingsmöjlighet.
Den rödgröna gruppen föreslår därför att TN bifaller motionen men som en
kompromiss lägga in ett tillägg att verksamheten utvärderas efter ett år och att
beslutet efter denna utvärdering kan komma att omprövas om verksamheten inte
fungerat. Vi utgår även från att lämplig huvudman för verksamheten utses och att
den utformas i samarbete med utövarna.
Propositionsordning
Ordföranden Alexis Mouschopanis (M) ställer proposition Ja-röst till Jan Ideheds
(C) yrkande och Nej-röst till Rödgröna gruppens ykande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Tekniska nämnden
bifaller Jan Ideheds (C) yrkande.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avstyrka motionen om att införa lagliga
graffitiväggar i Borås.
Den Rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga)

Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Alexis Mouschopanis (M)

Mikael Wickberg (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 december 2014.
Rätt utdraget betygar

Lisbeth Rehnlund
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Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Ungdomsrådets beslut
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen ”Inför lagliga graffitiväggar i
Borås”. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
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 skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från
hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan
representera ALLA ungdomar i kommunen.
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen ”Inför lagliga graffitiväggar i
Borås”. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Ungdomsrådet menar att införandet av lagliga graffitiväggar skulle bidra till att
stärka kulturlivet i Borås ytterligare. Det är viktigt att personer som är
intresserade av graffiti som konstform får en möjlighet att uttrycka sig och utöva
sitt intresse.

Handläggare
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
033-358202

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. Representanterna som sitter i
(2)
ungdomsrådet skall vara valdaREMISSVAR
av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet2med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås
Datum
Stad blir en bra stad för ungdomar
att2015-04-16
bo i. UngdomsrådetDnr
skall kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att
de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet menar att införandet av lagliga graffitiväggar skulle bidra till att
stärka kulturlivet i Borås ytterligare. Det är viktigt att personer som är
intresserade av graffiti som konstform får en möjlighet att uttrycka sig och utöva
sitt intresse.
Ungdomsrådet menar att lagliga graffitiväggar kan bli en mötesplats för personer
intresserade av konst och bidra till en positiv debatt om olika konstformer.
Ledamöterna anser att det är viktigt att tänka till ordentligt när det gäller
placeringen av de lagliga väggarna, de bör vara synliga och tillgängliga för många.
Borås Stads Ungdomsråd har tagit upp motionen ”Inför lagliga graffitiväggar i
Borås”. Borås Stads Ungdomsråd ställer sig bakom förslaget.
Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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Sida
1(2)
2016-10-31

Dnr 2013/KS0283

Avd: Ekonomistyrning
213
Handläggare:Nr
Roger
Cardell

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP): Dags att införa
1%-regeln för konstnärlig
utsmyckning och gestaltning
Kommunfullmäktige
vid nyproduktion eller renovering av offentliga
byggnader
ochavplatser
i Borås (FP); Dags att införa
Svar
på motion
Bengt Wahlgren
1%-regeln
för
konstnärlig
utsmyckning och gestaltning
2016-10-21
Dnr
2013/KS0283
866
vid
nyproduktion eller renovering av offentliga
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
byggnader
och platser i Borås

Bengt Wahlgren (FP) har på Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-21 inkommit med
rubricerad motion. I motionen föreslås:
”Att anslag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen. Summan kan variera
beroende på objektets art (byggnad, torgmiljö, parkmiljö) och kostnadsnivå, men för en
produktionskostnad mellan 10 miljoner och 250 miljoner kronor bör riktmärket vara 1% av
denna produktionskostnad”.
Motionen har varit remitterad till ett antal mottagare som redovisas i bifogad
sammanställning. De flesta remissinstanser är positiva till motionen och tillstyrker densamma.
Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden är bland dem men reser
farhågor om att 1 % -regeln kan komma att innebära högre hyreskostnader för brukarna.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen av samma skäl.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att stadens offentliga byggnader och gaturum håller
en hög standard både byggnadstekniskt och konstnärligt uttryck. Kulturnämnden har bl.a.
därför ett årligt investeringsutrymme för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst på 0,9
mnkr och på senare år även ett årligt investeringsutrymme för skulpturbiennalerna på 1,0
mnkr. Det finns som Kommunstyrelsen ser det inga formella hinder för Kulturnämnden att
redan i dag utöva ett avgörande inflytande över stadens konstnärliga utsmyckning. I
Kulturnämndens reglemente anges att
-i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och
byggnader.
Detta ger ett klart mandat för Kulturnämnden att delta i planeringen och besluta om lämplig
konstnärlig utsmyckning. Måhända är det en finansiell begränsning i dagens
investeringsbudget att uppfylla en högre ambitionsnivå men detta är då en fråga som skall
hanteras i budgetprocessen. Kommunstyrelsen är av den uppfattningen att det kan bli alltför
stelbent och strikt att avsätta ett givet procentbelopp av en investering till konstnärlig
utsmyckning. En individuell bedömning för varje objekt är mer flexibelt och verklighetsnära.
Det väsentliga är att det finns ett rimligt ekonomiskt utrymme till Kulturnämndens
förfogande. En annan möjlighet är att också använda redan befintlig konst som
Kulturnämnden förfogar över.
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Kommunstyrelsen är alltså i grunden positivt inställd till Kulturnämndens ambitioner att
tydliggöra vikten av att få in den konstnärliga aspekten i ett tidigt skede när en offentlig
byggnad uppförs eller förändras. Kulturnämnden bör därför ta fram ett policydokument som
bl.a. ger stöd på vilket sätt Kulturnämnden kommer in tidigare i planeringsprocessen av ett
byggnadsprojekt för att kunna planera den konstnärliga utsmyckningen. Policydokumentet
bör också ge svar på vilka objekt som kan komma i fråga.
Budgetmässigt innebär detta sannolikt en högre investeringsnivå. I Kommunstyrelsens förslag
till budget 2017 förslås därför att Kulturnämnden får ett utökat investeringsanslag med 2,1
mnkr till sammanlagt 3,0 mnkr för ”Konstnärlig utsmyckning och textilkonst”. Omräknat till
1%-regeln skulle det innebära en investeringsvolym på 300 mnkr för målgruppen byggnader
och andra objekt som skulle vara föremål för konstnärlig utsmyckning och gestaltning.
Kommunstyrelsen bedömer att detta är en rimlig nivå för att kunna uppfylla målet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt avslagsyrkande.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widen
Ekonomichef
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Till Kommunfullmäktige i Borås
MOTION
Dags att införa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid
nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser i Borås
Att konstnärligt gestalta och smycka den offentliga miljön är en viktig angelägenhet i
samband med stadsplanerings- och stadsbyggnadsfrågor. Borås Stad har under de
senaste åren uppmärksammats för framstående insatser i sådana sammanhang.
Kulturnämnden har ett uppdrag när det gäller konstnärlig utsmyckning och
gestaltning av offentliga byggnader och platser i Borås, men regler och finansieringsnormer är knappast tydliga. I flera jämförbara kommuner, t.ex. Gävle, Kristianstad,
Lund och Skellefteå har man infört bestämmelsen att 1% av produktionskostnaden
skall reserveras för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller mer
omfattande renovering av kommunala byggnader, den s.k. 1%-regeln, som föreslogs
redan 1937 av dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg (S).
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag
att
anslag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller renovering
av offentliga byggnader och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen.
Summan kan variera beroende på objektets art (byggnad, torgmiljö, parkmiljö) och
kostnadsnivå, men för en produktionskostnad mellan 10 miljoner och 250 miljoner
kronor bör riktmärket vara 1% av denna produktionskostnad.
Borås 2013-03-19
Bengt Wahlgren
Folkpartiet liberalerna
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Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP; Dags att
införa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning och
gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen om att införa en regel för
konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås. Att avsätta 1% av kapitalkostnaderna till
konstnärlig utsmyckning i investeringsprojekt innebär en ökad kostnad på 2,5
mmkr per år. Kapitalkostnadernas andel är idag redan 53% av hyreskostnaden. Det
finns därför inget utrymme att höja dessa kostnader ytterligare menar nämnden.
Fritids- och folkhälsonämnden

Nämnden ställer sig positiv till förslaget att konstnärlig utsmyckning skall ingå i
produktionskalkylen. Nämnden ser det som angeläget att även konstnärlig
utsmycka idrottsanläggningar. Nämnden pekar på vikten av att tydliga anvisningar
hur regeln kommer att tillämpas då förslaget troligtvis kommer innebära högre
hyreskostnader.
Samhällsbyggnadsnämnden

Tillstyrker motionen och föreslår att Kulturnämnden tar fram ett policydokument
och en rutin för förvaltningsöverskridande arbete om offentlig utsmyckning.
Målsättningen bör vara att ta hänsyn till helheten vid gestaltning/utsmyckning av
det offentliga rummet.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ställer sig positiv till införandet av 1 % regeln vilket innebär att
1 % av produktionskostnaden skall reserveras för konstnärlig utsmyckning och
gestaltning, vid nybyggnad eller mer omfattande renovering av kommunala
byggnader. Om produktionskostnaden är mellan 10 miljoner och 250 miljoner
kronor, bör riktmärket vara 1 % av denna produktionskostnad.
Kulturnämnden

Kulturförvaltningen anser att den föreslagna motionen går helt i samklang med de
högre ambitioner Borås Stad på senare år har på området offentlig utsmyckning.
För att garantera en högre konstnärlig standard vid alla omfattande renoveringar
eller nybyggnationer är 1 %-regeln utmärkt att tillämpa. Motionen tillstyrkes.
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden anser att ett tydliggörande av reglerna och
finansieringsnormerna för Kulturnämndens uppdrag när det gäller utsmyckning
och gestaltning av offentliga byggnader är på sin plats och tillstyrker motionen.
Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden är positiv till motionens förslag att anslag till konstnärlig
utsmyckning och gestaltning vid nybyggnad eller renovering av offentliga
byggnader och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden är i grunden positiv till konstnärlig utsmyckning vid
byggnationer i form av en enprocentregel. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker
dock motionen med hänvisning till de lokalkostnadsökningar som regeln
innebär.
Stadsdelsnämnden Väster

Förslaget sammanfaller med Stadsdelsnämnden Västers syn på vikten av
konstnärlig utsmyckning samtidigt som det också är nödvändigt med tydliga
anvisningar om hur regeln ska tillämpas. Motionen tillstyrkes.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen om att införa en 1 % regel
för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader i Borås.
AB Bostäder

Avstår från att avge yttrande
Ungdomsrådet

Avstår från att avge yttrande
Centrala Pensionärsrådet
REMISSAMMANSTÄLLNING
3 (3)
Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013 beslutade rådet att tillstyrka
för utsmyckning ska finnas
med i
Stadskansliet motionen med följande synpunkter. Medel 2015-05-11
2013/KS0283
byggprojektet,
facknämnd
ska
göra
kvalitetsbedömning
av
vad
som
är
lämplig
Avd: Ekonomistyrning
kan vid något tillfälle med fördel anknyta till stadens
Roger Cardell,utsmyckning.
tfn 033-35 70Utsmyckningen
40
historia.
Funktionshinderrådet

Vid funktionshinderrådets sammanträde den 29 maj 2013 beslutade rådet att
avstyrka motionen. Rådet är svagt negativ till motionen men ställer sig därför inte
emot konstutsmyckning, motiveringen är mera att det finns andra behov inom den
kommunala verksamheten som har en högre prioritering.
Föreningen KRO Sjuhärad

Föreningen KRO (Konstnärernas riksorganisation) Sjuhärad tillstyrker att
motionen antas. Definitionen av vad som skall ge underlag för procentsumman
bör vara bred – i princip all Borås stads byggnation – även infrastruktursatsningar.
Beslutet bör sättas till minst en procent. Hanteringen av anslag för konstnärlig
gestaltning bör ligga under kulturnämnden.
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